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Prof.Dr. İlhan Unat





Önsöz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Özel Hukuku kürsüsü 
emekli öğretim üyesi ve Fakülte eski Dekanlarından Değerli Hocamız Prof. Dr. 
İIhan U nat’ı 19 Ekim 2009 tarihinde kaybettik.

Fakültemizde uzun yıllar öğretim üyesi olarak hizmet vermiş ve alanında 
hâlen saygı ve takdirle anılan önemli eserler meydana getirmiş olan Prof. Dr. 
İlhan Unat, dekanlık yaptığı 1968-1970 yılları arasında, çetin bir dönem de görev 
yapm ış olmasına rağmen, dengeli, olgun ve hoşgörülü yöneticiliği ile gerek 
çalışma arkadaşlarının, gerek Fakülte öğrencilerinin büyük saygısını toplamıştır. 
Üniversite öğretim üyeliği yanında, Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği görevini 
de yıllarca yürüten Prof. Dr. Unat, ayrıca bazı Avrupa Konseyi toplantılarında 
Türk iye 'y i temsil etmiştir.

Değerli Hocamız Prof. Dr. İlhan U nat’ın hayatta olduğu Haziran 2009’da, 
Fakültemiz Dekanlığınca, H ocam ız adına, Mülkiyeliler Birliği’nin katkılarıyla bir 
Arm ağan çıkarılması kararlaştırılmış ve çıkarılacak A rm ağan için Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim elemanlarının yer aldığı bir Yayın Kurulu teşkil edilmiştir. 
Yayın Kurulumuzca, Prof. Dr. İlhan U nat’ın Uluslararası Hukuk alanında da 
önemli eserlerle öğretiye katkıda bulunduğu göz önüne alınarak, A rm ağan’da 
yayım lanacak makalelerin m üm kün olduğunca bu alanı da ilgilendiren konularda 
kaleme alınması arzu edilmiştir. A rm ağan’m ilk hazırlıkları yürütüldüğü sırada, 
H ocam ız’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik.

Prof. Dr. İlhan U nat’la ilgili anılarını ve makalelerini, yayım lanm ak üzere 
Yayın Kurulum uza gönderen tüm değerli Yazarlarımıza, A rm ağan’m çıkarılması 
için işlemleri başlatan Dekanımız Sayın Prof. Dr. Celal G ö le ’ye, bu A rm ağan’m 
yayımlanmasını sağlayan M ülkiyeliler Birliğinin değerli mensuplarına, gerek 
özgeçmiş bilgilerinin toplanmasında, gerek A rm ağan 'da  yer  alan fotoğrafların 
elde edilmesinde bize büyük yardımları olan Sayın Prof. Dr. Nermin Abadan 
U nat'a ,  Sayın Ayşe Uııat’a ve Sayın O ya U n a t’a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Eserleri ve saygın kişiliği ile daim a hatırlanacak olan Değerli Hocamız Prof. 
Dr. İlhan U nat'ı  bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Aralık 2011

“Prof. Dr. İlhan Unat’ın Anısına Armağan” Yayın Kurulu





Alıntılar:
• •

Ilhan Unat Hakkında ve Ilhan Unat’tan:

Oral Çalışlar, Radikal, 24 Haziran 2009, “M ülkiye’nin ilhan  
Hocası” başlıklı Yazı’dan:

[•••]

“ i 968 olayları, en çarpıcı etkilerini Siyasal Bilgiler Fakiiltesi’nde 
gösterdi. Okul, öğrencileri, öğretim üyeleriyle bir bütün olarak 68"i karşıladı. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri üniversite reformunu çoğunlukla 
desteklediler, öğrencilerine sahip çıktılar. O dönemin dekanı Profesör Dr. 
İlhan Unat'tı .  İlhan hoca, olaylar karşısında sakin yaklaşımı, bir hukuk 
hocası olarak hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmasıyla dikkat çekerdi. 
1968 yılında okulum uzda belki de Türk iye’de ilk ve son olarak seçimle gelen 
bir kurul oluşturuldu. İlhan U nat’ın önderlik ettiği ve oluşmasını sağladığı bu 
kurulun adı ‘Fakülte Karm a K urulu’ydu. Bu kurulda dört öğrenci, dört asistan, 
dört doçent ve dört profesör yer alıyordu. Başkanlığını da dekan yapıyordu. 
Öğrenci temsilcileri tüm okul öğrencilerinin oy kullandığı bir seçimle belirlendiler. 
Asistanlar, doçentler, profesörler kendi temsilcilerini aralarından seçtiler.”

[.. .]

“ Bu kurul tam bir katılım örneğiydi ve yaratıcısı dekanımız İlhan U nat’tı. 
Bunun üniversite çapında uygulanmasını da umuyordu. İşte 1968-69 dönemini 
biz okulum uzda böyle yaşadık. Bu kurul birçok gerginliğin yumuşatılmasında, 
okul yönetim iyle  öğrenciler arasında uyum sağlanmasında aracı rolü oynadı.”

[. . . ]

"Türkiye 6 8 ‘inin bir boyutu da hocalarımızdı. İlhan U nat’ın onlar içinde seçkin 
bir yeri var. Bizleri bir hukukçu olarak, bir eğitimci olarak sakin haliyle etkiler 
ve daha sert eylemlerin yum uşatılm asında rol oynardı. Ona çok şey borçluyuz.”

İlber Ortaylı, Milliyet Pazar, 25 Ekiın 2009, “Gerilimi Çözen H oca” 
başlıklı Yazı1 dan:

[ . . .]

"12 M art darbesinden önceki zamanlardı. Türkiye o güne kadar görmediği, 
denemediği bir siyasi gerilim ortamından geçiyordu.
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Zor günlerdi; öğrencilerin liderleri öğretim üyeleri ve idare ile gerilime 
düşm eye hazırdı. 1967 Şubat sömestr imtihanları sırasında Siyasal Bilgiler 
Fakültesi geniş bir öğrenci boykotu yaşamıştı, alışılmamış bir ortamdı. Çözüm 
önerileri öğretim üyeleri arasında da gerilime neden oluyordu. A m a Siyasal 
B ilg iler 'de  okulun havasından gelen karşılıklı tartışma usulü ve alışkanlığı da 
vardı. Profesör İlhan Unat uzlaştırıcı ve adil bir kişi olarak dekanlığa seçildi. 
Doğrusu işi güçtü, kendi kolayına hukuk yorumlarına iltifat etmediği için her 
iki tarafın da hoşnutsuzluğuna uğramak mümkündü. A m a sabrı, hoşgörüsü ve 
kararlı uygulamasıyla herkesin hürmetini kazandı. Okulun hukukunu korudu ve 
dekanlık dönemini başarıyla kapadı.”

[. . . ]

“ Sakin, nazik, za r if  bir aydındı. Mesleğinin dışında güncel edebiyatı bile takip 
ederdi, b i r d e  futbolu.”

[. . .]

Ümit Hassan, Radikal Gazetesi Pazar İki eki, 1 Ekim 2000, “Futbol 
bahçesinde gezinirken” başlıklı Yazı’dan :

[•••]

Estetik kaygılarla bütünleşen ve futbolu, Paris misali, “oynak bir şölen” 
olarak görenler az sayıdadır ve kendi inceliklerini futbol ile özdeşleştirirler: 
“Takım tu tm ayan” bu futbol sevdalıların kabına en erişilmezi Prof. Dr. İlhan Unat 
Hoca 'd ır .A m ına velakin, bu istisnai bir örnek-olaydır. [ . . .]

M üm taz Soysal, Hürriyet, 16 Şubat 2000, “Kim neye, niçin ağladı?” 
başlıklı Y azf dan:

[ . . . ]

“ Kulüp aşkı dediğiniz, ilk bakışta, aşkların en anlamsızı sayılabilir. Vatan 
aşkını, sevgili aşkını, din, inanç, ideoloji, hatta para, mal mülk, iktidar aşklarını 
anlamak kolaydır da, iki renk için yem eden içmeden kesilenleri, aile kavgası 
edenleri, hatta adam bıçaklayanları anlamak zordur.

İlginç bir oyun olan futbola düşkünlük deseniz, tek başına o da değil. Gerçi 
vardır öyleleri: Profesör İlhan Unat gibi, kulüp tutmadan, iyi futbol olsun da 
hangi kulüplerin maçı olursa olsun, sakin ve ciddi seyredenler.”
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Aydın M engüç -  Emekli hukukçu

‘’İlhan 'la  arkadaşlığımız 1933 yılı Ekim ayında A nkara Gazi Lisesi Orta 1 
de başladı. O yaşta futbol oynamayı hepimiz çok severdik. Ders aralarında 10 
dakika içinde tenis topu ile okulun koridorlarında futbol oynardık. Merdiven 
boşluklarında bulunan radyatörleri kale kabul edip tenis topuyla şut çeker ve top 
radyatöre çarpınca gol sayardık. Bu oyun iki kişilik takımlarla oynanırdı. İlhan’la 
ben bu maçlarda karşımıza kim çıkarsa yenerdik. Orta 3.sınıfta müzik dersinde 
sınıfta gürültü yapanı hocamız dışarı atardı. 3-4 kişi dışarı atılınca, kapıdaki 
pencereden takımın tamamlanması için İlhan 'a  da işaret ediyorlardı. Çağrılara 
dayanam ayan ve gürültü yaparak atılmayı kendine yakıştırmayan İlhan parmak 
kaldırınca. Tarih Coğrafya hocası olan babasını tanıyan müzik hocası nazik bir 
ifadeyle, ‘Buyrun, İlhan, bir şey mi söyleyeceksiniz?’ diye sordu. İlhan ayağa 
kalkarak, ‘Takım eksik kaldı. Ben de dışarı çıkabilir miyim, efend im ’, dedi. 
M üzik hocası çok kızarak, ‘Çık dışarı!’ diye bağırm aya başladı. Böylece İlhan, 
yaramazlık etse sınıftan atılacağını bildiği halde, dürüstlükle kendisinin dışarı 
atılmasını sağlamıştı. [ . . . ]  Spora ilgimiz, özellikle futbol tu tkum uz her zaman 
devam etti. İlhan neıdeyse tüm  futbol maçlarını yine yaradılış özellikleri olan 
sakinlik ve objektiflikle izlerdi. Taraf tutmaz, iyi oynayanı takdir ederdi.”

Prof. Dr. İlhan U nat’ın 4 Aralık 1968 Günü Yaptığı Fakülte’nin 
Kuruluş Yıldönümü K onuşm ası’ndan:

' 'Değerli misafirlerimiz, aziz Mülkiyeliler,

Geçen yıl dünyanın çeşitli memleketleri arasında Türkiyem iz de geniş çapta 
öğrenci hareketlerine sahne olmuştur. Bir ay önce Fakültemizin duvarlarını da 
yalayan bu güçlü dalganın sosyolojik nedenlerinin ve çağımız toplumlarının 
oluşmasındaki etkilerinin tahliline girişmeksizin, olumlu ve o lum suz iki yönüne 
kısaca değinm ek isterim.

Üniversite gençliğinin yetişmesinden sorumlu eğiticiler olarak metodlarını 
ve uygulama şekillerini tasvib etmesek de, gençliğin uyarısının üniversitelerimizi 
silkelediği ve öteden beri çeşitli kademelerdeki üniversite mensuplarının 
zorunluluğunu duymakta birleştikleri üniversite reformunu tezelden gerçekleşme 
safhasına getirmiş olduğu bir gerçektir. Bu gelişmeyi sevinçle karşılar, reformun 
gerçekleşmesinde öğrencilerimizle karşılıklı güven ve anlayış zihniyeti 
içinde yürütülecek işbirliğinin temel unsur niteliği taşıdığına olan inancımı 
belirtmek isterim. Bu yolda, A nkara Üniversitesi Senato’sunun kararı gereğince 
Fakültemizde de kurulmuş olan profesör, doçent, asistan ve öğrencilerin eşit
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sayıda temsil edildiği Fakülte Karma Kıırulu’nun faydalı hizmet göreceğine 
güvenim tamdır.

Öğrenci hareketlerinin o lumsuz yönü eğitim ve öğretimin vazgeçilmez ana 
koşulu olan hoca ile öğrenci arasındaki karşılıklı saygı, sevgi, güven ortamını 
tamiri güç şekilde yaralamak istidadını bünyesinde taşımasıdır. Şükranla 
kaydetmek gerekir ki. Fakültemizde Kasım ayı başında yapılan boykot 
hareketinin bu açıdan zararlı bir etkisi olmamış, fakülte idaresi, hoca ve öğrenci 
ilişkileri boykot sırasında da saygı, sevgi ve güven havasından uzaklaşmam ıştır. 
Bu sevindirici sonucu büyük ölçüde öğrencilerimizin olgun davranışlarına borçlu 
olduğumuzdan şüphem yoktur.”

[. . .]

“Genç arkadaşlarım,

A tatürk’ün Mülkiyelide görmek istediği niteliklerin kazanılması, onun 
verdiği ödevlerin lâyıkıyla yerine getirilmesi, her şeyden önce fakülte sıralarında 
geçirdiğiniz şu sayılı yılları iyi kullanmanıza, bilgi dağarcığınızı zenginleştirip 
çalışma metodlarını kavramanıza bağlıdır. Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk 
devriıninin bekçisi aydın gençler olarak elbette m em leket davaları üzerinde 
kanun sınırları içinde eyleminizi yürüteceksiniz; ancak, kitaplıklarda, sınıflarda, 
sem iner odalarında beyin cevherini kullanan ve göz nurunu esirgemeyen gerçek 
üniversite öğrencisi hüviyetini kaybetmemenin milletinize, ailenize ve nefsinize 
karşı temel ödeviniz olduğunu da asla unutmayacaksınız. G oethe’nin “herkes 
evinin önünü süpürürse şehrin sokakları tem iz olur” sözündeki derin anlam 
üzerinde düşünm eye hepinizi davet ederim .”
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Prof. Dr. Ilhan Unat’ın Eserleri/ 
Konuşmaları:

KİTAPLAR

Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerine Düşünceler, Ankara, Sevinç Matbaası, 
1965.

Nottebohm Kararı ve Tabiiyetin Gerçekliği İlkesi, Ankara, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1966.

Türk Vatandaşlık Hukuku: M etinler-M ahkem e Kararları, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1966.

M A K A L ELE R

“J.P. Ni boy et ( 1886-1952) (Kronik)” , A Ü SB F Dergisi, 1951, C.6, s.445-448.

“Application du Principe d 'Estoppel par le Conseil d 'E ta t Turc Dans le 
Contentieux de la Nationalité” , Turkish Yearbook o f  International Relations, 
1960, No. I, pp.121-133.

“Türk Vatandaşlığından “ Kovulanlar” Miras Hakkından Yoksun m udur?”, 
A Ü SB F Dergisi, 1965, C.20, S.3, s. 179-226.

“ Siyasî İlimlerle Hukuk Arasındaki M ünasebet ve Bir Siyasî İlimler 
Fakültesinde H ukuk Öğretiminin Mahiyeti, Muhtevası, M etodu” , AÜSBF 
Dergisi, 1965, C.20, S.3, s .2 8 1-294.

“ Davacının Yabancı Niteliğine Dayanan Adlî Teminatın Uygulanma A lanı”, 
A Ü SB F Dergisi, 1973, C.28, S.3-4, s. 1-20.

“ İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya İlişkin Avrupa Sözleşmesi", 
İnsan Haklarının Felsefî Temelleri Uluslararası Semineri, ed. Ioanna Kuçuradi, 
Ankara, Haziran 1980, Hacettepe Üniversitesi, Kitap no. 1755, s. 105-111.
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ç e v i r i l e r

Bonneau, H., Devletler H ukukunda Tabiiyetten Ç ıkarm a (‘'Le Retrait de 
Nationalité en Droit des G ens”, Revue Générale de Droit International Public, 
1948, N o . l - 2 ’den güncelleme notları ilavesiyle yapılan çeviri), A Ü SB F Dergisi, 
1951, C.6, S. 1-4, s.298-342.

Goadhuis, ‘‘G ünüm üz Milletlerarası Sivil Hava Hukukuna Genel Bir Bakış", 
A Ü SB F Dergisi, 1952, C.7, S . l ,  s.272-299.

YAYIM LANM AM IŞ A K A D E M İK  Ç A LIŞM A LA R

B ref  Aperçu des Mesures de Sûreté, Cenevre H ukuk Fakültesinde sunulan 
Ceza Hukuku seminer çalışması.

Excès de Pouvoir du Juge Arbitral, Paris H ukuk Fakültesine sunulmuş doktora 
tezi, 1951.

Türk Vatandaşlığının Jure Sanguinis Kazanıldığı Hukukî Vakıalar, doçentlik 
tezi, 1956.

Ik ıkuk  Adaletsizlikten Hesap Soruyor (“ Le Droit s ’élève contre l 'in justice” 
adlı broşür çevirisi), Congrès International des Juristes, Batı Berlin, 1953.

K O N U ŞM A L A R I/ ANI YAZILARI

“ M üşterek Pazar Hukuk Düzeninde Ferdin D urum u”, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası M ünasebetler Enstitüsü 
1961 -1962 Konferansları (5.4.1962)

“Avrupa Konseyi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması” , Avrupa 
Konseyinin 11 .Y ıldönüm ü  vesilesiyle A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi 'nde verilen Konferans (5.5.1965)

“ İlhan U nat 'ın  4 Aralık 1968 Günü Yaptığı K onuşm a” , A Ü SB F Dergisi, 1968, 
C.23, S.4, s. 1-6.

“4 Aralık 1969 Günü Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan U nat 'ın  Yaptığı Konuşma", 
A Ü SB F Dergisi, 1969. C.24, S.4, s.1-8.
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“ İnsan Yavuz A badan”, Prof.Dr. Yavuz A badan 'a  Armağan, Ankara 1969, 
s.XXIII-XXVI.

“G ündüz Ö k çü n ’ün Ardından” . Atatürk ve 1986 Dünya Barış Yılı, Ankara, 
Birleşmiş Milletler Türk Derneği, 1986.

“G ündüz Ö k ç ü n ’ün A rdından”, A Ü SB F Dergisi, 1992, C.47, S. 1-2 (Prof. Dr. 
G ündüz Ö k çü n ’e Armağan), s. 1-3.
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Prof. Dr. İlhan Unat’ın Yaşam Öyküsü

A hm et İlhan Unat 4 Mart 1922’de İstanbul'da  doğdu. Babası tarihçi ve 
eğitimci Faik Reşit Unat, annesi A nkara Kız Lisesi beden eğitimi öğretmeni 
M ediha U nat’tır. İlkokulu A nkara Gazi N um une  M ektebi’nde okudu; ortaokul ve 
liseyi Ankara Gazi Lisesi 'nde tamamladı. 1939 yılında başladığı Siyasal Bilgiler 
Okulu Siyasî Şubeden 1943'de  mezun oldu. 1944‘de İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 'nde fark sınavlarını verdi. M ülk iye’den mezun olduktan sonra 
Galatasaray Lisesi’nde bir m üddet coğrafya öğretmenliği görevinde bulundu. 
1945-1951 yılları arasında Bern ve Paris Büyükelçilikleri 'nde Kültür Ataşe 
Kâtipliği yaptı. 1945’de Dr. Bedia U nat’ la B ern’de evlendi. İlhan U nat’ın bu 
evlilikten Ayşe ve O ya adında iki kızı vardır. 1951 'de  Cenevre Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 'nde yüksek lisans eğitimini ve Paris Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 'nde “ Milletlerarası Hukukta Hakemin Yetki Aşımı" teziyle doktorasını 
tamamladı. A nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Hususî 
Hukuku Kürsüsüne asistan olarak girdi (1952). I9 5 4 ’de Syracuse Üniversitesi, 
N ew  York’ta çalışmalar yaptı. 1954-1956 yılları arasında askerlik görevini 
tamamladı. 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde Devletler Hususî Hukuku 
Kürsüsü, Doçent kadrosuna atandı. Doçentlik tezi, “Türk Vatandaşlığının Jure 
Sanguinis Kazanıldığı Hukukî Vakıalar" konusımdaydı. 1957 yılında Lahey 
Devletler Hukuku A kadem isi 'n i  bitirdi. İlhan Unat, hâlihazırda, bu programdan 
diploma almış bulunan tek Türk vatandaşıdır. 1966'da Profesörlüğe atandı. 
1968 yılında Dekanlığa seçilen Prof. İlhan Unat 1970 yılına kadar Dekan olarak 
görev yaptı. 1967 yılında eşi Bedia U nat’ı kaybetti. 1972 'dc  Prof. Dr. Nermin 
A badan 'la  evlendi. 1973-1974 akadem ik yılında Columbia Üniversitesi, N ew  
York'ta misafir akademisyen olarak bulundu.

Prof. İlhan Unat, 1959’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dış M ünasebetler Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. Dış Münasebetler 
Enstitiisü’ndeki görevleri çerçevesinde, 1960'lardan itibaren bazı Avrupa 
Konseyi toplantılarında T ürk iye’yi temsil eden Prof. Dr. Unat. Birleşmiş 
Milletler-Ayırımcı Tedbirlere Karşı M ücadele ve Azınlıkların Korunması Alt 
Komisyonu üyeliği (1966-1967) ve Avrupa Konseyi-Hukuksal İşbirliği Avrupa 
Komitesi üyeliği (1968-1992) yaptı; U N E SC O  Türkiye Milli Komisyonu Genel 
Kurul toplantılarına katıldı. 1978-1986 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında 
baş hukuk müşaviri olarak da görev yapan Prof. Dr. Unat, 1982’de New York'ta 
yapılan Birleşmiş Milletler 3. Deniz Hukuku Konferansına katıldı.
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U nat’ın üstlendiği diğer görevler arasında. Ankara Üniversitesi Senatosu 
üyeliği, O D TÜ  Mütevelli Heyeti üyeliği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı kurucu 
üyeliği ve Tarilı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği sayılabilir. Prof. Dr. Unat, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dış M ünasebetler Enstitüsü tarafından Kurucu M eclis’e 
sunulmak üzere kaleme alınan, 1961 Anayasasının milletlerarası münasebetleri 
ilgilendiren hükümleri konulu çalışmada ak tif  olarak görev aldı. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve H ukuk Fakültesi öğretim elemanları 
tarafından oluşturulan 1982 Gerekçeli Anayasa önerisi çalışma grubunda 
vatandaşlık hukuku ve dış ilişkilerin parlâmento tarafından denetlenmesi 
konularındaki düzenlemelerle  ilgili olarak da katkıda bulundu. Bunun dışında, 
Unat, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfınca düzenlenen Kapaııi-Savcı hukuk 
yarışmalarında yıllarca jüri  üyeliği yaptı.

1989 yılında, emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen Prof. Dr. İlhan Unat, 
19 Ekim 20 0 9 ’da İstanbul’da vefat elti.
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Fotoğraf Albümü





1. Babası F aik Reşit Unat ve annesi Mecliha Unat ’la birlikte (1943).
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2. 1967 'de vefat eden ilk eşi Dr. Bedia Unut ’la birlikte (1945).
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3. NATO M üsabaka jü risi, F ahir Armaoğlıı, Seha Meray, F ikret Arık, Osman Fazıl
Berki ile birlikte (1957).
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4. A tlantik Antlaşm ası Derneği Asamblesi, 3. Yıllık Toplantısı (1957).
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5. İsmet İnönü ’niin M ülkiye ziyareti (4 A ra lık1968)

6. Eşi Prof. Dr. Nermin Abadan Ü nal'la birlikte.
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7. Çalışma odasında (2005)

8. İstanbul M ülkiyeliler B irliği Plaket Töreni (22 Haziran 2009) 
(Ayaktakiler, H anife Sağlam, Ciinevt Akalın, Fazıl Sağlam. Celâl Göle, Ayşe Unat, 
M ustafa K em al Abadan, M üfit Erkarakaş, Oya Unat; oturanlar, Türkân Erkin, Safa  

Reisoğlu, İlhan Unat, Nerm in Abadan Unat).
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Anı Yazıları





Prof.Dr. Ilhan Unat: Anılar

Cüneyt Akalın 
Mezuniyet 1969

İlhan Hoca, Fakülte yıllarından sonra ilişkimi sürdürdüğüm ender hocalardan 
biridir. Bu, İlhan Uııat hocam hayatımda özel bir yer kaplar, demekle eşanlamlıdır. 
Prof. İlhan Unat alçakgönüllü, konusuna hakim, derinlikli, yerine göre şakacı, 
öğrencisinin üzerine titreyen, C um huriyet’e yürekten bağlı bir hocamızdı. “ SBF 
68"in unutulmaz dekanıydı.

Prof. İlhan U nat’la ilgili iki anım var; Bugüne kadar, bir yanlış anlamaya 
yol açm am ak için, seslendirmediğim bu anıların artık kamuya malolmaları 
gerektiğine inanıyorum. Bu anılar hem bir dönem e tanıklık ediyor hem de İlhan 
H oca’nın karakteri ve üslubu hakkında ipuçları veriyor.

Dekan ve öğrencileri

Siyasal Bilgiler Fakültesi 1960’larda gözde bir fakülteydi; Öncesiyle ve 
sonrasıyla 27 M ayıs’ın havası Fakülte 'nin üzerine sinmişti.

I9 6 8 ’de dünya çapında ve özellikle Batı’da  patlak veren olaylar, bir yandan da 
1961 A nayasası 'm n demokratik rüzgarı, Fakülteyi derinden etkilemişti; Öğrenci 
kitlesi sola kayıyordu.

O yıllarda Cemiyet (öğrenci derneği) seçimleri örnek bir demokratik  ortamda 
cereyan ediyor, fikir akımları birbiri ile yarışıyor, kantindeki canlı tartışmalar 
seçime yansıyor, çoğunluğun oyunu alan Cem iyet yönetimine geçiyordu.

1968 baharında yapılan Öğrenci Derneği seçimlerini Sosyalist Fikir Kulübü 
listesi farklı kazandı. Murat Koğacıoğlu başkanlığındaki öğrenci derneğinde 
Koray Dtizgören (gazeteci), M.Ali U ğur (yayıncı) Hakkı Öcal (gazeteci) gibi 
sonraları ünlenen isimler vardı. Ben de yönetim  kurulunun sekreteriydim. 
Ç oğum uz TİP eğilimli idik; çevrem izde ilerici, solcu insanlar olarak tanınıyorduk. 
Murat Kovacıoğlu sevilen, güvenilen bir arkadaşımızdı.

Öğrenci derneği seçiminden bir süre sonra Prof. İlhan Unat Dekan seçildi 
(s ın ıf  arkadaşımız Prof. İlber Ortaylı, o dönem de Prof. U nat’m dekan seçilmesini, 
yum uşak  ve toparlayıcı kişiliğine bağlıyor; Milliyet, 24.10.2009)
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Devletler Özel Hukuku hocası Prof. İlhan Unat öğrenci kitlesinin yakından 
tanıdığı popüler bir isim değildi. Dekanlığa getirilmesi, öğrenci kitlesine başlarda 
fazla birşey ifade etmedi.

Dekanlık seçiminden birkaç hafta sonraydı.. .  Öğrenci Derneği odasında 
oturuyorduk. Birden, C em iyet başkanı Murat Kovacıoğlu içeri girdi, yüksek sesle 
hom urdanm aya başladı. “ Bu yeni dekan kendini ne sanıyor! Sadun H oca 'n ın  
konuşmasına izin verm em iş”

O yıllarda Sol 'un  simge ismi Sadun H oca 'ya ,  yan bakmak kimin haddine; Ona 
yanlışlık yapm ak “ S o l 'a  yan bakm ak” anlamına geliyordu, öğrencinin gözünde.

Yüksek sesli fikir alışverişi başladı C em iye t’te. Sonra, kim olduğunu 
anımsamıyorum, biri “gidelim, hesap soralım” fikrini ortaya attı. Hemen 
benimsenen fikri uygulam aya koyduk. En başta Murat olmak üzere Dekanlığın 
kapısına dayandık. Sekretere sormadan odaya daldık.

Prof. İlhan Unat masanın arkasında oturuyordu. Ne olduğunu anlamadı. Biz 
de kendisini fazla bekletmedik, başladık bağırmaya.

“ Ey Dekan, sen kendini ne sanıyorsun”

Böyle bir saldırıyı beklemeyen Prof. Unat kıpkırmızı oldu, bir şeyler anlatmaya 
çalıştı. Ancak bizler “görüş alışverişi" ne değil, hesap sormaya gelmiştik.

“ Hadi, lafı uzatma; burası Dekaıı 'ın çiftliği değil, biz demokratik bir üniversite 
için mücadele ediyoruz”

Prof. İlhan Unat kitlenin tartışmaya değil, olay çıkarmaya geldiğini anlamıştı. 
Karşılık vermedi, sessizce dinledi.

Slogan atmayı andıran homurtularımız bir süre daha sürdükten sonra yavaşladı. 
İlhan H oca 'n ın  üzerimize gelmemesi, gerginliğin büyümesini önlemişti. 
Geldiğimiz gibi, öfkeyle odayı terk ettik.

Olay kısa sürede Fakülte’de duyuldu; bize ilk uyarılar, solcu hocalardan geldi. 
Prof. Unat'm  örnek bir demokrat olduğu ve o somut olayda Fakülte yönetim 
kurulunun kararım uyguladığı yani sonuçta haklı olduğu kulaklarımıza fısıldandı. 
İlhan Hoca bizi cezalandırmayarak ilk dersini vermiş oldu.

Çok üzülmüştük am a yapacak birşey yoktu. İlhan Hoca olayı yüzüm üze
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vurmadı, iki ta ra f  daha dikkatli davranarak olayı geride bıraktık.

Prof. İlhan U nat 'ın  Dekanlığı Fakülte’nin en karışık dönemine rastladı. Ama 
o hem Fakülteye hem de biz öğrencilerine kanat gererek, hem hukuka bağlı 
kalarak hem de öğrencilerin hakkını gözeterek yam an bir kaptan olduğunu dosta 
düşm ana gösterdi.

Dikkat! Hikaye burada bitmedi. Ders kısmı esas şimdi başlıyor:

Tokat Gibi Bir Hayat Dersi

2 0 ’Ii yaşlarda yapm ış olduğum bir hata, içimde yaraydı. O laydan yaklaşık 25 
yıl sonra İstanbul’da karşılaştık. Ağır bir ameliyat geçirmişti am a ayaktaydı. Tek 
tek hatırımızı sordu, anıları konuştuk.

Bana sertçe çıkıştı:

“C üneyt Bey, Hüseyin C e v a h i r i  neden engellemediniz?"

12 M art’ın gençlik liderlerinden Mahir Çayan gibi Hüseyin Cevahir de s ın ıf  
arkadaşımızdı. Bizim Cemiyetten sonra Dekanlıkla ilişkileri o yürütmüştü. 
Yumuşak, tatlı dilli biri olan C e v a h i r le  İlhan Bey ilişkileri o zor dönemde 
uyumlu götürmüşlerdi. C evah ir’in ölümünün İlhan BeyM çok üzm üş olduğunu o 
anda daha iyi anladım. A m a yapacak bir şey yoktu. Ayrıca o dönemleri yaşamış 
olanlar bilir, C e v a h i r e  ben değil kimse engel olamazdı.

Son bir hamle yaptım ve içimde ukte kalan şeyi açtım. "H ocam  biz bir cahillik 
yapmıştık. Odanızı basmıştık. İşte şimdi özür dilemenin zamanı geldi.”

Prof. İlhan Unat tokadı o anda patlattı. “C üneyt Bey, ben böyle bir şey 
hatırlamıyorum. Siz fazla duyarlı davranıyorsunuz”

İlhan B ey 'in  o olayı unutmuş olması m üm kün değildi. Zaten bütün yaşananları 
bugün gibi hatırlıyordu. Am a yüzüm e vurmakta bir fayda görm em iş ya da öyle 
davranarak bana hiç unutamayacağım bir ders vermişti.

Bu dersi şimdilerde Mülkiye camiası ile paylaşmanın zamanı geldi.

"Diplomasi Tarihi” hocam Prof. İlhan Unat asla unutamayacağım dersini 
Fakülteden mezun olduktan yıllar sonra vermişti!
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Ilhan Unat’a Göre 
Hukuk - Siyasal Bilimler İlişkisi

Rona Ay bay*

Giriş

İlhan U nat’ın adını, daha İstanbul Hukuk Fakültesindeki asistanlığım 
döneminden duymuşluğıım vardı. 1966 yılında yedek subaylık görevim 
dolayısıyla A nkara 'ya  gelişim ve ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari 
İlimler Fakültesinde göreve başlayışımdan sonra; her fırsatta uğradığım S B F ;de 
karşılaştığımızı anımsıyorum. K onuşm am ız birkaç nezaket sözcüğünden ileri 
gitmemişti. A m a ,İlhan U nat’ın her zamanki sakin ve nazik kişiliği bende saygı 
uyandırmış; üzerimde çok olumlu bir iz bırakmıştı.

Eşi, Prof.Nermin A badan-U nat ile temaslarımız, dinleyici olarak (bazen de 
birlikte konuşmacı olarak) katıldığım toplantılar dolayısıyla, görece daha yakındı. 
1978 yılında, bir sabah Nerm in Hanım, evime telefon ederek; İlhan U n a f ın ,  
başında bulunduğu SBF Devletler Özel Hukuku Kürsüsünde benimle çalışmak 
istediğini bildirip: ne diyeceğimi sorduğunda; büyük bir sevinç duymuş; hemen 
“evet” demiştim.

Gerçi, DevletlerÖzel Hukuku, öğrenciliğim sırasında “en sevdiğim dersler”den 
biri değildi. Buna karşın, duraksamadan “evet" deyişimin başlıca nedeni şuydu:

S B F ’de Devletler Özel H ukuku’nun, hukuk fakültelerinde okutulduğu 
biçimden farklı bir biçimde. Kamu Hukuku ve Tarih yaklaşımıyla okutulduğunu 
biliyordum. Gerek İlhan Unat'ın  gerek o yıllarda siyasete girmiş olduğu için 
Fakülte’den uzakta olan G ündüz Ö kçün’ün yazdıklarında bu yaklaşım açıkça 
görülüyordu.

ODTLFde. meslek yaşam ım  açısından çok değerli yıllar geçirmiş, dostluklar 
geliştirmiştim. Başta “ Hukuka Giriş” olmak üzere gerek Kamu Hukuku gerek 
Özel Hukuk alanındaki çeşitli dersleri veren tek hukukçu öğretim üyesi olmam, 
ufkumu genişletmişti. Üniversiteye, karınca kararınca yapm aya çalıştığım 
katkılar, hak ettiğinden fazla takdir görmüştü. O D T Ü 'd e  öğrencim olanlar, şimdi

* Prof. Dr.. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı.
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5 0 ' li yaşlarına ulaştı; bir çoğuyla hala temasımız sürer. Bir araya geldiğimizde o 
günlerden kalan tatlı anılardan konuşuruz.. . .

Kısacası, O D T Ü ’deıı şikayetçi olmam için neden yoktu. Ancak, öteki 
üniversitelerde olup da O D T Ü 'd e  bulunmayan bir özellik vardı: sözkonusu olan 
dönem “Y Ö K  öncesi" “özerk üniversite” dönemiydi. Yani, ODTÜ dışındaki 
üniversitelerdeki öğretim üyeleri, kendi dekanlarını, rektörlerini, yönetim  kurulu 
üyelerini serbestçe ve doğrudan seçebiliyordu1. Buna karşılık, O D T Ü ’ye kimin 
Mütevelli heyeti üyesi olduğunu, kimin rektörlüğe atandığını neredeyse en 
son duyanlar biz öğretim üyeleri oluyorduk (tabii. H üküm ete “yakın” olanlar 
dışındaki öğretim üyeleri). Bu durum, öteki üniversitelerdeki meslektaşlarımıza 
karşı bende imrenme uyandırıyordu. “Özerk’7 bir üniversitenin öğretim üyesi 
olmak; yani, çalıştığı kurum un bir parçası olduğunu duyum sam ak bana çok 
çekici görünüyordu.

O D T Ü ’den uygar bir biçimde ilişiğim kesilip, S B F ’de göreve başlayışımda 
hiçbir sorun yaşamadım. S B F ’de, benim gibi “ M ülkiyeli” olmayan, “dışardan 
gelen” birinin biraz soğuk karşılanmasından kaygı duyuyordum. “ Mülkiyeli” 
hocaların bazılarıyla çeşitli ortamlarda birlikte bulunm uştum , aralarında 
arkadaşım olanlar da yok  değildi am a pek çoğunu hiç tanımıyordum.

Kaygılarınım yersiz olduğunu kısa sürede anladım. Önceden tanımadığım 
“ M ülkiyeli” öğretim üyeleri bile çok sıcak davrandılar; hemen hiç yabancılık 
çekmeden, SBF ortamına ortama alıştım.

İlhan U na t’la birlikte çalışm am ız oldukça kısa sürdü. Benim S B F 'ye  
katılışımdan kısa bir süre sonra, Unat, Dışişleri B akanlığ ı’na Baş Hukuk 
Müşaviri oldu. Devletler Özel Hukuku kürsüsünde -şimdi profesör o la n -a s is ta n  
Işıl Ö zk an ’la ikimiz kalmıştık.

S B F ’de göreve başladığım sıralarda, aldığım bir çağrı üzerine o zaman 
Yugoslavya’nın bir Cumhuriyeti olan Slovenya 'n ın  Başkenti L übliyana’daki bir 
uluslararası siyaset bilimi toplantısına bildiri sunarak katıldım. Bildirimin konusu 
T ürk iye’de siyasal bilimin gelişmesi idi. Bildirimi hazırlamaya çalışırken İlhan 
Bey’e danıştım. İyi ki danışmışım; bana, kendisinin - o  zaman g ö re -  20 yıl kadar 
önce benzer bir toplantıda sunduğu bildiriyi okumamı salık verdi.

U nat 'ın  1958 yılında sunm uş olduğu bildiri, daha sonra 1965 yılında SBF

1 Ne yazıktır ki,‘'özerk üniversite” döneminde rektörlük, dekanlıkgibi mevkilere meslektaşlarının
oylarıyla seçilmiş olanlar arasından "özerk üniversite" dönemini kapatan YÖK uygulamalarına
"caııia başla’’ hizmet edenler de çıkmıştır.
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Dergisinde yayınlanmıştı; hemen bulup okudum  ve çok yararlandım. İlhan 
U na t’ın, bilime, hukuka ve siyasal bilimlere bakışım gösteren bu bildiri 
(makale) . üzerinden yarım yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına karşın; 
bence, değerini korumaktadır. Ancak, 1958 yılında, o zam ana göre bile oldukça 
ağdalı bir O smanlıca ile yazılmış olması, ne yazık ki genç kuşakların okumasını 
zorlaştırmaktadır. Nitekim, Unat da, 1965 yılında Fakülte Dergisinde yayınladığı 
bildiri metnine yazdığı “Giriş”te şöyle demişti:

“Bu metni bugün kaleme alsaydım, daha arı bir Türkçe kullanma çabasında 
bulunurdum .”

Genç meslekdaşların bu metni bulup, okumalarında çok yarar olduğunu 
düşünüyorum. Belki, aralarından metni güncelleştirip, yayınlayanlar da çıkabilir.

Aşağıda, bu uzun metnin ana çizgilerini özetlemeye çalışıyorum. Dileğim, bu 
kısa özetin, genç akademisyenlerde ilgi uyandırması ve onları U nat’ın metnini 
değerlendirmeye yönlendirmesidir.

U na t’ın, “ Siyasi İlimlerle Hukuk Arasındaki M ünasebet ve bir Siyasi İlimler 
Fakültesinde Hukuk Öğretiminin Mahiyeti .Muhtevası, M etodu” başlığı altında 
yayınladığı bildiri metnine yazdığı “Giriş” te şu noktaları be l ir tm ek ted ir :

Metnin, İngilizce bir özeti “Comparative Legal Education; the Papers o f  
the A nkara Coııfeıence on Comparative Legal Education”, (Ankara ,1959 ) 
yayınlanmıştır.

U n a t , bundan sonra şöyle demiştir:

“ Fakültemiz lisans programının yeniden düzenlenmesi amacıyla Fakültemiz 
Genel Kurulunda yapılmakta olan çalışmalar Siyasal Bilgiler Fakültesinde hukuk 
öğretiminin yeri ve muhtevası sorunu üzerinde dikkati toplamış bulunmaktadır. 
Fakültemizin olumlu istikamette gelişmesi, hepimizin ortak kaygısı olduğu için, 
Fakültemiz öğretiminde hukukun yeri üzerinde, sözü geçen tebliği hazırlarken 
tespit ettiğim, bu gün için de değişm em iş bulunan düşüncelerimi meslektaşlarımın 
ilgisine sunmanın, sorunlarımızın çözüm üne mtitevazi bir katkı getirebileceğini 
um dum .”

U n a t’m Bildirisi iki bölümden oluşmuştur: Birinci bölümde “siyasal 
bilimlerle hukuk arasındaki ilişkiler” konusu işlenmekte; ikinci bölümde “bir 
siyasal bilimler fakültesinde hukuk öğretiminin niteliği, içeriği ve yöntemi ne 
olmalıdır? Sorularına yanıt aranmaktadır.
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Unat, konulara girmeden önce, sosyal bilimler alanında "bilim nedir?” sorusuna 
da kısaca yanıt aramakta ve şöyle bir saptanma yapmaktadır: "Sosyal bilimler 
alanında; bilimi sadece olgular arasındaki nedensellik bağlarının saptanması 
olarak tanım lam ak yeterli değildir; “ sistematik” bilgilere ulaşmak gerekir.

U nat 'a  göre “hukuk olgusu” bir “ siyasal o lgır 'dur; dolayısıyla siyasal 
bilimlerin konusu olması doğaldır. Gerek hukuk gerek siyasal bilimlerin inceleme 
alanı aynıdır. Ancak, Hukuk öğrencisi hukuk dogmatiği (pozitif  hukuk) alanında 
yetişmesine öncelik verilirken: siyasal bilimler öğrencisinin, toplum yaşamının 
olgularına derinliğine nüfuz etme olanakları kazanmasına çalışılacaktır. Siyasal 
Bilimler Fakültesinde yapılacak hukuk öğretiminde ağırlık noktasını, hukukun 
toplumsal kurum yönü oluşturmalıdır.

Yukarıdaki satırların amacı, U nat 'ın  Bildirisinde incelediği konuların neler 
olduğu konusunda kısaca bilgi vermektir. Bildirinin kapsadığı konular ve 
sorunlar çok daha geniştir. Dileğim, bu kısa tanıtım yazısının, genç kuşaklarda 
merak uyandırması ve onları, U n a t’ın Bildirisini daha yakından incelemeye 
yönlendirmesidir.

Bildirinin hazırlandığı 1958 yılının üzerinden yarım yüzyılı aşkın bir zaman 
geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde elbette bilim alanında yeni ve önemli gelişmeler 
ortaya çıkmıştır. Ama, U nat’ın görüşleri, özellikle S B F ’de hukuk derslerinin 
nasıl ve hangi amaçla okutulması gerektiği konusunda bizlere hala ışık tutacak 
değerdedir.
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Ilhan Ağabey için Birkaç Söz

Ruşen Keleş*

Aramızdan ayrılışının birkaç ay öncesinde, 22 Haziran 2 0 0 9 ’da, Prof. Dr. 
İlhan U N A T 'a  Vefa ve Teşekkür Toplantısı 'ııda Kennedy Lodge 'ın  bahçesinde, 
tekerlekli sandalyedeki İlhan Ağabeyin öniinde, (Boğaziçi Üniversitesi, saat 
19.00) yapılan konuşma.

1.İ Ihan A ğabey’i asistan olduğum 1950’1 i yılların sonunda tanıdım. Miilkiye’de 
her büyük, daha doğrusu kıdemli olan herkes bir “ağabeyedir. Ama, O, “gerçek” 
bir ağabeydir. “ Farklı” bir ağabeydir.

2 .Nermin Hanımın bile zaman zaman, O 'ndan  söz ederken, “ İlhan A ğabey” 
dem ekten kendini alamadığı en centilmen, en beyefendi, en ağabey ağabeylerin 
başında O ’nun geldiğine kuşku yoktur. Bu nedenle, bu Vefa ve Teşekkür 
T op lan tıs ın ı  çok anlamlı buluyor; düzenleyenleri kutluyorum.

3. SBF Dekanlık görevlerimiz sürecinde, 1960’ların sonu ile 1970’lerin 
başı arasında, O ’nunla benim aramda M üm taz ve Cahit Talaş hocamız vardı. 
12 Mart 1971 rejiminin zor günleri ve faşizan uygulamaları İlhan Ağabey ile 
bizi birbirimize daha da yaklaştırmıştır. O ’nun Dekanlık deneyiminden, hukuk 
bilgisinden, sağduyusundan ve dostluğundan Fakültemiz ve ben büyük ölçüde 
yararlanm ak şansına sahip olduk. Profesörler K uru lu 'nda  ne zaman duraksamaya 
yol açan bir hukuk sorunu ile karşı karşıya kalsak, imdadımıza yetişen hep O 
olurdu. Başım sıkıştığında, güvenle başvurabildiğim akil adam, insan adam, 
ağabey yalnız  O ’ydıı. Bu yakın desteğinden, 12 Eylül dönem inde de türlü 
vesilelerle yararlandım.

4. İlhan Ağabeyin, aralıksız, kesintisiz sigara tüttüren bir ağabeyim iz olmakla 
ünlü olduğunu hepiniz bilirsiniz. “Gitane” içmekle yetinmez, “Gitane sans filtre"i 
yeğlerdi.

5. Bizi İlhan Ağabey ile yakınlaştıran ortak özelliklerden biri de, 19 Mayıs 
S tadyum unda futbol maçı seyretmekti. Ama, 3. küme takımlarına varıncaya 
kadar oyuncu transferlerinin ayrıntılarını, ücretleri ve tarihleriyle, yalnız O 
bilirdi. Ankara Valisi öğrencimiz ve dostumuz Mustafa Göntil’ün verdiği bir

* Prof. Dr.. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
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giriş kartıyla yararlandığımız Ş eref  Tribünündeki yer  gösterici Bahattin Bey, 
kim olduğum uzu öğreninceye kadar, İlhan A ğabey ile bana, emekli generaller 
o lduğum uzu sanarak, hep “buyurun Paşam’' diye hitap etmiştir.

6. İmge Yayınevi ile Fakültemizin işbirliğiyle benim adım a yayımlanan 
A rm ağan kitaplar dizisine Nerm in Hanım ile birlikte yazm a lütfunda bulunarak 
yaptıkları katkı beni gerçekten onurlandırmıştır. Kendilerine yürekten teşekkür 
ediyorum. Uzun ömürler, sağlık ve esenlikler diliyor; saygılarımı sunuyorum.
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Makaleler





Yurttaşlık Kavramının Evrimi -  
Küreselleşme Sürecinde Ulusötesi 

Yurttaşlık

Om: yedi yılı aşkın bir süre ile hayat arkadaşlık elliğim rahmetli İlhan 'la 
vatandaşlık konusunu , özellikle çiftte labiyeli defalarca tartıştık. Kendisi 

sahip olduğu hukuk biliminin ince fay hatlarına egemen olan düşünce 
sistemi nedeni ile kesin çizgilerle belirtilen hakların bulunmadığı, ağırlıklı 

olarak kimlik duyguları ile dile getirilen karma bir yurttaşlık anlayışının
kabul edilmesinde zorlanyordıt.

Çok güzel zamanlar geçirdiğim ortak yaşamımız boyunca vakit bulup 
bu yazıyı birlikte kaleme almayı diiş/emiştik. Kendisi giiniimüz toprağa 

bağlılık ve egemenlik çerçevesinde insan haklarını da hesaba katan 
çağdaş bir vatandaşlık hukuku anlayışının vazgeçilmez öğelerini 

çizecek, ben ise normatif hukukun dışında antik çağdan bugiine dek 
felsefe, toplumsal ve siyasal tarih çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri 

anlatacaktım. Ne yazık ki bu ortak fikrimizi gerçekleştiremedik.....

Bu duygular ve yıllar boyunca esirgemediği güler yiizlii sohbetleri.fıkir 
arkadaşlığı ve manevî desteğinin yarattığı şükran duygularımla bu yazımı

güzel anısına armağan ediyorum.

İstanbul.2011

Nermin Abadan-Unat*

Yurttaşlık kavramı norm atif  hukuk çerçevesinde ele alındığında belli bir 
coğrafya parçası üzerinde yaşayan kişilerin hangi koşullara tabi olarak , ne gibi 
haklardan yararlanabilecekleri konusunun devletler hususi hukuku çerçevesinde 
tanımlanması anlamına gelmektedir. Siyaset bilimi ise yurttaşlık kavramını 
mutlak bir eşitlik içinde ve uyumu zorunlu olarak kılan norm atif  hukukun dışında 
kalan sosyolojik, ekonomik, siyasal, kültürel yönlerini aydınlatmaya ve günüm üz 
hızlı değişen dünyamızda bu kavramın nasıl bir evrim geçirdiğini irdelemeye 
çalışmaktadır.

* Prof. Dr.
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Siyaset teorisi ve yurttaşlık kavramı

a- Atina modelinde

Yurttaşlık kavramının başlangıç noktasına gelebilmek için gerilere uzanmak 
gerek.Bu kavrama ilk defa Atina tipi demokraside rastlıyoruz. A risto 'nun 
yazılarında eşitlik esasına dayalı bir düzen kurarken devlet kudretinin toplulukta 
bulunan herkesin desteğini alması gerektiği vurgulanmaktadır. Topluluğun kolektif  
kimliği ancak eşitliğe dayalı bir savunm a sistemi ile m ümkün olduğunu ileri 
sürmektedir. Tarihçi Thucydides A tina 'da  M .Ö.429 da Perikles 'in  demokrasiyi 
savunm a uğruna hayatlarını veren askerlerin anısına verdiği söylevi aktarırırken 
özellikle Periklesin şu düşüncesini belirtmektedir: “ Bizim anayasamızın adı 
demokrasidir, çünkü iktidar bir azınlığın elinde değil, halkın bütününe aittir. Biz 
yetkili makamlara getirdiğimiz kişilere itaat ediyoruz, çünkü birlikte yaptığımız 
yasalara karşı saygılıyız” . Bu tanım da yurttaşlık kavramı saklıdır. Halk kendini 
içte ve dışta savunabilmek için yasalar yapmaktadır, herkes bu yasaların karşısında 
eşittir, uyulması zorunludur.

Eşit sayılan bu kişiler kimlerdi ? Hepsi düşman değildi, ancak “ Ötekiler” 
olarak sayılyorlardı. Peki kimlerdi bu dışlanmışlar ? O dönemde köleler, 
yabancılar, kadınlar ve çocuklar. Dolayısile Atina demokrasisi modelinde sadece 
belli bir toplulukta aralarında kan bağı bulunan erkekler yer almaktadır. A ris to’ya 
göre her topluluğun çok gerilere uzanan mistik bir geçmişi vardır, ancak oradan 
gelenler yurttaşlık için esas sayılan kan rabıtasını oluşturabilirler. Bu anlayışa 
göre yabancıların yurttaş olmaları bir bakıma imkânsız bir hale gelmiş sayılır.

Daha sonra yurttaşlık hukukunda önemli bir yer  işgal eden “ ius sanguinis” 
buradan kaynaklanmaktadır.

b-Antik Rom a’da çoketnikli yurttaşlık

Eski Yunandaki polis dediğimiz küçük site devletlerinin yerine büyük bir 
imparatorluk geçince, ufak bir toplulukta kan bağına dayalı yurttaşlık kavramının 
devam etmesi imkânsız hale geldi. İtalyan yarım adasına Grekler, Etrüskler, 
Goller akın edince yurttaşlık tanımının değiştirilmesi bir zorunluluk oldu. Bir 
yandan aile başkanlarının azat ettikleri kölelere, öte yandan Yunanistan, Suriye, 
Tuna kıyılarından gelen esirlere, Roma hükümdarları ile birlikte savaşa katılan 
çeşitli etnik kökenli askerlere bir süre sonra yurttaşlık hakları tanındı. Böylece 
imparatorluğa hizmet etmekte yarar görülen tüm eril halklara M.Ö.212 de 
Caracalla döneminde R om a yurttaşlık haklan verildi. Eski Yunanda yurttaşlık 
ortak bir kan bağına bağlanırken, R o m a 'd a  yurttaşlık sıfatı ortak bir kültürü 
benimseme ölçütüme bağlandı. Ayni zam anda Roma dönemi ile birlikte yurttaş
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medeni ve kişilik haklarına sahip bir özne olarak tanındı. Böylece yabancılara 
imparatorluğun sınırları çerçevesinde her yerde geçerli bir yurttaşlık kavramına 
kapı açıldı.

Fethedilen topraklarda yaşayan halklar dillerini ve geleneklerini muhafaza 
etmede devam ettiler, ancak R om a 'da  kültürel bir çoğulculuk uygulamaya 
geçilmedi. Politeizm R om a 'da  egem en olan çoktanrılılık sayesinde diğer halkların 
tanrılarına da y e r  açtı. Buna karşın politeizme karşı koyan Yahııdilere baskı 
uygulandı. Hakim olan dil Latince idi. R om a 'n ın  hıristyanlaşması -  M.S.312 de
-  Roma uygarlığında çok önemli bir rol oynayan hoşgörü siyasetini sona erdirdi, 
böylece Roma imparatorluğunun çökmesini hızlandırdı.

Roma imparatorluğunda yurttaşlık kamusal yaşam a katılmayı içermiyordu. 
Roma ekonomi yada askeri güce dayalı oligarşiler tarafından yönetildi. Dolayısile 
Roma yurttaşlığı “ hukuk devleti “ çerçevesinde hak ve ödevlere sahip yurttaşları 
kapsıyordu, fakat bu haklar sadece “ p a s i f "  bir yurttaşı ön görüyordu. Bu açıdan 
eski Yunanın dar anlamındaki yurttaşa kıyasla daha kucaklayıcı, buna karşın 
demokrasi açısından bir gerileme sayılyordu.

Rom ada yurttaşlar bir nevi hukuk devletinde hak ve vazifelere sahip edilgen 
yurttaşlardı.

c-UIus devletinin doğuşu -  toplumsal mukavele fikri

Atina sisteminin tarihsel gelişim içinde uygulamaya elverişli o lmaması. Roma 
imparatorluğunun çözülmesi sonucu oluşan dağınık , feodal yapılı devletlerin 
ortaya çıkması yurttaşlık sorununu oııyedinci yüzyılda yeniden ortaya çıkmasına 
vesile oldu. Bu dönem in önemli siyaset kuramcıları Hobbes, Locke, Rousseau 
ve Kant yurttaşlık kavramına yeni anlamlar yüklem e çabasına giriştiler. 17 ci 
yüzyılda karşımıza çıkan devletleleriıı tümü mutlakiyetçi monarşi türdendi.. 
En güçlü derebeylerin savaşı sonucunda siyasal erki ellerine geçirmiş olan bıı 
hükümdarlar siyasi dengeleri koruma uğruna hanedanlar arasında evlenm e yolu 
ile ittifaklara yöneldiler. Ş ukadark i  bu mutlakiyetçi güçlerin yetkileri tebaalarının 
keyfi muamele, gasp,hırsızlık ve işkence görmeye karşı korum aya yetmedi. Yeni 
yurttaşlık teorileri işte bu olum suz koşullara karşı ortaya çıktı.

Mutlakiyetçi devletler tarafından ezilen, korumasız kalan tebaa ilk başarılı 
zaferini 1688 de patlak veren kısa ömürlü İngiliz devrimi ile elde etti. Devrim 
William o f  O range 'ı  meşrutî, yani yetkisi belli koşullara bağlı olarak başa getirdi. 
Böylece ilk defa yasa yapan hüküm dar yönetiği tebaaya karşı sorumlu olmaya 
başladı.
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İkinci devrim hareketi 1776 da gerçekleştirilen Amerikanın bağımsızlık 
hareketi ile gerçekleşti. Amerika devrimi ile yurttaşların yargıya karşı üstün 
oldukları ilkesi kabul edildi.

Kuşkusuz nihai adım Fransız devrimi ile atıldı. Çağdaş yurttaşlık kavramı 
bu devrim de ortaya atıldı. 1789 da siyasi meclislerde yer  alan muhafazakârlar 
inatla bir Yurttaşlık bildirgesini kabul etmek istemedikleri halde sonuçta sınıf 
farklılıkları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran İnsan Hakları ve Yurttaş Bildirgesi 
ile sonuçlandı. Bu bildirgenin birinci maddesine göre ‘İn sa n la r  özgür doğar ve 
eşit haklara sahip olarak yaşar üçüncü maddesi ise bu hakların tüm ü genel 
iradede yansımasını bulan ulusun egemenliğinde yattığını ifade etmektedir. 
Bu metinlerin tüm ünde “ yurttaşlar “ halk ve “ ıılııs “ ayni anlamda 
kullanılmaktadır. Ana fikir ise siyasal otoritenin sahibi ile yurttaşlar arasında 
fiktif, sanal bir mukavelenin aktedildiği düşüncesi yer almaktadır.

O dönem de şekillendirilen yurttaşlık kavramında sadece istibdada karşı oluşan 
halk iradesi yer  almaktadır. Nitekim 1793 Fransız anayasası F ransa 'da  kurulan 
siyasal düzeni kabul eden herkesin Fransız yurttaş olabileceğini belirtmiştir.

Bu yeni yurtdaşlık anlayışı herkesi eşit ve rasyonel düşünen bir birey olarak 
kabul etmektedir. Bu anlayışa uygun olarak insanoğlu hür aklı ile geçmişi tümden 
bir yana bırakabileceği esasına dayanyordu.

Ancak Fransız devrimini izleyen zaman kesitlerinde K an t’ın liberal ferdiyetçi 
yurttaşlık anlayışı giderek örgütlenen işçi sınıfı tarafından sorgulanmaya başladı. 
19 cu yüzyılın ilk yarısında yurttaşların seçecekleri temsilcileri yolu ile yasaların 
yapılışına katılacaklarsa, belli ekonomik,sosyal ve eğitimsel koşulların var olması 
gereği ortaya çıktı. Bövlece yurttaşlık kavramının içeriği Georg Wilhelm Hegel, 
Ludwig Feuerbach ve genç Karl Marx tarafından yeniden yorumlandı.

Yurttaşların sosyo-ekonomik durumunu gözardı eden durum una karşı bıırjuvııa 
sınıfının realitesi ortaya çıktı. Marx bıı adaletsizliğe, em ek ve mülkiyet alanındaki 
eşitsizliğin giderilmesi için yeni bir devrimin zo run lu luğunu . daha ılımlı olan John 
Stuart Mili bu eşitsizliği evrimci bir sosyalizm ile giderilebileceğini savunmuştur. 
Bu sırada etkin bir siyasi yurttaşı yaratmak için kendisine ekonomik, sosyal ve 
eğitimsel hakların da tanınması gerektiği düşünceler yaygınlaşm aya başladı.

Ondokuzuncu yüzyıldan başlayıp 20 ci yüzyıla kadar sürdürülen yurttaşlık 
konusundaki tartışmalar aydınlanma felsefesine yönelik  Marksist eleştirinin 
isabetini de göstermektedir. Bugün faal, kamusal hayatda yer alan bir yurttaşın
-  Neo Kaııtçı düşüncenin paralelinde -  ekonomik.toplumsal ve eğitimsel
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nedenlerle yoksul olması halinde etkin bir rol oynıyamıyacağı gerçeği genel 
kabul görmektedir.

N e  var ki ilk refah devletlerin 1945 de kuruluncaya kadar yüz yılın geçmesi 
gerekti. Bu sürecin bu kadar uzun sürmesinin çeşitli nedenleri vardır. Kimi 
düşünürlere göre liberal demokrasinin sınırları belirsiz olması kaosu yaratabilir, 
başkaları sosyalizmin kişi ve mülkiyet haklarını ciddi şekilde tehdid edeceği, 
daha başkalarına göre ise etkin yurtdaşın maximalist yerine minimalist bir devlet 
savunduğu düşüncelerde yoğunlaşmaktadır.

Bu görüşler 1922-45 yılları arasında Avrupa’yı saran faşizmin, 1945-1955 
kadar süren Stalinizmin ortaya çıkması ve bunların ikisininde totaliter devletlerin 
istibdadını oluşturacağı gerçeğinin algılanması ile birlikte tümden geçerliliklerini 
kaybetti.

Bu yıllardan sonra yeni tür bir demokrasi istekleri duyulm aya başlandı. 1945 
den sonra kaleme alınan anayasalarda her yerde, her kademede, ulusal ve yerel 
yönetimlerde de demokrasi istekleri farklı derecelerle yer  almaya başladı. Bu 
alanda önderlik rolünü üstelenen İngiliz toplum bilimci T.H.M arshaII önemli bir 
öncülük rolü oynadı.

d-Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar

Yarım yüzyılı aşan bir zaman kesiti içinde geriye baktığımızda U N E S C O ’nun 
Sosyal Bilimler yöneticiliğini de yapm ış olan (1956-60) T .H.M arshall’ın 1950 de 
“ Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar” adlı konferansının giderek artan bir akademik 
tartışmaya yol açtığı görülmektedir. Marshall bu incelemesindeyurttaşlık haklarını 
18 ci yüzyıldan bu yana “ negatif  haklar “ olarak betimlenen medenî hakları, 19 
cıı yüzyılda ortaya çıkan “ pozitif  haklar ‘'olarak tanımlanan siyasî hakları ve 20 
ci yüzyılda belli bir yaşam standardını güvence altına alan “sosyal haklar” olmak 
üzere üçe ayırmaktadır. Medenî haklar, ifade,düşünce ve inanç, mülk sahibi 
olma, akit yapabilme ve hak arama özgürlükleri kapsamaktadır. Sonuncu hakkın 
özel bir yeri var, çünkü kişinin sahip olduğu tüm hakların başkaları ile eşitlik 
çerçevesinde ve yasalara uygun olarak savunm a anlamını taşımaktadır. Böylece 
medenî hakları en yakından ilgilendiren kurumlanıl yargı organı olduğu ortaya 
çıkmaktadır.

Siyasî haklara gelince, bunlar siyasal otoriteyi belirleme hakkına sahip olan 
bir kurumun üyesi yada  seçmeni olma, siyasal iktidarın belirlenmesine katılma 
anlamını taşımaktadır.
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Yurttaşlık haklarının genişlemesi kapitalizmin gelişmesi ile yakından 
ilintilidir. S ın ıf  farklılıkları toplum da yasalar ve ananelerle tanımlanmıyor, bu 
farklılıklar mülkiyet, eğitim ve ulusal ekonomi ile yakından ilgilidir. Yurttaşlar 
değişik ölçülerle medenî haklarını hak arama yolu , çıkarlarını ise sendikalar 
yolu ile sağlamayı başarmışlardır. Ancak sınırları belli olmayan sosyal haklar 
konusunda her ülke farklı bir ivme çizmiştir.

İngiltere ikinci dünya savaşının sona ermesi ile birlikte kademeli bir servet 
vergisi sisteminin uygulanması yerine insan haysiyetine yaraşır bir yaşamı 
garantilemek üzere yurttaşlara parasız tıbbî bakım ve ilaç, konut ve eğitim 
olanakları sunm aya başladı. Başka bir deyimle soyut bir eşitlik yaratan yasalar 
karşısındaki eşitlik yerine “ refah devleti “ fikri bireyin medenî ve siyasî haklarının 
ötesinde duran sosyal haklarını da geniş çapta sağlamaya hedeflenmişti.. Bu 
politikalarla toplumsal eşitsizlik ortadan kalkmadı, ancak belirsizlik ve güvensizlik 
büyük ölçüde ortadan kalktı, sağlam olanlarla hastalar, iş sahibi olanlarla işsizler, 
yaşlılarla faal hizmetde olanlar, bekârlarla geniş aile sahibi olanlar arasındaki 
farklar önemli ölçüde azaltıldı. Böylece ortaya gelir eşitliği yerine statü eşitliği 
gerçekleştirilmiş oldu. Bu model küçük farklılıklarla Avrupa İskandinav ülkeleri, 
Avusturya gibi ülkelerde büyük çapta yerleşme şansını buldu. 1960 dan sonra 
hızlanan em ek göçü yolu ile Akdeniz ülkelerine m ensup göçm enler  ve mülteciler 
de belli ölçüde bu sosyal haklardan yararlanma fırsatını buldular.

d-“ Refah devleti “nin çöküşü

Şukadar ki Berlin duvarının çökmesi, sosyalist ekonominin hızla silinmesi, 
ulusal devletle birlikte refah devleti modeli de şiddetle eleştirilmeye başlandı. Bu 
çatışmanın başlıca nedeni piyasa,sermaye ve işgücünün serbest dolaşımına dayalı 
küreselleşme sürecinin ulusal eşitlikçi politikalarla bağdaşmaması oldu. Ulusal 
varlıkların devlet elile yeniden dağıtımı yerine “ Büyüme ideolojisi" ikame edildi. 
Teknolojik yenilikler, yükselen verimlilik, tam istihdam yardımı ile gerçekleşen 
“sürekli ve hızlı büyüm e” son yıllarda sosyal refahın kamusal bölüşümü yerine 
“damla damla erişim " (trickle down.) modeline yer  açtı. Sosyalist ve planlı 
ekonomi eleştirilikçe, refah devleti fikri de hırpalandı. Sonuçta “ refah devleti 
bunalımı” ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bu bunalım sosyal demokrat 
partilerin çoğu için aşılması güç görünen bir ikilem oluşturmuş bulunmaktadır.

İkilemin özünde şu sorun yatmaktadır: piyasa ekonomisinin ana işlevi refah 
yaratmaktır, ancak bu refahın dağıtılması hangi ölçeklere göre yapılacaktır, hangi 
gruplar sağlanan kârdan pay alm aya hak kazanacaklardır.
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Sosyalist ülkeler ikinci dünya savaşını sona ermesinden sonra düşük masraflı 
konut inşası, kamusal taşıtlardan yararlanma, sağlık politikalar ve ücretsiz serbest 
zam an faaliyetleri ile birlikte hızlı endüstrileşme ve ekonom ik gelişme ile birlikte 
tam istihdamı gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu ülkenin yurttaşları böylece sosyal 
haklar alanında önemli kazanımlar elde ettiler. A ncak bu tür “sosyal yardım ” 
politikaları 1970 den sonra dünya ekonomisinin geçirdiği krizler nedeni ile zora 
girdi. Buna paralel olarak bütün bu toplumlarda yeni ve ayrıcalıklı bir grup, yeni 
bir seçkinler grubu -Yugoslav  düşünür Milovas D jilas’ııı deyimi “yeni bir s ı n ı f ’-  
yaratıldı. Kökeni parti üyeleri ve bürokratlardan oluşan bu grup kendisine geniş 
ayrıcalıklar yaratyordu. Bu grup işçi ve tüketicilerin çıkarlarına ters düşen yeni 
bir servet bölüşümiine karar veriyordu. Sovyetlerden başlayarak Fidel Castro’nun 
Kübasm a kadar uzanan bir dizi sosyalist ülkelerde sade yabancılarla yabancı 
döviz  sahibi kişilerin alış veriş yapabildikleri işletmeler, m ağazalar açılmıştı.

N ihayet bu rejimlerin yıkılmasına yol açan en önemli etken sosyal hakların 
genişletilmesine karşın m edenî ve siyasî hakların acımasız biçimde kısıtlanması 
olmuştur. Böylece yurttaşlık bu sosyalist ülkelerde MarshaH’ın İngiltere ve batı 
Avrupa toplumları için düşündüğü tipten çok farklı bir kategori oluşturmuştur. 
Bu ülkeler Marslıall 'ın düşündüğü gibi medenî haklardan siyasî haklara oradan 
da sosyal haklara uzanan bir gelişim zinciri yerine totaliter devlet kurum lan 
yaratmış oldular.

Berlin duvarının çökmesinden sonra yeniden bir piyasa ekonomisine döniiş 
yapan bu ülkelerin ucuz konut, ulaşım olanakları ile güvenli istihdam gibi sosyal 
politikalar tehlikeye girdi. Sosyal haklara büyük önem veren AB üye devletlerinden 
Macaristan, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde sosyal haklar alanındaki kazanımları 
kaybetmemek için sorumlu hükümetler tarafından uygulanmaya konulan “kemer 
sıkma” politikaları farklı boyutda büyük protesto hareketlerine sahne olmaktadır. 
Faturası bu haklardan yararlanan göçmenlere çıkartılmaya çalışılan bu protestolar 
son seçimlerde Macaristan, İsviçre, Hollanda ve Danimarka’da anti-küresel, aşırı 
ulusalcı partileri parlamentoya girmelerini sağlamıştır.

Refah devleti politikaları toplumsal düzende eşitsiz konum da bulunan 
azınlıkların durum unu düzeltmeyi hedef  almıştı. Oysa 1970 den bu yana hızla 
gelişen liberal ekonomiler ve yeniden yapılandırm a çabaları endüstrileşmiş 
ülkelerde sosyal yurttaşlığın gerçekleşmesine önemli ölçüde set çekmiştir. Son 
otuz yılda

Mavi ve beyaz yakalı işçilerin önemli bir kısmı için tam istihdam beklentisi 
gerçekleştirilmez hale geldi,

Gelir eşitsizliği giderek tırmandı,
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Kentlerin mekânsal dağılımında kamusal hizmet eksikliği niteliğini 
gösteren kesimler arttı,

Hane halkların giderek heterojen bir karakter taşıması çekirdek ailenin 
korunm a işlevi belli ölçüde silindi.1

Bu olum suz gelişmeler özellikle etnik azınlık grupları etkilemiştir.. Ayni 
dönem de artan göç hareketleri ve iltica talepleri göçm enlerin  yerleştikleri ülkelerde 
yabancı düşmanlığını körüklemiştir. Özellikle iç piyasasının ayrışması ve belli 
nitelikler taşıyan ikamet bölgelerinin ortaya çıkması örneğin - F ra n s a ’da Paris, 
Lyon, Marsilya gibi kentlerin çevresinde düşük kiralı konutlarda HLM türünden 
binaların yoğunlaşması ve oralara sömürgelerden gelenlerin yerleştirilmesi, 
A lm anya’da ise göçmenlerin Berlin, Köln, Münih gibi kentlerde belli semtlerde 
yerleşm eleri-  bu banliyöleri, varoşları bir çeşit sürgün yeri haline getirmişti.

Ayni durum A B D  de şiddet, düşük eğitim düzeyimin egemen olduğun ve 
çoğunlukla Afrika kökenli Amerikalıların N ew  York, Chicago, Los Angeles gibi 
kentsel ghettto’larda da gözlemlenmiştir. 1968 yılından sonra başlayan Medenî 
Haklar hareketi bu durum u bir ölçüde değiştirmişse de ırkçı ayırımcılık bugün de 
devam etmektedir.

Sosyal haklarından ancak kısmen yararlanabilen yurttaşlar grubunda iki 
farklı küme göze çarpmaktadır. Birincisi anaakım toplum unda ancak belli bir 
süre için çalışma fırsatı bulabilen, statüleri belirsiz olan kişilerdir. Bu kategoriyi 
"toplumsal bölüm lenm e” (social segmentation) sıfatı ile taııımlıyabiliriz. İkincisi 
toplumsal sermayeden yoksun ve ciddî kültürel ve ırkçı dam galamalara maruz 
kalanlardır. Bunlara A B D  de Afrika kökenli Amerikalılar, İngiltere’de Karibya 
ve güney A sya’dan gelenlerle Avrupa’da yaşayan M üslüm an göçmenlerin önemli 
bir kısmı dahildir. Bu grubun mensupları hukuksal olarak yurttaşlık kimliğine 
sahip olsalar da M arshall’m betimlediği toplumsal yurttaşlık nimetlerinden 
yararlanamamaktadır. Onlar toplumsal dışlanma (social exclusion) nın ana 
hedefleridir. Bir kısmı ülkeler bu tehlikeli durum a karşı çokkültürlülük 
politikaları benimsemişler, bu yoldan göçmenleri uyum (integration) sürecine 
sokm aya çalışmışlardır. Sonuncu yaklaşım 1990'larda Hollanda. A lm anya gibi 
ülkeler tarafından denenmişse de günüm üze dek çokkültürlülük politikasının 
her çeşidini benimseyen ve uygulayan Avrupa’da sadece İsveç’tir. Buna karşın 
çokkültürlülük Avrupa dışında Kanada ve Avustralya için vazgeçilmez bir kamu 
felsefesi haline gelmiştir.

I Bu konunun ayrıntılı tartışması için bk. Ulrich Beck, What is Globalization ? Cambridge:Polity
Press. 2000.S..95-98. Avne Carl-Ulrich Schierup.Peo Hansen & Stephen Castles.
Migration.Citizenship and the European Welfare State. Oxford. Oxford University Press. 2006
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Toplumsal cinsiyeti tanıma talepleri

Refalı devletinin hedeflediği her alanda sosyal haklarını kullanabilen yeni tip 
yurttaş modelinin büyük ölçüde başarısızlığa uğramasına rağmen, her toplumda 
düne kadar sesleri yeter ölçüde güçlü çıkmayan bir grup isteklerini giderek daha 
yoğun bir biçimde ileri sürm eye devam etmiştir. Bu grup en kalabalık azınlık 
grubunu temsil eden kadınlardır.

Yirminci yüzyılın başına kadar kadınlar siyasi haklardan dışlanmışlardı. 
Evrensel seçmen hakları rejimi oldukça yeni bir kurumdur. İngiltere kadınlara 
1918 de, A B D  1920 de, Fransa ise 1944 de oyverme hakkını tanımıştır. Bu açıdan 
Türkiye kadınlara siyasî hakların yerel seçimlerde 1930 da, ulusal düzeyde ise 
1934 de tanınması -  uygulanan iki dereceli seçmen sistemine rağmen - ö n e m l i  bir 
adım sayılmaktadır. G ünüm üzde kadınlar hukuk alanındaki ayırımcılıktan büyük 
ölçüde kurtulmuşlarsa da, İlilen eşitsiz konumları devam etmektedir. Kadınlar 
genelde daha itibarsız işler yapmakta, gelirleri daha düşüktür, karar verme 
mekanizmalarında sözleri çok az geçmektedir. Kadın/erkek eşitliğini pekiştirmek 
üzere giderek daha çok kullanılan “ toplumsal cinsiyet “ (gender) gibi nötr bir 
deyim ancak son yirmi yıldır uluslararası literatürde yerini bulmuştur.

Rıı arada etnik azınlığa mensup kadınların hem ırkçılık lıemde sexism 
açısından marjinal bir konum a düşürülmüş olmaları dışlamanın derin 
boyutlarını bir kez daha göstermektedir. Azınlık gruplarına mensup kadınlar 
etnik grubun tüm üne karşı beslenen olumsuz önyargılardan etkilendikleri gibi 
ayrıca günlük, pratikler ve sınıfsal mensubiyet açısından da horlanmaktadırlar.  
Dolayısile feministlerin toplumsal eşitliğe dayalı yeni bir yurttaşlık anlayışı için 
sürdürdükleri çabalar günüm üzde de devam etmektedir. Parlamentoda yer  alan 
kadınların sayısını dengelem ek için talep edilen kota sistemi ile kadınlara yönelik 
şiddet hareketlerini uluslararası ölçeklere uygun normlarla cezalandırılması için 
yapılan çalışmalar güniimüzedek sürmektedir. Kadın erkek eşitlik ilkesinin 
anayasalarda uyulması şart olan bir hukuk sisteminin kabul edilmesine rağmen 
kamu politikalarına yansımaması özellikle sağcı partilerin egemen olduğu 
ülkelerde göze çarpmaktadır. M uhafazakâr partiler kadınları "birey yurttaş” 
olarak değil, ancak “ailenin temel unsuru” olarak görmek istemektedirler. Oysa 
toplumsal cinsiyet kavramı kadını medenî durumu ne olursa olsun, yurttaşlığın 
tüm haklarına sahip bir “bire) ” olarak algılamaktadır.2

2 insan Hakkları açısından çok ayrıntılı bir kaynak için bk. Catharine A.MacKinnon. Arc Women 
Human ? and oilier Inteniatonal Dialogues. London: The Belknap Press o f Harvard University 
Press.2006
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Kültürel haklar

Liberal teoriye göre siyasal alan evrensel, kültürel nitellikler ise özel alana 
has sayılır. Bıına göre bir kişinin siyasal haklan  ve yükümlülükleri ile bu kişinin 
etnik.dinsel,sınıfsal yada bölgesel kökeni arasında kesin bir çizgi ç izmek gerek. 
Oysa gerçek halde yurttaş olma başat kültürel topluluğa üye o lm aya bağlı 
sayılyordıı. Bu uyum zorunluluğu kimi yerde asimilasyon zorunluluğu da beraber 
getirmiştir, dolayısile birçok azınlıklar tarafından baskı olarak algılanmıştır.

Bu alanda 1960 dan bu yana önemli değişiklikler olmuştur. Azınlıklar ulus 
devleti çerçevesinde belirli bir kültürel topluluk olarak tanınma hakkını resmen 
dile getirmeye başlamışlardı. Gerek A BD ve Avustralya’da yerli halklar -  
Kızılderililer, Aborijinler gibi -  gerekse Avrupa 'da  yerleşik azınlıklarla, Akdeniz 
ülkelerinden gelen göçm enler arasında “ etnik bir uyanış “ başlamıştır. Avrupa’da 
Iskoçlar. Basklar, Katalanlar, K o rs ik a lIla r  gibi yüzyıllardır varlıklarını sürdüren 
azınlık grupları ile göçm en olarak gelen K ürtlerve  Aleviler b iryandan  özgürlükçü 
anayasal rejimlerden yararlanarak taleplerini örgütlenme suretile barışçı yoldan 
dile getirmeğe başlamışlardır. Öte yandan IRA,ETA, PKK gibi örgütler zaman 
zaman şiddet yolu ile bölgesel özerlik talepleri ile ortaya çıkmışlardır. Azınlık 
gruplarının büyük çoğunluğu için dillerini ve kültürlerinin korunması olağanüstü 
önemli bir ihtiyaç olarak duyulmaktadır, bu gruplar için bu istekler yasal bir haka 
dönüşmelidir. Dil ve kültür sadece bir iletişim aracı değil ayni zam anda etnik 
grubun dayanışması açısından simgesel bir önem de taşımaktadır.

A ncak başat grubun bir kısım üyeleri kültürel farklılıkları tanıma ulusal kimliği 
tehdid eden bir unsur olarak görmektedirler. Bu tartışma özellikle ıııluslararası 
köklü anlaşmazlıklarla göç ve iltica ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. 
G öçm en dili ve kültürü “ Öteki “ nin simgesi olarak görülmekte, ayrımcılığı 
davet etmektedir..

Bu taleplerin bir kısım ülkelerde devlet politikası haline gelmesinde yardımcı 
olan fikir akımları özellikle üç düşünürün yapıtlarında kaynaklanmaktadır. 
Bunların başında Kaııadalı felsefeci Charles Taylor ve Will Kymlicka ile İngiliz 
toplumsal kuramcısı, ayni zam anda İngiliz Lordlar kamerası üyesi Bhikhıı Parekh 
yer almaktadır. Charles Taylor’a göre belli özellikler taşıyan gruplar siyaset 
alanında özel bir kategori olarak algılanma talebinde bulununca, ortaya “ kimliğe 
dayalı “ bir “ tanınma politikası “ çıkmaktadır. Taylor evrensel hakları inkâr 
etmeksizin evrensel ile özelin uyuşabileceği görüşündedir. Tanıma politikası 
eşit ölçüde saygı görme isteğini de barındırmaktadır. Yumuşak çokkültürltilük 
politikası bu yoldan kişileri farklı kılan renk,toplumsal cinsiyet gibi faktörleri de 
soyut bir eşitlik kavramı ile birleştirmektedir.
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Yalnız bireylere değil fakat gruplara da eşit saygı gösterm e isteği Kymlicka 
tarafından en çok ele alının ıştır. Ona göre kültür bir ‘ıı kıs ‘ veya ‘ ha lk la '  eşdeğerdir. 
Bu tanımdan hareketle çokkültürlültik haklar demeti üçe ayrılmaktadır: etnisiteye 
dayalı milliyetçi azınlıklar, yerli halklar ve göçmenlere özgü haklar.

Çokkültürlülük bir devletin anayasasında yer  alabildiği gibi anayasal bir hak 
olmayıp özendirilen bir resmi politikası da olabilir.. Birincisinin çarpıcı örneği 
K anada'dır . 1982 de bu ilkeyi anayasasına geçirdikten sonra 1988 de kabul etmiş 
olduğu Çokkültürlülük yasası ile Kanada devleti resmen daha önce devletin temel 
felsefesi olarak Anglosakson uygarlığın üstünlük değerini terkedip kültürlerin 
çoğulculuğunu kabul etmiş oldu. Bununla A B D  den farklı olarak hem grup 
haklarını lıemde bireysel haklaırn savunmasını üstlendi. Bu adımla K anada ulusal 
birliğinin parçalanmaması için Quebec eyaletinin milliyetçiliğini bir ölçüde 
frenlemiş oldu. Bu politikanın Kanada parlamentosu tarafından kabul edilen 
çerçevesi şu dört ilkeye yer vermişti :

1- Kültürel grupların kültürlerini muhafaza ederek geliştirmelerini sağlamak.

2- Toplumsal bütünleşmeye engelleyen nedenleri ortadan kaldırmak,

3- Kiiltiirlerarası diyalogu kolaylaştırmak,

4- Göçmenlerin “en azından resmî dillerden birini öğrenmeleri için” 
özendirmek.

Bu yasanın yardımı ile K anada?nın iki resmi dili olduğu kabul edildi.

Benzer bir durum keza yoğun bir göç dalgasına m aruz kalan Avustralya için de 
söz konusu oldu. Bu eski İngiliz sömürgesi daha önce Asya kökenli göçmenlere 
kapalı iken Aborijinlilerin baskısı ve değişen koşullar karşısında çokkültiirlü bir 
göç politikasına yöneldi. Avustralya'nın çokkültürlülük politikası azınlık grupları 
tanıma yönüne doğru gelişmedi, ancak bireysel hak ve mükellefiyetleri hoşgörü 
ve eşitlik, cinsiyetler arası eşitlik ve resmi dil olarak İngilizce gibi temel ilkelere 
oturttu. Avustralya tipi çokkültürlülük kültürel farklılığı özendirmekte, yapısal 
çoğulculuğa olanak tanımakta ve medenî haklar açısından tam bir asimilasyon 
istemektedir.

A BD  olaylar biraz farklı gelişti. Belirli toplumsal gruplara özel haklar tanıyan 
anayasal bir düzen kabul etme yerine olumlu ayırımcılık ve çifte dil öğretimi gibi 
düzeltici yasal önlem ler benimsedi. Çokkültürlülük siyasi bir projedir. Bu dünya 
bakışının inceltilmiş bireysel tercihlere dayalı kozmopolitikliktir. Daha kalın 
hatlarla çizili olanı ise grup haklarına dayanmaktadır. Her iki durum da bireylere
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sadece yasalar önünde eşitlik bir konıım sağlamak yerine onlara bir grubun üyesi 
olarak da saygı gösterilmesi gereken şahıslar olmasını gerektirir. Bu tercih daha 
adil ve eşitlikçi bir toplum yaratma arzusunu yansıtmaktadır.3

Çiftte yurttaşlık- bir ikilem mi ?

İletişim ve ulaşım alanında son yirmi yılda gerçekleştirilen ilerlemeler 
devletler ve toplumlar arasındaki temasları olağanüstü arttırmış bulunmaktadır. 
Bıı arada dünyanın beş kıtasını da kucaklayan göç hareketleri de bireylerin yeni 
bir kazanç kapısı bulmak yada yaşam al tehlikelerden,çatışmalı durumlardan 
kaçm ak için başka ülkelere yönelmelerine, göçm en veya mülteci sıfatile o 
ülkelere geçici yada kalıcı olarak yerleşmelerine yol açmıştır. Bu durumlarda 
hangi devletin yasalarının geçerli olacağı, bu süreç sırasında eşinden ayrılan 
kadınların, dünyaya gelen çocukların hangi devletin uyrukluğunu taşıyacağı 
sorunsalı giderek artan bir yoğunlukla kamuoyları işgal etmeye başlamıştır. 
Çözüm  olarak önerilen "çiftte vatandaşlık” konusu böylece son yıllarda yoğun 
bir tartışma konusu haline getirildi.

Bu konuda birbirinden çok farklı yorum  ve siyasetler gelişti. Çiftte vatandaşlık 
kavramı lehine geliştirilen, “de iııre" ve “de facto” hoşgörü ölçülerini kısaca 
gözden geçirmede yarar vardır.

Çiftte vatandaşlığı benimseyen devletlerin çoğunluğu önemli göç hareketlerine 
sahne olan ülkelerdir. Bu devletler yeni gelenlerin toplumla toplumsal ve 
siyasal düzeyde başarılı olarak kayııaşabilmeleri için onlara siyasal temsili de 
içerme açısından en geniş anlamda yurttaşlık haklarının tanınması gereğini 
ileri sürmektedirler. İkinci görüş olarak vatandaşlık kavramının bir ülkenin 
topraklarında yaşıyaıı bireylerin, çoğunluğu oluşturan halk(demos), devletin 
egemenliği altında bulunan topraklar ve devletin egemenliği arasında bir çeşit 
uyum un olması gerektiği noktasına dayanmaktadır. Bu görüşü savunanlara 
göre belli bir yasaya tabi olan kişiler ayni zam anda bu yasanın yapım ında da 
etkili olabilmeleridirler...  Üçüncü düşünce kümesine göre kişiler sürekli olarak 
sınırları aşmaları yada yeni bir ülkeye yerleşmeleri halinde beraber getirdikleri 
kültürel değer ve kaynakları ile o ülkeyi zenginleştirmektedirler, dolayısile 
onlara çifte vatandaşlık hakları verilmelidir. Sonuncu görüş her alanda geçerlilik 
kazanmamıştır, çünkü kültürel haklara eşitlikçi demokratik bir vatandaşlık 
açısından yeni ayrıştırmaya da zemin oluşturabilir.

3 Azınlıklara ilişkin farklı modeller için bk. Stephen Castles and Mark J.Miller. The Age of 
Migration. 3 eii baski.New York: Palgrave-Macmillan. 2003. özellikle Nev. Ethnic Minorities 
and Society . s.2220-254
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Çiftte vatandaşlık kavramını eleştirenlere göre yeni bir ülkeye gelen 
göçm enler her şeyden önce geldikleri toplumun siyasal çevresini öğrenme 
zorundadırlar. Onlar yeni bir vatandaşlık edinme arzusunda iseler yeni devlete 
karşı sadakatlerini ve bilgilerini ispat etmekle yükümlüdürler. Ancak o şartlarla 
yeni bir vatandaşlık edinebilirler, ayrıca bu istekliliklerini eski vatandaşlık 
statüsünden feragat etme suretiyle de kanıtlamalıdırlar. Çifte vatandaşlık farklı 
ülkelere bağlı olmak açısından yeni görevler, yeni sadakat bağların kurulmasını 
gerektirmektedir. Bu yeni sadakat bağları çiftte askerlik ve çiftte vergi ödeme 
gibi hukukî sorunların çözüm ünü de beraberinde getirmektedir. Birden fazla 
devlete bağlı olan bireyler “bir kişi, bir oy” ilkesinin meşruuluğunu bozmaktadır. 
Tartışılması gereken konu yurttaşlar arasındaki sadakat ve bağlar bölünebilir mi? 
N ihayet bazı düşünürlere göre çiftte vatandaşlık bireyleri bazı mükellefiyetlerden 
kurtarabilmekte yada ulusal güvenliği tehdid edebilmektedir.

Bu alandaki yoğun tartışmalara rağmen çiftte vatandaşlık uygulaması -baz ı  
sınırlamaları da içermesine ka rş ın -  alan kazanmaktadır. Bu konuda en önemli 
etken kişinin yaşadığı toplumda vatandaşlık statüsünü kazanma isteğinin bir 
insan hakkı olduğu görüşünün ağırlık kazanmasıdır. Özellikle son yirmi yılda 
giderek yaygınlaşan küresel düzende önemli siyasi karar ve sorunlar ulusal 
sınırları aşıp daha üst düzeyde karara bağlanmaktadır. Ayrıca ulusal sınırları 
aşan bireylere de farklı gözlüklerle bakılmaktadır. Buna göre çifte vatandaşlık 
daha geleneksel ve ulusalcı bir bakış açısından ele alındığında sorun münferit 
devletlerin kendi egemenlik  alanında çözmeleri gereken bir husustur. Post-ulusal 
bir görüş açısından ele alındığında ise sorun ulusal devleti aşan demokrasi ve 
haklarla ilgilidir. Böylece karşımıza iki tür vatandaşlık kavramı çıkmaktadır: 
post-ulusal (postnational) yurttaşlık ve ulus-üstü (supranational) yurttaşlık gibi.

Post-ulusal yurttaşlık: Buradaki egemen fikir şöyledir. Haklar ve kolektif  
kimlik son yıllarda birbirinden ayrıştırılın ıştır. N itekim daha önce sıkı sıkıya 
uyrukluğa bağlı olan insan hakları günüm üzde vatandaşlık statüsüne sahip 
olmayan bireylere de tanınmaktadır. Buna göre Birleşmiş Milletlerle Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyinin tanımakta o lduğu haklar kategorileri hangi hukukî 
statüye tâbi olurlarsa olsunlar, farklı ülkelerde çalışan ve yaşayanlara da değişik 
oranlarda tanınmaktadır.4

Bu yeni anlayış geleneksel olarak devletlerin egemenlik alanı sayılan 
'"domaine réservée” kavram ına meydan okumaktadır. Bundan yarım yarım yüzyıl 
önce çiftte vatandaşlığın m üm kün olduğu ölçüde kaçınılması gereken bir hukukî

4 Bu konuda ayrıntılı tartışma için bk. Yasemin Nuhoğlıı Soysal, l.inıiıs o/Citbenship, Migrants
and Postnational Menıhership in Europe. Chicago: University of Chicago. 1994
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statü olduğu belirtilmişti. Nitekim Cemiyeti Akvamın La Haye anlaşmasının 
önsözünde "H erkes  vatandaş statüsüne sahip olma hakkına sahiptir, fakat yalnız 
tek bir vatandaşlık" denilmektedir. ( Cemiyeti A kvam, 1930).

Somut olarak ifade edilmek istenirse 19 eu yüzyılın sonunda Soğuk Savaşın 
sona ermesine kadar iki ana ilke kabul görmüştü. Birincisi yeni bir vatandaşlık 
edinme, eskisinin geçerli olmaktan çıkması anlam ına geliyordu. Kişinin başka 
bir devletin ordusunda hizmet etmesi yada seçimlerde oy kullanması bağlı 
olduğu devlete karşı beslemesi gereken sadakat bağlarına ihanet ettiği anlamına 
geliyordu. Birçok devletler -  günüm üzde Alm anya gibi -  yeni bir vatandaşlık 
statüsünün verilmesini eskisinden feragat koşuluna bağlamışlardı

Ulus-üstü yurttaşlık. Gerek Avrupa gerekse dünyanın diğer ülkelerinde 
çokkültürlülük bir devlet politikası olarak uygulandıkça, çiftte vatandaşlık 
kavramına karşı daha hoşgörülü bir tutum gelişti. Bu gelişme Avrupa Birliği 
yurttaşlık kavramı ile yeni bir mesafe kazandı. Örn. A lm anya Avrupa Birliğinin 
üye devletlerine m ensup olan bir kişi Alman tabiyetine geçm ek istediğinde, bu 
kişinin eski vatandaşlığını terk etme koşulunu ileri sürmemektedir. Devletler 
anayasalarında insan haklarını ilkelerini geçirdikçe ulus-üstü (supraııational) 
hukuk kuralları öncelik kazanm ak tad ır . .

Karşılaştırmalı olarak çifte vatandaşlığa karşı takınılan tutumu gözden 
geçirildiğinde devletlerin bu taleplere farklı ölçülerle hoşgörü gösterdikleri 
görülmektedir. Soruna iki açıdan bakılabilir: sınırlamaları de iııre olarak ele 
almak ya da devletlerin de facto olarak uygulamalarını gözden geçirmek.

Ana sorunlarından biri şu durum da ortaya çıkmaktadır: çocukların dünyaya 
geldikleri ülkeler “ ius soli” kabul etmelerine karşın anne ve babalarının ülkelerinin 
“ iııs sanguini’ ye bağlı kalmaları halinde çocukların statüsü ne olacak? Diğer bir 
sorunsal kadının boşanması halinde daha önce evlenme yolu ile edinm iş olduğu 
vatandaşlık haklarından yararlanm aya devam edebilecek midir? Meseleye salt 
hukuk açısından bakıldığında sınırlandırma hukukî bir karakter taşımaktadır.

İkinci durum da ise bir kısım devletler ‘"de facto” olarak hoşgörü 
göstermektedirler.  Örn. A merika Birleşik Devletleri yeni vatandaşlarından 
“sadakat y em in i”ni şart koştukları halde göçmenlerden daha önceki uyrukluktan 
feragat ettiklerine dair yazılı bir belge istememesi gibi. İngiltere ise çifte tabiiyeti 
hukuk yoldan düzenlememektedir.

Bağlayıcı kuralları bulunan devletlerde farklı kısıtlama ölçüleri bulunmaktadır. 
En dar anlamındaki kısıtlamalar şu kriterlere bağlı bulunmaktadır.
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Tabiiyet doğıım yolu ile verilir: bu devletlerde sadece tek bir vatandaşlık 
tanınmaktadır.

Erginlik çağına erişince tek bir vatandaşlığı seçme zorunluluğu

Farklı bir ülkenin vatandaşlığına geçm e halinde, aslî tabiiyetden vazgeçme 
zorunluluğunun -  kimi yerde yazılı belge yolu ile -  şart koşulması.

Başka bir ülkenin vatandaşlığın kazanılması, halinde zorunlu olarak aslî 
tabiiyetden çıkarılma.

Avrupa’da üç devlet ele alındığında A lm anya 'n ın  “ de kire “ konusunda en 
kısıtlayıcı. Holaııda 'mn daha hoşgörülü, İsveç’in ise 2001 den bu yana en liberal 
olduğu göze çarpmaktadır.

A lm anya bugiinedek etno-kiiltiirel bir kavrama bağlı kalmıştır. A lm anya’da 
Alman vatandaşlığa geçm ek isteyen kimse en az 8 yıldır ülkede bulunmuş olması, 
sosyal yardım dan yararlanm am ış olması ve bir dil testine dayanarak yeter ölçüde 
Alm anca bilmesi şartlarına bağlıdır.

İkinci ve üçüncü kuşaklar için durum farklıdır.: 2000 yıldan sonra doğan 
çocukların anne babaları yabancı tabiiyete sahipse, çocuklar hem ¡us sangııini 
hem de iııs soliden yararlanır, ancak bu çocuklar 18 ile 23 yaş arasında hangi 
vatandaşlığı tercih ettiklerini bildirme zorundadırlar. Başka bir deyimle burada 
söz konusu “geçici bir çiftte vatandaşlık’’ durumudur.

H ollanda’da daha önceleri beş yıllık bir ikamet yeterli iken son yıllarda 
Hollanda diline vukuf, yurttaşlık kursuna devam ve geçimini sağlayan sürekli bir 
iş sahibi olması şartları aranmaktadır.

Genç kuşaklar H ollanda 'da  doğmaları halinde 18 -  23 yaş arasında tek taraflı 
bir beyanda bulunm akla Hollanda tabiiyetini kazanabilirler.

İsveçe gelince 2001 yılından itibaren çiftte vatandaşlık  kabul edilmiştir. 
Daha önceki yıllarda Alm anyaya benzer şekilde uygulanan yasalar kaldırılmış, 
vatandaşlıktan feragat e tme şartı kaldırılmıştır. İsveç böylece etno-kültüre! bir 
kavram yerine yurttaşlığı sosyo-politik bir anlayışa dayatmaktadır. Buna göre 
her türlü milliyetçilik düşünceler bertaraf edilmiş, siyasal eşitlik ve özgürlüğe 
dayalı bir toplumsal kucaklam a anlayışı hakim olmuştur. İsveçiıı benimsediği 
yurttaşlık felsefesine göre çiftte vatandaşlık herhangi bir grup (azınlık) hakkını 
içermemekte, bu gelişmeyi sadece bireysel bir hakkın ifadesi olarak saymaktadır.

Prof. Dr. İlhan U n a t 'a  A rm ağan 55



Gerek Hollanda gerekse İsveç’te görülen bu gelişme çiftte taabiyetin kabulünün 
yurttaşlığa bakışın devlet-ınerkezli bir açı yerine birey-merkezli bir açıya kaymış 
olduğunu göstermektedir. Bu gelişme uluslararası sözleşmenin bir sonucu değil, 
liberal demokrasilerde benimsenen yeni bir anlayışın ürünüdür. Bu aşamaya 
varılmasında en fazla rol oynam ış olan durum çokktiltürlülüğün yaygınlaşmasıdır. 
G ünüm üzde çiftte vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler için bu hak devlete karşı 
kayıtsız şartsız bir bağlılık ve sadakat ilişkisine dayanmıyor, daha çok birden 
fazla işlevi m üm kün kılan bir haklar demetini temsil etmektedir. Çiftte vatandaş 
olan kimse bu statüsü ile daha kolay seyahat edebilmekte, küreselleşme sonucu 
olarak küçülen dünyada ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerini birkaç yönde 
geliştirebilmekte, aile ilişkilerini kesintiye uğratmadan sürdürebilmektedir.

Çiftte vatandaşlıktan ulus-ötesi yurttaşlığa

Daha önce de belirtildiği üzere 21 ci yılın gelişmeleri ulus devletin en önemli 
unsurlarından biri olan üzerinde kurulmuş bulunduğu toprak parçası (national 
territory) belirli ölçüde önemini kaybetmektedir. Artan coğrafî hareketlilik, 
geçici, devrevî ya da yinelenen göçlerin artışı, ucuz ve kolay yolculuklar, yeni 
teknolojilerin sağlamakta oldukları sürekli iletişim bireyin tek bir ülkeye, tek bir 
ulusa ait olduğu düşüncesini zayıflatmaktadır. Birden fazla topluluğa mensub 
bireyler kimliklerini belli bir coğrafyaya bağlı olmaksızın oluşturmaktadırlar. 
Bunun sonucunda siyaset biliminde gittikçe önem kazanan “ ulus-ötesi “ 
(transnational) topluluklar ortaya çıkmaktadır.5 Bu topluluklar, kurallara bağlı 
örgüt yapıları da geliştirebilirler, ancak genelde etkinliklerini formel olmayan 
ilişki ağları biçiminde sürdürmektedirler. Bu dağınık, kavranması güç olan 
örgütlenme biçimi hükümetlerin denetimini zorlaştırmaktadır. Bu gelişme 
yurttaşlık anlayışında yeni bir aşam aya gelindiğine işaret etmektedir.

Ulus-ötesi ulusçuluğun kabul görmesi, vatandaşlık statüsünün kolayca 
değiştirilebilmesi ve çifte vatandaşlık günüm üzde birçok ülkede henüz bir diişttir. 
Fakat sosyal gerçekler toplum yapısını değiştirmeye devam etmektedir. Bir 
noktadan sonra Jellineck 'in  dediği gibi “ fiilî durumlar yasa koyucuları norm atif  
bir düzenlemeye doğru z o r la m a y a b a ş la y a c a k la rd ı r .

5 Ulus-ötecilik (transnationalism)in ayrıntılı tartışması için bakınız Stcven Vrtovec. 
Tnmsnationalism.London: Routledge. 2009. Ayma Nermin Abadan-Unat, Bitmeyen Göç- 
Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: Bilgi Üniversitesi. İkinci baskı, s. 316-322
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Soğuk Savaşta ABDli Liderlerin 
Türkiye’nin Stratejik Planlarına 

Müdahaleleri...

Cüneyt Akalın'

G ir i ş :

Sovyet-Amerikan sistemlerinin karşı karşıya gelmeleriyle ortaya çıkan Soğuk 
Savaş, II Dünya Savaşı 'ndan galip çıkan iki lider devletin ve onların çevrelerinde 
kümelenen öteki devletlerin aralarındaki anlaşmazlık ve çatışmaları doğrudan 
silah kullanmadan sürdürdükleri tarihsel dönem e verilen addır. Bu tarihsel 
dönem, kimilerine göre 1945-1960 yıllarını kapsar, yum uşam a (detant) ile son 
bulur; başkalarına göre Sovyetler Birliği'nin dağılışına kadar uzanır. Sovyetlerin 
güney, Doğu Avrupa ülkelerinin doğıı komşusu Türkiye bu dönemi A B D 'n in  
“stratejik müttefiki” olarak geçirmiştir.

“ Başlamak, bitirmenin yarısıdır” bir özdeyişe göre. Bir dönem e damgasını 
vuran Soğuk S avaş’ın başlangıç yılları çok sancılı geçti, temelleri zor atıldı; gerisi 
geldi. II. Dünya Savaş ı 'nda  önemli roller üstlenen A B D 'l i  komutan/politikacı/ 
diplomatlar yerkürenin/ T ürk iye’nin kaderini belirlemek için yeni düşünceler 
ortaya attılar, p lanlar yaptılar. Soğuk Savaş 'ı  iyi anlamak için başlangıç yıllarını, 
olaya yön veren temel düşünceleri özenle analiz e tm ek gerekir.

C u m h u r i y e t ’in  d ış  p o l i t ik a s ı  v e  s o n r a s ı :

C um huriye t’in kısa süre içinde kazandığı başarılar onu uluslararası toplumun 
saygın bir üyesi haline getirmişti. Ne var ki, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya 
çıkan koşullar ve izlenen politikalar C um huriyet’in temel özellikleri ile çelişince, 
durum değişti. Türkiye “ Sovyet tehdidi’"ne karşı B atı 'dan destek arayışı içine 
girince, “mevcudiyetinin ve istikbalinin” temellerine ters düşen kararlar almaya 
başladı. Bağımsız, egem en devlet anlayışı, ittifak arayışları içinde, zedelendi.

Bağımsız devlet demek, ulusun yaşam ına ilişkin temel kararları a lma gücünü 
elinde tutan devlet demektir. Bu devlet temel siyasal, ekonomik, kültürel ve askeri

I Doç. Dr. Marmara Üniversitesi. İletişim Fakültesi
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kararlarını, kendi çıkarlarına uygun olarak kendi anayasal organlarında alır. Öteki 
güçlerin katkıları ikincildir. “ Sovyet tehdidi” ne karşı B a tı’ııın desteğini arayan 
Türkiye 1946’dan itibaren yeni açılımlar içine girdi. Bu yeni dönemin köşe taşları 
şunlardır:

• M issouri’nin İstanbul'u  ziyareti; Nisan 1946 
Boğaz la r 'a  ilişkin Sovyet notaları; Ağııstos-Eyliil 1946
T ürk iye’ye (ve Yunanistan’a)ABD yardımını başlatan Truman Doktrininin 
ilanı; Mart 1947
A vrupa 'ya ve dolayısıyla Türk iye’ye büyük çaplı Amerikan ekonomik 
yardımını başlatan Marshall Planı: Haziran 1947 
Türk-Amerikan İşbirliği Antlaşması: Tem m uz 1947 
Kore Savaşı, 1950

• Türk iye’nin N A T O ’ya  girişi, Şubat 1952

Bu siyasal ve ekonom ik kararların C um huriye t’in temellerinde yarattığı 
sarsıntılar bugüne kadar daha çok siyasal-ekonomik-kültürel yönleri ile tartışıldı. 
Stratejik askeri kararlar ve bunlara yabancı müdahaleler yeterince irdelenmedi. 
Oysa, ülkenin askeri stratejisi alanındaki tartışmalar Soğuk Savaşın başlangıcında 
A B D ’li politikacılar/generaller tarafından ortaya atılmış ve geliştirilmişti.

Sonraki yıllarda T ürk iye’yi Kore Savaşı’na ve N A T O ’ya katılmaya kadar 
taşıyacak olan askeri strateji tartışmalarını, bilince çıkartmak gerekiyor. Bu 
nedenle yazı dönem e ilişkin uluslararası siyasal ortamı ana hatları ile verdikten 
sonra, Türk iye’nin stratejik kararlarını etkileyen Amerikalı politikacı-askerlerin 
görüşleri üzerinde yoğunlaşacak. Dönemin önde gelen. II. Dünya Savaşı sonrası 
dünyanın şekillenmesinde sorumluluk alan A B D 'l i  generallerin görüşleri, 
ABD  hükümetinin resmi yayın organı FRUS (Foreign Relations o f  the US) dan 
derlendi. Bunun, tereddüde yer bırakmayan temel bir kaynak olduğu açıktır. 
Öteki kaynaklar ise^Soğuk Savaş yıllarında önemli sorumluluklar yüklenen 
politikacı/generallerin yayım lanm ış anıları ve onlara ilişkin yapılan çalışmalardır. 
Amerikan elçisi George M cGlıee 'nin  A nılar 'ı  da  diplomasi tarihimizin önde 
gelen kaynaklarındandır.

Truman Doktrini'ııin uygulayıcıları olarak 1947-1952 arasında T ürk iye’de 
görev yapan General O liver ve General M cB ride’ın A nkara 'dak i faaliyetlerinin 
resmen açıklanm am ış olması, tablonun bütününün ortaya çıkmasını 
engellemektedir.
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A B D ’li liderlerin T ü rk iye’nin stratejik planlarını şekillendirm eleri:

T ürkiye 'n in  Soğuk S avaş 'ın  cıı önemli, dahası kilit ülkelerinden biri olduğunu 
anlamak için haritaya şöyle bir bakm ak veterlidir. Güvenliğini kendisinden 
10.000 km uzaktaki bir gücün ınaddi-manevi desteğinde, yardımlarında arayan 
T ürk iye’nin adı Soğuk S avaş’ın ilk yıllarında sıkça dillendirilir. “T ürk iye’nin 
kaderi” Soğuk Savaş düzenini kurmaya çalışan argümanlarda sık sık öne 
sürülür. Buna bağlı olarak, Türkiye üzerinde en çok kafa yoranların başında, 
teorisyenlerin yanısıra. Soğuk Savaş politikalarını uygulayan Amerikalı 
politikacıların/ generallerinin geldiği anlaşılıyor. Bunların arasında Soğuk 
Savaş’ın mimarlarından ünlü anti-komtinist D onanm a Bakanı J.Forrestal ve 
dönemin dışişleri bakan yardımcısı Dean A cheson’un yanısıra, dünyaca ünlü 
general D. Eisenhower, general O. Bradlay, amiral Lealıy vb. gibi komutanlar 
öne çıkıyor.

Bu tabloyu ortaya koyarken, geri planda A B D ’yi O rtadoğu’ya ve A kden iz’e 
çeken İngiltere’yi ve onun lideri W.Churchill 'i  belirtmemek, eksiklik olur. 
Churchill savaş sonrası seçimi kaybederek İngiltere’de muhalefete düşm üş 
ancak II. Dünya Savaşı sonrası B atı’nın kapitalist dünyasını şekillendirmede 
başrolü oynamıştır. A B D ’yi bu bölgeye ve dünya hakimiyetine iten/çeken güç 
İngiltere’dir.

1946 Başı: ABD ve SB karşı karşıya

Savaşın galiplerinin, tem m uz-ağustos 1945’de uluslararası barış /  yeni dünya 
düzeni arayışı için Potsdam ’da biraraya gelmeleri, sorunların bir bölümünü 
çözmüş olsa da yeni sorunlar yaratmakta gecikmez. Japonya’nın atom bombaları 
ile teslim alınması, aslında A BD 'n iıı  dünya hakimiyeti emellerinde S B ’ne karşı 
önalm a çabasıdır. Konvansiyonel savaş düzeni içinde, en fazla birkaç ay sürecek 
olan bir savaşa atom bombaları ile müdahalenin başka açıklaması yoktur.

1946’ya  gelindiğinde A B D  askeri-diplomatik güçleri M ançurya’da, İran'da. 
Türkiye 'de ve Avrupa’da Sovyetlerle karşı karşıyadırlar; Ç in ’de çatışmanın 
eşiğinden dönerler. Başkan H. Truman Eylül 1945’de bir gazeteciye “A B D 'n in  
gelecekteki çıkarları Batı yarı-kiiresinde ve Pasifik’tedir”2 der. Ç in ’de durum, o 
sıralarda görece sakindir. ABD, milliyetçilerin (Kuomintang) önderliğinde Ç in 'i  
birleştirmeye çalışır. İki büyük güç arasındaki esas çatışma alanı Avrupa ve 
O rtadoğu’dur. A lm anya ve Doğu A vrupa 'n ın  yanısıra İran, Türkiye ve Yunanistan.

2 W.Lafebre. America. Russia and the Cold War. 1945-2002. s. 33
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Sovyetler B irliği 'n in Savaşın sonunda İran 'dan çekilmek istememesi iki ta raf  
arasındaki gerginliği artırır. ABD  ve İngiltere Sovyet toprakları ile Ortadoğu’daki 
petrol alanları arasına bir “ tampon bölge“ yerleştirmeyi düşlemektedir. Diğer bir 
deyişle, çatışmanın esas nedeni petrol bölgesine hakimiyettir.

İ ran 'da  İngilizlerinkine eşit petrol imtiyazları isteyen SB 'n in , Kuzey 
İran 'daki Azeri halkın arasında patlak veren ayaklanmayı desteklemesi 
W ashington'u  tedirgin eder. Sovyetler’in Doğu A vrupa 'dan sonra K afkaslar 'da  
harekete geçebileceği kaygısı doğar. Dışişleri bakanı J. B ıynes Sovyetlere bir 
nota vererek. İran’dan çekilmesini ister. Mart 1946’da İran ve Sovyetler ortak bir 
açıklama yaparak K ızılordu’nun çekileceğini duyururlar. Bu açıklamadan kısa 
bir süre sonra İran Ordusu ayaklanmayı bastırır.

Churchill ünlü“Dem irperde“ konuşmasını, 5 Mart 1946'da A B D  başkanı 
Harry Trıım an’ın memleketi Missouri eyaletinin Fıılton kasabasında, başkanın ve 
dışişleri bakanı B rynes’in önünde yapar. “ Baltık 'taki Stettin 'den Adriyatik ’teki 
Trieste’ye uzanan bir demirperdenin Avrupa’yı boydan boya böldüğünü“ 
vurguladığı konuşmasında, Churchill “Türkiye ve İran 'ın  kimi taleplerle ve 
M oskova 'dan  kaynaklanan baskılarla tedirgin ve rahatsız edilmelerine” dikkat 
çekerken Türk iye’nin adını açıkça telaffuz eder.3 Zaten M issouri’nin A kdeniz’e 
girmesi ve Sovyetler’ in komşusu bir ülkeyi büyük bir gürültü ile ziyaret etmesi, 
C hurchill’in tahlilinin bir uzantısı, diğer bir deyişle B atı’daki Soğuk Savaş 
yanlılarının bir ileri adımıdır. Ancak tablo henüz netleşmemiştir, taraflar birbirini 
yoklamaktadır. “ İran 'da  çok faal olan “ Sovyetler’in T ürk iye 'de  dikkat çekici 
biçimde hareketsiz kaldığını“ ünlü Amerikalı diplomat George Kennan Ekim 
1945’de üslerine rapor eder.4

İran’ın ardından A BD ile Sovyetler arasındaki ikinci büyük gerginlik Türk 
Boğazlarında yaşanır. M oskova Ağustos 1946 ağustosunda T ürk iye 'ye  bir nota 
vererek “ B o ğ a z la r ın  ortak s a v u n u lm a s ın ı  önerir. Aslında Stalin savaş yıllarında 
müttefikleri Roosevelt ve Churchiil’e Boğazlar Statüsü’nden yakınmış, her iki 
müttefik de M oskova’nın A kdeniz’e kolayca ulaşabilmesi talebine hak vermişler, 
“Türk iye’nin Nazilerle savaş sırasında işbirliği yapm ış olm ası” ek bir unsur 
olarak ortak kabul görmüştür. Ancak Sovyetler’in İran harekatının ardından fikir 
değiştirirler, Sovyetler’i A kdeniz’den uzak tutmayı kesin olarak kararlaştırırlar.5 
Sovyet notasını D. Acheson "Türk iye’ye hakim olma, Yunanistan’ın tehdit 
etme ve O rtadoğu 'nun  geri kalan bölümlerini aşağılama“ olarak niteler.6 ABD

3 C.Akalın. Soğuk Savaş ABD veTürkiye I. s. 99
4 M.Leffler. A Preponderance of Power, s. 79
5 Lafebre. age, s. 40
6 Lafebre. age. s. 40
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Boğazlar’ın denetiminin T ürk iye 'de  olması gerektiğine inandığım M oskova’ya 
bildirir. 1946 yazında Soğuk Savaş 'ın  tarafları tutumlarını netleştirirler. Savaşın 
bitiminde A B D 'd en  yüklü b iryard ım  umut eden Sovyet hükümeti, W ashington’un 
kredi açmayacağını tespit eder. M oskova Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu’na girmeyi reddettiğini açıklar.

D onanm a Bakanı Forrestal’ın7 girişim leri

Soğuk Savaş 'ın  mimarlarından D onanm a Bakanı J. Forrestal, Avrupa'daki 
Sovyet askeri varlığını dengelem ek için ABD  Donanmasını 1946'da A kden iz’e 
yollam ayı savunanların başında gelir. Missouri zırhlısının büyükelçi A. M ünir 
Ertegiin 'ün cenazesini İstanbul'a  götürmesi düşüncesi de Forıesta l 'den çıkar.

Donanma Bakanı Forrestal, Rusların Boğazlar konusunda nota vermesi 
üzerine tutumunu sertleştirir. Forrestal 15 A ğ u s to s  1946 tarihinde“ Türk iye’ye 
verdiği notanın Rusya ' ııın bu ülkeyi denetim altına almak olduğunu ortaya 
koyduğunu, bunun Ortadoğu ile İngiliz H indistan’ını birbirinden koparacağını, 
geri adım atmazlarsa tutumlarının ç a t ış m a y a  yol açacağ ın ı  Ruslara kesinlikle 
hissettirmek gerektiğini“ başkan Truman ve dışişleri bakan yardımcısı A cheson’a 
ifade eder.8 Forrestal 6 Kasım 1946’da dışişleri bakan yardımcısı A cheson’un 
kendisine “ İngiltere’nin Yunanistan ve T ürk iye’ye silah sağlayacağını, İngiltere 
bnu yapamazsa, ihtiyaç duyulan silahları A BD 'n iıı  İngiltere üzerinden bu ülkelere 
u laş t ıracağ ın ı“ söylediğini belirtir.9

G enelkurm ay başkanı E isenhow er’in 10 m üdahalesi

1944’de N orınandiya Çıkartm ası 'ı ıa  komuta ederek Savaşın gelişimde 
belirleyici bir rol oynayan orgeneral Eisenhower, Savaş’tan sonra A BD 
genelkurmay başkanlığına getirilince, Soğuk Savaş’ın önde gelen mimarlarından 
biri olur, bu sıfatı ile Türkiye üzerine çokça eğilir.

7 James Forrestal (1892-1949) Hükümette temsil edilen son Donanma ilk Savunma bakanıdır. 
Savaş yıllarında Rooscvelt'iıı yakınında görev yaptı. 1944'de Knox'un ölümü üzerine 
Donanma Bakanlığa getirildi. Soğuk Savaş'ın mimarlarındandır. 1949’da Truman tarafından 
görevden alındıktan birkaç gün sonra ölü bulundu. Ölüm nedeni kimilerine göre beyin 
kanaması, kimilerine göre intihardır. Uçak gemisi USS Forrestal onun adını taşır.

8 The Forrestal Diary, s. 192
9 The Forrestal Diary, s. 196
10 Dwight Eisenhower (18904 962) İkinci Dünya Savaşı'nda Batı Cephesinin önemli askeri 

siması ve Norınandiya Çıkartmasının komutanı D.Eisenhower. 1948‘de ABD genelkurmay 
başkanlığını üstlendi. 195 l'de NATO başkomutanlığı yaptıktan sonra emekli oldu. Cumhuriyetçi 
Parti'den seçime girerek ABD'nin 34. başkanı seçildi. 11. Dünya Savaşı sonrası uluslararası 
topluluğu şekillendiren kişilerin başında gelir.
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General E isenhow er’in 13 Mart 1947’de Savaş Bakanı Patterson ile Donanma 
Bakanı Forrestal’a gönderdiği “T ü r k i y e ’y e  A s k e r i  Y a r d ı m ” başlıklı yazı II 
hem o dönem de A BD Yönetim inin  Soğuk Savaş stratejisinde T ürk iye’ye biçtiği 
rolün büyüklüğünü hem de ülkenin stratejisinin şekillenmesinde Am erikan 
generallerinin oynadığı rolü ortaya koyuyor. Eisenhovver’in aşağıda ayrıntıları 
ile ele alacağımız notunun 13 M art 1947’de yazılmış olduğuna, yani T rum an’ın 
ünlü konuşmasından bir gün sonrasının tarihini taşıdığına dikkati çekm ek yararlı 
olacaktır. Savaştan sonra yeni bir dönemi başlatan Truman Doktrini, Truman 
tarafından ilk kez 6 Mart 1947 'de Baylor Üniversitesi’nde dile getirilmiş, 
söz konusu mektupta işlenen düşünceler 12 M art 1947’de Başkan tarafından 
Kongre’ye sunulmuştu. Aslında Amerikan siyasal-askeri seçkinlerinin Soğuk 
Savaş’m temellerini 1946’nın ilk yarısında attıkları, konseptini oluşturdukları, 
T ruman Doktrini’nin 1947 Şubatında şekillendiğini belgeler ortaya koyuyor. 
İngiltere’nin, 21 Şubat 1947’de W ashington’a “Yunanistan ve Türk iye’ye 
yardımı sürdüremeyeceğini” resmen bildirmesinin ardından 24 Şubat 1947 
günü İngiliz elçisi Lord İnverchapel Washington’da Dışişleri Bakın George 
M arshall 'e  sunduğu raporda “ İngiltere 'nin bundan böyle Türkiye ile Yunanistan’ı 
koruyabilecek gücü yitirdiğini” bildirir. 12 Bu durumda A B D ’nin önünde sadece 
iki seçenek bulunuyordu: Ya kabuğuna çekilerek infirat (yalnızcılık) politikasına 
dönecek ya da D oğu A kden iz’i ve Güney Avrupa’yı Sovyetler’e terketmemek 
için İngiltere’nin bıraktığı siyasal-askeri boşluğu dolduracaktı.

Truman D oktrin i’nin hazırlık çalışmalarına Amerikan üst düzey yöneticileri 
katılır. 1947 yılının M art ayı başında W ashington’da A BD Dışişleri bakan vekili 
A c h e s o n 'u ı ı ,  Savaş Bakanı P e t t e r s o n ’un ve Donanm a bakanı F o r r e s t a l ’ın 
katıldığı toplantıda, Forrestal, Türkiye için öngörülen yardım miktarının tahmini 
bir rakam olduğunu belirtir, kesin ihtiyaçların tespiti için bu ülkeye bir askeri 
heyetin yollanması gerektiğini vurgular. Acheson Türkiye için planlanan yardım da 
m ümkün olduğunca çok veriye ihtiyaç duyduğunu söyler; bu, K ongre’niıı 
T ürk iye 'ye  yapılacak yardıma, ya da bu yardımın miktarına itiraz olanaklarını 
azaltabilecektir. Patterson ve Forrestal vakit geçirmeksizin kurmaylarına 
danışacaklarını söylerler. 13 Forrestal Türkiye’ye önerilen yardımın anlamı 
hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için adımlar atılması gerektiğini ekler. 
Bunların T rum an’ın K ongre 'de  yaptığı ünlü konuşmanın öncesine rastladığının 
bir kez daha altını çizerek, Amerikan askeri- siyasal çevrelerinin T ürk iye’ye 
yardım düşüncesini T rum an’ın konuşmasından çok önce kotarmış olduklarının 
altını çizmek gerekir.

11 FRUS. 1947. v.V.ss. 110-114
12 George Mc Cihee. ABD-Türkiye-NATO - Ortadoğu, Bilgi Yay. s. 52
13 FRUS, 1947. v.V .s.l 11
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A BD G enelkurm ay Başkanlığı tarafından 13 Mart 1947’de gönderilen 
“T ürk iye’ye Askeri Yardım“ adlı notta, A B D ’nin, Türk iye’nin askeri 
bakımdan gücüne ve bağımsızlığına büyük önem vermesinin gerekliliğine 
dikkat çekilmektedir. Özellikle İngiltere 'nin 1947 başında M ısır 'dan  çekilme 
ve Filistin’de yeni düzenlemelere gitme kararlarının O rtadoğu 'da  ve Doğu 
A kden iz’de büyük bir boşluk yarattığını, Türk iye 'n in  güvenlik  sorunlarının 
büyüdü- ğünii tespit eden Amerikan Genelkurmayı, Türk iye’ye yönelik Sovyet 
saldırı senaryolarını incelemeye koyulur. Türkiye direnecek midir, gücü buna 
yeter m i? 14

Amerikalılarca kaleme alınan Sovyet saldırı senaryoları, çok bilinmeyenli 
senaryolardır. Sovyet saldırısı tek başına bir harekât mı yoksa genel bir saldırının 
parçası mı olacaktır, hangi mevsimde olacaktır, o sırada Türk halkının ve Silahlı 
Kuvvetleri’nin morali ve müttefiklerin askeri yardım sağlam a olanakları neler 
olacaktır?

Yeni senaryolar üzerinde çalışanlar için can alıcı nokta Türk Ordusunun 
gücünü tespittir. Yunanistan’la Türk iye’nin yardım  ihtiyacının birlikte tespit 
edilmesi yolundaki İngiliz önerisini A B D  Genelkurmayı kabul eder. 15 ABD 
Dışişleri Bakanı George Marshall 28 Şubat I9 47 'de  Ankara elçisi Wilson’a 
yolladığı telgrafta Türk iye’nin ihtiyaçları ile ilgili değerlendirme yapmasını 
ister. 16 Trumaıı D oktrini’nin Türkiye için öngördüğü 100 milyon $ ’lık yardım 
çalışmasının başına Büyükelçi Edwin Wilson getirilir. 17

G eneral E isenhow er’in Türkiye raporu

Donanm a ve Savaş bakanlarının onayının ardından aynı gün Dışişleri bakan 
vekili A cheson’a sevk edilen rapor, Türkiye ile Yunanistan’a askeri-ekonomik 
yardım kararının 27 Şubat 1947'de başkan tarafından ilke olarak benimsendiğini 
vurgulayarak konuya girdikten sonra, T ürk iye’nin toprak bütünlüğünün 
İngiltere 'nin başlıca kaygısı olduğunu, İngiltere 'nin  bu sorıın konusunda geçmişte 
çok fikir geliştirdiğini ekler. G enelkurm ay’m Türk iye’nin askeri gücüne ve 
bağımsızlığının önem ine 23 Ağustos 1946'da yaptığı toplantıda dikkat çektiğini 
ve bu görüşünü Dışişleri Bakanlığına ilettiğini belirten E isenhower raporu, 
İngiltere 'nin  uzun süredir oynadığı istikrar unsuru rolünün koşullara bağlı olarak 
zayıflamasından Türk iye’nin etkilendiğini kaydeder.

14 G. Mc Ghee, a.g.e.. s. 56
15 G. Mc Ghee, a.g.e.. s. 53
16 G. Mc Ghee. a.g.e.. s. 55
17 FRUS. 1947. s. 98-99
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A B D  Genelkurmayının görüşlerinin Savaş ve Donanma bakanlıklarına 
bildirildiği rapor, Türkiye 'n in  S B ’ne karşı bağımsızlığını korum a konusundaki 
kararlılığının altını çizmekle birlikte, gelecekte kapılabileceği ‘‘Sovyet 
egemenliğinin kaçınılmazlığı” biçimindeki bir korkunun, Türkleri Sovyetlerle 
uzlaşmaya itebileceğine dikkat çeker. Bundan dolaylı olarak şu sonuç çıkar: 
Bırakalım Sovyet yanlısı olmayı, T ürk iye’nin tarafsızlık politikalarına kayması 
bile A B D  açısından kabul edilebilir, sineye çekilebilir birşey değildir. Yukarda 
belirtilen tespitten sonra, uluslararası koşulların incelenmesine dönen not, analizi 
dikkat çekici bir başka tespitle sürdürür: SB mevcut durumda büyük bir savaşı 
sürdürebilecek ne isteğe ne de kaynaklara sahiptir. Savaş olasılığı yüksek olmasa 
da, örneğin Sovyetlerin 1939’da Finlandiya’ ya karşı giriştiği harekâta benzer bir 
saldırı, kaçınılmaz olarak, atom bombasını elinde tutan Batılı güçlerle Sovyetler 
arasında bir savaşa yol açabilecektir.

E isenhow er’e göre Türkiye O rtadoğu’da ve genel olarak Arap ülkeleri dikkate 
alındığında kilit konumdadır. T ürk iye’nin Rus baskısına karşı çıkma kararlılığı 
ve Batılı demokrasilerine destek olabilme yeteneği, Ortadoğu açısından bir 
denektaşı olacaktır.

E isenhow er’in tahlilinde sıra, Türk iye’nin askeri gücünün incelenmesine 
gelir. E isenhow er’in imzasını taşıyan rapor, 1947 itibariyle T ürk iye’nin askeri 
gücünü şöyle tespit ediyor: “Türk Silahlı Kuvvetleri 41 kara tümeninden, 7 üs 
komutanlığından, faal 300 uçaktan oluşan bir hava gücünden, küçük bir deniz 
gücünden ve silaha altındaki 600.000 kişiden oluşmaktadır.”

Askeri yardım için özellikli önerilerin, ayrıntılı bir çalışma sonunda 
yapılabileceğinin altını çizen rapor, ilk elde şu noktalar dikkat çekiyor:

a) En büyük vurgu Kara Kuvvetlerine ve hava saldırılarına karşı savunmanın 
güçlendirilmesine yapılmalıdır.

b) Organizasyon ve donanım Türk topraklarındaki etkili bir savunma 
harekatına göre göre tespit edilmelidir. Donanım genel olarak Tiirkler tarafından 
kullanılabilir ve m ümkün olduğu ölçüde T ürk iye 'de  imal edilebilir olmalıdır.

c) Türklerin elindeki mevcut silah donanımının %  8 0 ' i Alınan dizaynıdır. 
Bu açıdan Türklerin kendi mühimmatlarını operasyona sokup geliştirmesine 
uygun bir program düşünülmelidir.

d) Ekonom ik yardım askeri yardım a entegre edilmelidir. Bunun nedeni yalnızca 
Türkleri kendi donanımlarını sağlamaya muktedir kılmak değil, aynı zamanda
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seçilmiş iletişim ve lojistik kolaylıklarını ülkede geliştirebilmelerine yardımcı 
olmaktır. Bu etkinlik Türk güçlerinin hareketliliğini ve lojistik desteğini artırmalı 
ve bir saldırı karşısında herhangi bir özel güç ondan yararlanabilmen ve böylece 
Türklerin tüm bu alanlarda tam kapasiteli garnizonları muhafaza etmeleri bir 
zorunlıık olmaktan çıkmalıdır. Gelişkin taşımacılık donanını sayesinde Türkler, 
seferber ettikleri güçleri azaltmakta ve böylece ülke ekonomisinin üzerindeki 
yükün bir bölümünü kaldırmakta kendilerini özgür hissedebilirler

e) Türkler, örneğin uçaklar gibi, kimi önemli donanım ve bakım öğelerinde 
kendi kendine yeterliğe ulaşmadan önce bir süreye ihtiyaç duyuyorlar. Bu açığı 
kapatmanın tek pratik çözüm ü olarak, A BD ve İngiltere görülüyor. 18

Eisenhovver, T ürk iye 'ye  etkin yardımın A B D ’nin güvenliği açısından önemli 
olduğunu fakat bu yardımın, askeri öğelere göre öncelik taşıyan siyasal, ekonomik 
ve psikolojik etkenleri kapsadığını düşünür, şunları ekler:

“Tüm bu etkenler içiçe geçmiştir ve birbirinden ayrı düşünülemez. ”

Genelkurm ay başkanı Eisenhovver’in daha 1947’de, yani T ürk iye’nin NATO 
dışında bulunduğu hatta A merika ile yakın temasa yeni yeni geçtiği koşullarda 
kaleme aldığı bu rapor, sonraki yıllarda uygulamaya konan askeri planlara 
yön veren esasları ortaya koyuyor. Türkiye’nin kaderinin daha o yıllarda A BD 
kurmaylarınca çizilmeye çalışıldığı görülüyor:

a) Türk  topraklarında Sovyet ordusuna karşı güçlü bir kara savunma 
harekatı örgütlemek,

b) Hava saldırılarına karşı güçlü bir savunma sistemi kurmak,

c) Askeri gücü ekonom ik güçle desteklemek,

d) Türk ordusunu yeniden donatmak,

e) Hantal ordu modelini terketınek, hareketli birliklere geçm ek

Raporu yönlendiren düşünce sistemi, güçten düşen İngiltere’nin denetiminde 
tutamaya- cağı Ortadoğu ’yu A B D ’nin savunması varsayım ınadayanıyordu. Ancak 
tartışma A B D 'n in  içinde sürüyordu. 1948 Temmuzunda A B D  Genelkurmayı, 
müttefikler ek-güç konuşlandırmadıkları takdirde, Sovyetler Birliği 'n in 4 ayda 
Türkiye 'y i  fetlı ve Süveyş kanalı bölgesini işgale gücünün yeteceği tahmininde

18 G. Mc Ghee. a.g.e., ss. 57-58
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bulundu. Acil savaş planlarında (İngiliz güçlerine dayanarak) Süveyş bölgesi ve 
A kdeniz 'deki iletişim hatlarının korunması için üç aylık süre öngörülmüştü.

Öte yandan, uluslararası durumun kötüleştiğine inanmayan başkan Truman, 
Bütçede indirim yapm ak istiyor askerler buna karşı çıkıyorlardı. T rum an’ın 
önceliği Batı Avrupa savunmasını inşa etmekti. Buna karşılık askerler 
O rtadoğu 'nun  savunması için kaynak arayışı içinde idiler. Donanma Bakanı 
şahin Jam es Forrestal Akdeniz savunmasının inşası için çabalayanların başında 
geliyordu.

Am iral L eahy’ye göre T ürkiye’nin Stratejik  Ö nem i

Bir yandan Batı Savunması çeşitli yönleriyle tartışılır ve A BD askeri yardımı 
Türk iye’ye parça parça ulaşırken, kimi Amerikan çevrelerinin Türk iye’ye yönelik 
ilgisi artmaya devam ediyordu. Bu açıdan en ilginç belgelerden biri oramiral 
William L eahy’nin Genelkurm ay başkanı/Silahlı Kuvvetler Komutanı sıfatıyla. 
Bakan Forrestal’a gönderdiği 24 Kasım 1948 tarihi bilgi notudur.

"Genelkurmay o kanıdadır ki: SSCB yayılmacı politikalarını sürdürdüğü 
sürece, Doğu Akdeniz 'in ve Ortadoğu 'mm güvenliği, ABD ’nin gelecekteki 
güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Yunanistan ve Türkiye 
bu bölgede Sovyet yayılmacılığının önünde duruyorlar; bu nedenle bu 
iki ülkeden birinin SSCB 'nin denetimi altına girmemesi, bizim ulusal 
çıkarlarımız açısından çok önemlidir.

Her iki ülke de Sovyetler Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki 
iletişim yollarını denetim altında tutacak olan Girit, Rodos ve Kıbrıs gibi 
adalara düzenleyeceği operasyonları engelleyebilecek potansiyel üslere 
sahiptir.

Türkiye stratejik açıdan Yunanistan ’dan daha önemlidir çünkü, ek olarak, 
Sovyetler Birliği'nden Kahire-Süveyş Kanalı bölgesine ve Ortadoğu'daki 
petrol alanlarına uzanan belli başlı hava, kara ve denizyollarına egemendir.

Yunanistan 'm mevcut ekonomik ve siyasal durumu istikrarsızdır. 
Yunanistan, ABD 'den gelen muazzam askeri ve ekonomik yardıma rağmen,
SB 'nin ve uydularının kuzey sınırı boyunca kendisine karşı başlatabileceği 
saldırılara direnebilecek bir kapasiteye hiçbir zaman ulaşamayacaktır.
Yunan askeri ruh hali günümüzde yetersizdir. Buna karşılık Türkiye 'nin 
askeri potansiyeli, üst düzeydeki ulusal ruh hali ve coğrafi konumunun da 
katkısı ile, bu ülkenin günümüzde Sovyet saldırılarına karşı direnebilnıesini 
mümkün kılmaktadır. O kadar ki, bu direniş dikkate değer biçimde vakit 
kazandırabilir ve ABD yardımının da sürmesi ile, işgale karşı güçlü bir
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direniş yaratabilir.

Bu mühalazalar temelinde, ABD genelkurmay başkanlığı, Yunanistan ve 
Türkiye'nin askeri yapılanmalarında, ABD’nin uzun erimli çıkarlarını 
şöyle tanımlamaktadır:

a. Yunanistan, Komünistlerin Yunanistan ’a egemen olmalarına engel 
olacak giiçte, iç gih’enliği sağlamaya muktedir bir asker yapılanma.

b. Türkiye, Sovyet baskısına Türkiye'nin sürekli direnişini sağlamaya 
yönelik olarak, yeterli büyüklükte ve etkinlikte bir askeri yapılanma.
SB nin Türk topraklarının bir bölümüne göz dikmesine karşı, herhangi 
bir açık saldırı durumunda, bu saldırının, ABD ’ye ve müttefiklerine 
yükümlülüklerim yerine getirebilecek kadar geciktirilmesini sağlayacak 
bir savaşma yetisinin geliştirilmesi... ” 19

Genelkurm ay başkanı Leahy T ürk iye’nin stratejik öneminin altını çiziyor.

1. Sovyetler Birliği’niıı güneye iniş yollarını kesiyor.

2. SB 'n in  Girit, Rodos, Kıbrıs gibi üslere sıçramasına engel oluyor

3. Doğu Akdeniz ve O rtadoğu’nun denetimini sağlıyor

4. SB ile Süveyş Kanalı arasındaki kara-deniz-lıava yollarını denetliyor.

5. Dahası, tüm bu jeopolit ik  özelliklere sahip olan ülkede, bir başka artı 
Ulusal direnme ruhudur.

Bu ruhun yarattığı kararlılığın, bir Sovyet saldırısında A B D 'y e  dikkate değer 
miktarda süre kazandıracağı tespiti yapılıyor A B D  yetkililerince.

Bu tespitlerin yapıldığını sezen Türkiye, A BD nezdinde girişimde bulunarak, 
karşıtının tavrını netleştirmeye çalışır. Brüksel Anlaşmasının ortaya çıkışı, 
bölgesel paktların önemini artırmıştır. Girişimlerin yoğunlaşması üzerine, A B D ’li 
yetkililer sabır tavsiye ederler. ‘Türkler, şevkleri kırılmadan, sabırlı o lmaya ikna 
ed ilm elid ir '20

Öte yandan. Amerikan Strateji uzmanları Türklerin O rtadoğu’nun 
savunmasındaki vazgeçilmezliğini her vesileyle vurgularlar. Hava Kuvvetleri

19 FRUS. 1948. 24 Kasım 1947. v. IV. ss. 191-192
20 FRUS, 1948. 15 Aralık 1948. Vol. III. ss. 321-3,

Prof. Dr. İlhan Ü n a l'a  A rm ağan 67



Bakanı Stuart Sym ington’un21 Ulusal Güvenlik K onseyi 'ne  gönderdiği Aralık 
1948 tarihli raporunda belirttiği üzere, Türk iye 'n in  tavırları ve nitelikleri, onun 
Sovyet işgaline direnebilecek tek Ortadoğu ülkesi olduğunu ortaya koyuyordu. 
Öte yandan Washington, herhangi bir savunma anlaşmasını imzalamaya 
girişmeden, T ü rk iye ’yi orta mesafeli bir hava bombardımanı üssü olarak 
kullanmayı umuyordu. 1948 Aralığında Amerikan Ulusal Güvenlik  Konseyi ve 
Hava Kuvvetleri İskenderun’da hava bombardıman üssü kurulması konusunda 
anlaştılar. Sym ington’a göre o hava üssü altı bombardıman ve 21 avcı gurubuna 
sahip olmalıydı. Avcılar buradan hareket ederek, bombardıman uçaklarını Sovyet 
ülkesinin derinliklerine taşıyacaklardı. Öte yandan İskenderun’da inşa edilecek 
bir hava üssü, Sovyetler’iıı Süveyş Kanalı’na sarkmasını engelleyecekti. Öte 
yandan Sym ington’a g ö re ,T ü rk iy e ’deki b irhava  üssü, büyükolasılık la  D -D ay’den 
sonra üç dört ay içinde y it irilecekti ama bu üslerden havalanacak uçaklar Sovyet 
ekonomisine zarar verirlerse, iisler maliyetlerini çıkarmış olacaklardı. Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verilmesi önöriilen paranın 
dışında öngördükleri fonlar, 35 ınilyon $ tutuyordu ama Türk iye’de yapılırsa 
maliyet çok düşüyordu.

Symington, hava üslerinin inşası ve bir savaş durumunda Amerikan birliklerinin 
buraya anında intikali konusunun A nkara ile görüşülmesini önerir. A m a Dışişleri 
Bakanlığı Ortadoğu Dairesi, Türklerden kullanım güvencesi istenirse, Türklerin de 
bunu savaş çıktığında Amerikanın Türklerin yardımına gelmesi karşı-güvencesiııi 
isteyeceğine dikkati çeker. Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika İşlerinden sorumlu 
Dışişleri Bakan yardımcısı (daha sonraki yıllarda A nkara elçisi olarak görev 
yapacaktır) George Me Ghee, Türklerin, bu üsleri inşa etmeyi kabul etmekle, 
bu üslerin varlığının Sovyetler Birlıği’nin bir saldırısı karşısında, A m erika’nın 
yardım a gelmesi için ek bir inisyatif  yarattığı kanısındaydı. Türk iye’nin o yıllarda 
çektiği sıkıntıların bir bölümü, A cheson’a göre, bu ülkenin ne Batı Avrupa 'da  ne 
de Atlantik’te yer alm am asından kaynaklanıyordu.22

Yeni ku ru lan  üslerin ,  s tra te j ik  b o m b a rd ım an  uçakların ın  b ü y ü k  b ö lü m ü  orta  
m enzil li  o ld u ğ u n d a n  A B D 'n in  A fr ik a  O rtad o ğ u  ve öze ll ik le  T ü rk iy e ’de üslere  
ih'.iyaç du y d u ğ u n u ,  bu  ned e n le  üslerin  s tra te jik  d üşünces ine  te m e l  o lu ş tu rd u ğ u n u  
H aluk  Ü lm a n  d a  belirtiyor.23

Stratejik K urullardaki K ararlar/Tartışm alar

21 Stuart Symington (1901-1988) 1947-1950 arasında Hava Kuvvetleri bakanlığı, ardından 
1953-1976 arasında Missouri senatörü olarak görev yaptı.

22 FRL'S, 1948, 15 Aralık 1948. Vol. IV. s. 214
23 O.Sander, Türk-Amerikan İlişkileri, s. 57
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12 Tem m uz 1947 Askeri Yardım Antlaşması

T ürk iye 'y i ve Yunanistan 'ı “ Sovyet esaretinden kurtarmayı” hedefleyen 
Truman Doktrini, 12 Tem m uz 1947’de Dışişleri bakam Hasaıı Saka ile ABD 
Ankara büyükelçisi E. Wilson arasında imzalanan bir anlaşm a ile uygulamaya 
sokuldu.

1947 M ayısında T ürk iye’ye gelen general Oliver başkanlığındaki Amerikan 
Askeri Yardım Kurulu, bir aylık bir çalışmanın ardından yardım A ntlaşm ası’nı 
hazır hale getirdi. 12 Tem m uz 1947 tarihli antlaşma, A B D 'n in  T ürk iye’ye yaptığı 
yardımın öncelikli alanlarının belirlemekteydi. Buna göre “Yardım Yasası” 
çerçevesinde T ürk iye’ye verilen 100 milyon $ şu şekilde dağıtılacaktı:

Savunm a açısından önem taşıyan yol yapım-bakım çalışmaları için 5 milyon $. 

D onanm aya teknik yardım ve mensuplarının eğitimi için 14 milyon $

Hava Kuvvetlerine teknik yardım ve mensuplarının eğitimi için 26 milyon $. 

Kara Kuvvetlerine teknik yardım ve mensuplarının eğitimi için 48 milyon $ 

Tersanelerin onanını için 5 milyon $

Anlaşm anın imzalanmasının ardından iki ta ra f  arasındaki askeri temaslar 
yoğunlaştı. Yabancı (ABD-İngiliz) heyetler A nkara ’yı birbiri ardı sıra ziyarete 
başladılar. Kara Kuvvetleri 24 Mayıs 1947’de subay üniformalarını Amerikayı 
model alarak değiştirdi.

Soğuk Savaş derinleşip A B D ’nin Türk iye’ye olan ihtiyacı artıkça, iki devlet 
arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. 12 Temmuz 1947 A ntlaşm ası’na dayanarak 
3 ikili anlaşma imzalandı.24 Subaylar Ağustos ay ın d aA B D ’ye eğitime gönderildi.

G enelkurm ayı başkanı Org. Salih O m urtak’m ABD ziyareti

12 Tem m uz 1947 A ntlaşm ası’nın imzalanmasından yaklaşık 3 ay sonra 
Genelkurm ay başkanı orgeneral Salih Omurtak A B D  genelkurm ay başkanlığının 
daveti üzerine, üst düzey bir heyetin eşliğinde A B D ’ye gitti. A B D  başkanı 
T rum an’ı da ziyaret eden, dönemin üst düzey A merika komutanları ile biraraya 
gelen orgeneral Omurtak, gazetecilerin sorularına karşılık "söylentisi ortalıkta 
dolaşan 100.000.000 S ’lık yardımın belki de yetmeyebileceğim, 300.000.000 
S ‘lık bir yardımın çok daha iyi olabileceğini” söyledikten sonra şu yorumu 
yapar: “Sorunun en önemli yönü Amerika ’nın yaracağı yardımın hacmi değil, 
fa ka t ABD  'ııin yardımımıza koşmuş oluşudur”. İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı

24 C.Akalın. Soğuk Savaş . . . .  s. 228)
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yıkıntıları  ha tır la tan  ve  u fuk la rda  top lanan  bu lu tlar ın  h en ü z  dağ ı lm ad ığ ın ı  
belir ten  O m u r ta k  “ T ü rk iy e  bundan  dolayı bü tçes in in  ya r ıs ından  faz lasın ı Milli 
S a v u n m a y a  ay ı rm ak  zo ru n d a  b u lu n m a k ta d ır”  der.25

Yaklaşık bir ay süreyle A B D ’de kalan, ardından İngitere’ye geçerek İngiliz 
genelkurmayı ile de tanışan ve ilişki kuran, A B D 'd e  ve İngiltere’de pek çok 
askeri tesisi gezen Orgeneral Omurtak T ürk iye’ye ilk silah sevkiyatınm 10 gün 
kadar önce başlamış olduğunu da açıklar. Bu bilgiye göre A B D 'd en  T ürk iye’ye 
silah sevkiyatı Eylül sonu-Ekim başı 1947’de başlamıştır.

TC H üküm etinin Stratejik  Savaş Planları Eşgüdüm üne Bakışı

Dışiş leri B akanı N e c m e t t in  Sadak , Aralık 1949’da A B D ’y e  yaptığı ziyarette 
yetk il i le r le  görüş tü ,  ü lkes in in  A B D ’nin b ir  siyasal yük le n im  içine g irm esin i  
bek lerken , iki ü lke  g en e lk u rm ay la r ın ın  s a v u n m a  ve y a rd ım  ko n u la r ın d a  ortak  
b ir  p lan  üze r inde  ça l ışm ala r ın ı  öneren  bir m ektubu26  A B D  D ış iş le r i 'n e  b ırak t ı .27 
T ürkiye’ye Y ardım Ortak A sker i  M isy o n u  ( JA S M A T ) Ortak D an ış ına  ve  
P lan lam a G u ru b u  (JA P S )  savaş /se fe rber l ik  p lanları ile ilgili T ü rk  G e n e lk u rm ay ı  
P lan G u ru b u  ile ta rt ışm alar ı  y ü rü tm e k  üzere 15 Ocak 1950’de kuru ldu .

A B D  Dışişleri Bakan yardımcısı Dean Rusk, Dışişleri bakanı adına imzaladığı 
ve Ankara 'daki Amerikan elçisi W adsw orth 'a  gönderdiği 20 Mart 1950 tarihli 
mektupta, bakan Necm ettin  Sadak’ın talebini (yani iki ülke genelkurmaylarının 
ortak bir plan üzerinde çalışmaları) Savunma Bakanlığına ilettiğini ve bu 
bakanlığın da onayını aldığını belirtiyor.

ABD  elçisi Wadsworth ise Mart 1950’de Dışişleri Bakanı Sadak’a yazdığı 
mektupta Türk hükümetinin N A T O 'ya  ya da benzer bir bölgesel pakta katılma 
talebinin, uluslararası güvenlik sorunları ile uğraşan Amerikalı görevlilerin 
aklında olduğunu belirttikten sonra, Türk genelkurmayının, Türk  Silahlı 
Kuvvetleri 'n in  Amerikan Askeri Yardım Programı çerçevesinde ve Savaştan sonra 
değişen stratejik konseptlere uygun olarak Türk iye’nin Savaş planlarını gözden 
geçirmeyi arzu ettiğini sözlerine ekliyor. A B D  Elçisi Türk genelkurmayı ile 
Amerikan Yardım M isyonu’nun başkanı General Me Bride arasında, söz konusu 
planların gözden geçirilmesi ya da geliştirilmesi hakkmdaki müzakerelerin 
ocak-mart aylarında başladığını, general Me Bride’in stratejik nitelikteki askeri 
danışmanlık hizmetini, elinden geldiği ölçüde, vermeye istekli olduğunu Dışişleri 
bakanı Sadak’a bildiriyor. Bu danışmanlık çalışmasının, şimdilik, A B D 'y i

25 Cumhuriyet 11.10.1947
26 FRUS. 1950, v. V. s. 1238
27 Bu mektup henüz yayımlanmadı. (CA)
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dolaylı-olaysız biçimde bağlamadığını belirten elçi, bununla birlikte bunun yani 
T ürk  stratejik planlarının ortak bir çalışmayla gözden geçirilmesinin, kendisine 
ve temas ettiği resmi görevlilere, şimdilik atılabilecek en uygun adım gibi 
göründüğünü sözlerine ekliyor.

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye, daha N A TO ’y a  girmeden, 1940’lı yılların 
sonundan itibaren, stratejik savaş ve seferberlik planlarının hazırlanmasında 
Amerikalılardan yardım almış, “ortak savunm a planları" iki tarafça yapılmıştır.

ABD Ulusal G üvenlik K onseyi’nde T ürkiye Tartışm ası

A B D 'd e  o yıllarda kurulan Ulusal Güvenlik  Konseyi’nin 22 Mart 1949’da 
aldığı 42/1 sayılı, “Am erika Birleşik D evletleri’nin Sovyet Tehdidini Boşa 
Çıkarmak iizere Türkiye ve Yunanistan'la ilgili Amerikan H edefleri” başlığını 
taşıyan kararla ilgili uygulama raporu bir yıl sonra Ulusal G üvenlik Konseyi’nin 
önüne gelir. A m erika 'n ın  izlediği politikanın saptandığı ve denetlendiği yer 
konumundaki Ulusal Güvenlik K onseyim e 6 Mart 1950’de sunulan raporda 
Türkiye ile ilgili bölümlerde Türk iye 'ye  askeri ve ekonomik yardımın devam 
ettiği belirtildikten sonra, malzem e yardımı ve eğitim biçimini alan Amerikan 
askeri yardımının Türk Silahlı Kuvvetlerini modernleştirme programında etkili 
bir rol oynadığına, daha az insan gücüyle daha etkili bir savaş gücü elde edildiğine 
ve 500.000 kişilik mevcudun 300.000 kişiye düşürüldüğüne değiniliyor. Türk 
savunm a giderlerinin bütçenin yaklaşık % 35-40 'ı  götürmeye devam ettiğine 
işaret edilen raporda, Türklerin N A T O ’ya  girme talebinden söz ediliyor, siyasal 
bir karar çıkana kadar iki ta raf  genelkurmayları arasında ortak bir savunma ve 
yardım laşm a planı üzerinde tartışmaları sürdürdükleri ifade ediliyor.

T ürk iye’nin kom ünizmin baskılarına karşı çıkma çabalarını güçlendirmenin 
zorunlu unsurlarından birinin, Türkiye 'deki düşük yaşam standartları olduğunu 
belirten rapor, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği İdaresi (ECA)dan aldığı 
ekonom ik yardımından sözediyor.

Rapor, Türkiye ekonomisinin tarımda araç ve gereç sayısının artırılmasıyla, 
köm ür madenlerinin modernizasyonu ve genişletilmesiyle, çok elverişsiz 
durumdaki iç ulaşım sisteminin geliştirilmesiyle düzelebileceğim belirtiyor. 
T ürk iye’nin Sovyet baskılarına karşı direnm e kararlığının gücünü koruduğu 
işaret ediliyor, bunun askeri yardımla büyük ölçüde artırıldığına dikkat çekiliyor. 
Rapor, T ürk iye’nin askeri güçlerini modernleştirme çabasını, A BD desteği 
olmaksızın kaldıramayacağı belirtiliyor ve yardımın sürmesi talep ediliyor.

Bu raporun dikkati çeken belli başlı iki yönü, A B D 'n in ,  direncini artırmak
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amacıyla Türk iye’ye ekonom ik yardımlara devam etmesi ve iki tarafın 
genelkurmay başkanlıklarının ortak bir savunma ve yardım planı üzerinde 
çalıştıklarının vurgulanmasıdır.

İnönü, G eneral Collins G örüşm esi

Kendisini bölgesinde yalnız tehdit altında hisseden Türkiye, A m erika’nın 
koruyucu şemsiyesi altına girmeye çalışır, 4 Nisan 1949’da N A T O ’nun 
kuruluşunun ardından bu örgüte girmek için ısrarlı girişimlerde bulunur. O 
yıllarda, temel dış politika kararlarını, dışişlerini yöneten bakan Necmettin 
Sadak’ın, dış politikaya hem yakınlığı hem de hakimiyeti bilinen cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü ile birlikte aldıkları da biliniyor. Bakan Sadak’ın 1949’da başkan 
T rum an’la yaptığı görüşmeden sonra, Türk  yetkililerin Amerikan yetkililerle 
birlikte gerçekleştirdikleri en üst düzeydeki temas 1950 Martına rastlıyor.

26 M art 1950’de Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü ile Amerikan Kara Kuvvetleri 
Komutanı General J.Lawton Collins’İ28 A nkara 'da  biraraya getiren buluşma, 
kanımca, Türkiye 'n in  N A T O 'ya  giriş sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. 
Görüşm ede Türk tarafından Türk Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, Genelkurmay 
başkanı Orgeneral A. Nafiz Gürm an, Genelkurm ay ikinci başkanı General İzzettin 
Aksalur, Amerikan tarafından elçi Wadsworth ile Amerikan Yardım Misyonu 
başkanı Korgeneral Horace V. Me Bride da bulunur.

İsmet İnönü sorular sorarak General Collins’in çeşitli konulardaki 
düşüncelerini öğrenmeye çalışır. İnönü’nün “yen i bir sa\’aşa daha ne kadar 
zaman o lduğu” sorusuna Collins "savaşın gelip kapıda dayandığını sanm adığı” 
söyler, görüşünü şöyle temellendirir.

“Rusya 'nın atom bombası, yok. Donanması yo k  ve uzun menzilli silahlara 
sahip Hava Kuvvetleri inşasına yen i başladı. Ve Rıısya hedeflerinden birçoğunu 
savaşmadan elde ettiğine göre, savaş çıkarmanın onım açısından bir nedeni 
yok. ”29

Yani, General Collins, öncelikle A B D 'n in  nükleer üstünlüğüne güvendiğini 
ifade ediyor, ardından Rusya 'n ın  kısa erimde bir nükleer savaşa niyeti olmadığını 
açıkça belirtiyor. (R usya’nın niyetini bir an için bir yana bırakıp, Collins 'in  öne 
sürdüklerini ele aldığımızda bir şaşırtmacanın söz konusu olduğunu düşünmek 
mümkündür. Collins “ R usya’nın atom bom bası” yok diyor ama çeşitli kaynaklar

28 J. Lawton Collins ( 1896-1987) Asker bir aileden geliyor; Türkiye'ye Kara Kuvvetleri Komutanı
sıfatıyla gelmişti, komutanlığı Kore Savaşı sırasında devam etti.

29 FRUS. 1950, v. V. ss. 1241 -1247
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S B ’nin “ I9 4 9 ’da atom bombasının sırlarını ele geçirdiğini” yani bombayı 
yapabilecek hale geldiğini belirtiyor. Buraya bir mim koyalım.)

G örüşm eye dönersek; İnönü, A B D ’nin Batı savunması hakkındaki planları, 
A lm anya 'n ın  konumu, R u s la r ın  Berlin 'i işgal niyeti vb. konularda C ollins’in 
düşüncelerini sorar, konuk generalin yanıtlarını dikkatle dinledikten sonra, sözü 
Tiirk-Amerikan askeri işbirliğine getirir. Türk iye’nin “ateş hattında” olduğunu 
belirten İnönü’ye  General Collins “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ni savaşa 
hazırlamada, Türkiye’ye elden gelen yardımı” yaptıkiarı yanıtını verir. Collins 
T ürk iye’deki Amerikan Askeri M isyonu’nun başkanı “General IVlc Bride 
gurubunun Türk genelkurmayı ile savaş planlan üzerinde çalıştığını ve 
bunu sürdürmenin önemli olduğuna inandığını”(abc) söyler.

Bu sözlerin ortaya koyduğu olgu, 1950 Martı itibarıyla Türk ve ABD 
kurmaylarının ortak savaş planları üzerinde çalıştıklarıdır. Yani Tiirk-Amerikan 
askeri işbirliği çoktan başlamış, taraflar epeyce mesafe almıştır.

Collins, Amerikan yardımının Kongre komisyonlarınca denetlendiğini, 
örneğin kendisinin ve G enelkurm ay Başkanı O. Bradley’in bir süre önce Senato 
K om isyonu’nun önüne çıktığını, Batı Avrupa savunması hakkında soruları 
yanıtladığını, Türkiye, Yunanistan ve İ ran ’ı ziyaret etmesinin bir nedeninin de 
uyumlu planların geliştirilmekte ve pahalı donanımım iyi kullanıldığı konularında 
Kongre Komitelerini rahatlatmak olduğunu, bu nedenle Kongre üyelerinin Türk 
planlarını bilmelerinin zorunlu olduğunu sözlerine ekler.

T ürk iye 'de  bir avuç insanın bilgisi dahilindeki konular, Amerikan 
K ongresi’ııde açıkça tartışılmaktadır. İnönü bu sözlerden alınmış gibi yapar, 
konuk generale Türk planları hakkında bilgilendirilmediklerini mi söylemek 
istediğini sorar. Cumhurbaşkanı İnönü’ye göre Türk tarafı Amerikalılara karşı 
çok açık davranmıştır.

General Collins Türklerin savaş planlarının, ilgisi olmayan kimselere 
gösterilmesini istemediklerini bildiğini belirtir, planların kongrede 
tartışılmayacağını, bilmesi gereken kişilere açılacağını söyler, gizlilik konusunda 
Cum hurbaşkanına güvence verir. İyi planların varolduğunu bilmek, Kongre için 
yeterlidir. İnönü “Amerikalılarla birlikte çalışıyoruz ve sizden gizleyecek 
birşeyimiz yok” (a.b.ç.) der. İnönü her iki tarafın subaylarının ayrıntılar 
üzerinde tartışacaklarını, benimsenen geniş kapsamlı stratejik konseptlerin 
ışığında kararlar alacaklarını belirtir, General Collins 'in  geliştireceği uygun 
planlarla A m erika 'n ın  daha fazla yardım vermesini sağlayacağına inandığını 
belirtir. General Collins A m erika 'da  askerlerin askeri planları ancak siyasal
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anlaşmalardan sonra tartışabildiklerini belirtir.

General Collins, General Mc Bride’ın Türk savaş planlarını geliştirme 
konusunda yapılacak daha çok iş olduğunu (abç) kendisine söylediğini, 
Savunm a Bakanlığı ve Genelkurm ay isterse tartışmanın daha ileri noktalara 
götürülebileceğini fakat bu konuda girişimin kendisinden değil onlardan 
gelmesinin daha doğru olacağını belirtir. General Collins sözü petrol depolamaya 
getirir, yer  olarak İskenderun’u önerir. İnönü İskenderun’da petrol depolama 
konusunda T ürk iye’de bulunan General Mc Bride’ in kısa süre içinde Türk 
tarafına önerilerde bulunacağını umut ettiğini söyler. General C ollins’in istendiği 
takdirde Türk savaş planları üzerinde çalışan gurubun takviye edilebileceğini 
söylemesi üzerine İnönü bundan büyük m em nunluk duyacakları karşılığını verir, 
Genelkurm ay Başkanı Org. N. G ürm an başıyla İnönü’nün sözlerini onaylar. 
İnönü toplantıyı “general, tartışmamız çok yararlı oldu” sözleri ile kapatır. 3ü

General Collins bir gün sonra Savunm a bakanı Hüsnü Çakır, Genelkurmay 
Başkanı Gürman ve öteki askeri yetkililerle biraraya gelir. A m erika bu temaslara 
büyük önem atfeder, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi’ nin 42. oturumunda 
bu görüşm e konu edilir. İki ta raf  stratejik düşm an olarak tanımladıkları 
Sovyetler B irliği’nin bir saldırısına karşı savaş planlarını uyumlu kılma iradesini 
açıklamaktadır. Diğer bir deyişle iki taraf, Türkiye daha N A T O ’ya  girmeden, 
Ortak bir strateji uygulamak için işbirliği içine girmiştir. İnönü-Collins 
görüşmesine sonraki belgelerde sık sık gönderm e yapılacaktır. (Örneğin Dışişleri 
Bakanlığından Ulusal Güvenlik Konseyi sekreterliğine 19 Eylül 1950 'de  yollanan 
no t) '1

Türkiye bu görüşmenin ardından. 11 Mayıs 1950"de N A T O ’ya üyelik için 
başvurur.

G eneral C ollins’in İnönü ile görüşm eyi m erkeze rapor edişi

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta-Doğu, Giiney Asya-Afrika Dairesi bakan 
yard. M cGhee 10 Nisan 1950’de General J.L. Collins’i arayarak, Yunanistan, 
Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve M ısır’a yapm ış olduğu ziyaret hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak ister. Collins kendisini Pen tagon’a ( Savunm a Bakanlığı) 
davet eder. M cGhee A B D  Kara Kuvvetleri K omutanının ziyaret ettiği ülkelerde 
sıcak ilgi gördüğünü belirttikten sonra tartışmayı başlatır.

General Collins T ürk iye 'de  Harbokulunda karşılaştığı eğitmenlerin hemen 
tamamının Türk olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek söze girer.

30 FRIİS. 1950. v.V. ss. 1241-1247
31 FRUS. 1950. v.V. s. 1318
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C ollins  C u m h u rb a şk a n ı  İ n ö n ü ’nün  k ara k te r  sağ lam lığ ından  çok  e tk i lenm ek le  
birlikte, S a v u n m a  B akan ı ,  G e n e lk u rm a y  B aşkan ı ve  ya rd ım cıs ın ı  o k ad a r  ehil 
k iş i le r  g ö rm ed iğ in i  bel irtir.32 G enera l ,  T ü rk  savaş  planların ı gözden  geç ir irken ,  bu 
yönet ic i le r in  ilk ça t ışm ad a n  sonra ,  o rd u n u n  b ir  geril la  savaşı y ü rü tm e s i  için yeter li  
derin liğ i s a ğ lam am ış  o ld u k la r ım ; ikm al,  o rdu  dona t ım  ve öteki d ep o lam a  işlerinin, 
savaş ın  e rken  bir  a ş am a s ın d a  k a y b e d ilm em e le r i  için c e p h e  ger is ine  gö tü rü lm e le r i  
gerek tiğ in i ,  belirtir. C o ll ins ,  T ü rk iy e ’deki A B D  D o n a n m a  H e y e t i ’nin baş ına  da  
güç lü  bir  adam  b u lm ak  gerek tiğ in i  ifade eder. G ene ra l  C o l l in s  A n a d o lu ’nun 
doğu su n d a k i  o rd u n u n  bu bö lg ey e  k o m şu  İran güçleri  ile he rhang i bir  e ş g ü d ü m  
içinde o lm ad ık la r ın ın  k end is ine  söy lend iğ in i ,  böylesi bir  işbirliğ in in  a rzu  edilir  
b irşey  o ld u ğ u n u  belirtir. C o l i in s ’e göre ,  o rtak  ça l ışm ala r  için b ir lik te  ta r t ışm a 
talebi İranlıla rdan g e lm iş  faka t T ü rk le r  buna  h en ü z  o lum lu  y an ı t  verm em işt ir .  
G enera l  C o l l in s  T ü rk  S ilahlı K u v v e t le r i 'n i ı ı  kendi içindeki e şg ü d ü m ü n ü  z a y ı f  
hatta  y o k m u ş  g ib i  g ö rd ü ğ ü n ü ,  S a v u n m a  B a k a n ı ’nın savaş  planları  h ak k ın d a  fazla 
bilgisi o lm ad ığ ın ı ,  T ü rk  asker i  k o m u ta  k adem es in in  a landak i koşu llar ı  y e r inde  
g ö rm e k  için fazla  vak i t  a y ı rm am ış  o lduk la r ın ı  belirtir.33

T ürkiye’deki H ava A lanlarının Rehabilitasyonu

1950 Nisanında A B D  Dışişleri Bakanlığı Karşılıklı Savunma Yardımı 
kuruluşunun m üdür yardımcısı Ohly, Savunma B akan lığ ındak i  Yardım 
müdürlüğüne yazdığı yazıda, Türk Hava limanlarının rehabilitasyonu Projesinin 
ayrıntılarını anlatır. A B D  Ulusal Güvenlik  Konseyinin 15 Nisan 1949 tarihli 
36/1 nolu kararına dayandırılan bu proje çerçevesinde, T ürk iye’deki askeri 
havaalanlarının 1951’de yeniden inşası kararlaştırılır.

A B D ’nin bu üslere olan yakıcı ihtiyacı o dönem de pek çok Amerikalı yetkili 
tarafından dile getirilir. Oral Saııder Colorado senatörü Johnson’un 23 Mart 
1951 "de Senato’da yaptığı konuşm adan bir bölümü aktarıyor:

“Doğu Akdeniz sadece bıı bölgenin değil, dünyanın başlıca strateik 
noktasıdır. Birleşik Amerika kara, deniz ve hava kuvvetlerini bu noktada 
tertiplemelidir. Türkiye'de her tepenin her yamacından uçaksavar toplan 
fışkırmalıdır. Türkiye’de yeni hava alanları inşa edilmelidir... Rusya'daki 
her şehre yangın bombalan, yüksek patlamalı bombalar ve atom 
bombalarını derhal yağdırmaya hazır muazzam bombardıman uçak filoları 
da emre amade bulundurulmalıdır. ”34

32 Silahlı Kuvvetler Komuta kademesi 14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından Menderes 
Hükümetince değiştirildi.

33 FRUS, I950.V.. V.ss. 1248-50
34 O.Sander. Türk-Amerikan İlişkileri, s. 58
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Havaalanlarının rehabilitasyonu projesi kapsamında, Batı A nado lu 'da  
kullanılan üç havaalanının uçuş pistlerinin yüzeyinin kaplanması, A d ana 'da  
ve Anta lya’da iki havaalanı nın geliştirilmesi, Adana Havalamnın (İncirlik) yıl 
boyunca eğitim uçuşlarında kullanılacak bir havaalanı olması öngörülür. A B D  
N A TO ’ya girmeden önce Türk iye’den hava üsleri alır.

6. F ilo’nun ziyaretleri konusu

Missouri Z ırh lıs ı’nın N isan 1946'da İstanbul’dan sonra Yunanistan’ın Pire 
ve İtalya’nın Napoli limanlarını ziyaret etmesi, aslında M issouri’nin İs tanbul'a  
elçinin cenazesini teslim etmek için gelmediğini, A B D  askeri gücünün A kden iz’ 
de kalıcılığa yönelm esinin ilk adımları olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

A B D  elçisi Wardsvvorth A B D  Deniz Kuvvetleri Doğu Atlantik-Akdeniz 
Kuvvetleri Komutanı Amiral C onno ly’ye 1950 M ayısında yazdığı mektupta 6. 
Filo’ya bağlı gemilerin Türk limanlarının ziyaretlerinin iyi olacağını hatırlatarak, 
bir tür çağrı yapar. Türk hükümeti, 6. Filo’ya bağlı gemilerin İstanbul, İzmir gibi 
limanlara yılda üç büyük ziyaret yapm asına izin vermektedir. Elçi, destroyerlerden 
ve öteki yardımcı gemilerden oluşan gurupların gayri resmi ziyaretlerinin 
m üm kün olduğunu, yani bunlarda bir sınırlamaya gidilmediğini, sözlerine ekler. 
Elçi Wardsworth, Amerikalı amiralden, Amerikan gemileri ile İngiliz gemilerinin 
Türkiye limanlarına yapacakları ziyaretler konusunda bir eşgüdüm sağlamasını 
da ister.35

1951 İstanbul K onferansı ve Am erikan Heyeti

Trııınan doktrininden sonra Türkiye, çabalarını Batı 'n ın  güvenlik şemsiyesi 
altına girmede yoğunlaştırır. N A TO ’ya üyelik A nkara’nın başlıca talebidir. 
İngiltere’nin önerdiği “Ortadoğu Komutanlığı“ bağlamında T ürk iye’nin Batı’ya 
askeri-siyasal entegrasyonu T ürk iye’yi tatmin etmez, Türkiye A BD'niıı açık 
desteğin arkasında görmek ister.

Birleşik  A m erika ’nın O rtadoğu’daki D ip lom atik  M isy o n  Şefleri 1949 'da ve
1951 ’de  İs tan b u l’d a  toplanır lar .  Ö ze ll ik le  1951 y ıl ındak i kritik to p lan t ıy a  elçilerin  
y an ıs ıra  önde  ge len  A m er ik a l ı  k o m u ta n la r  da  katılır. B u n la rd an  biri A m ira l  R.B. 
Carney36 öteki ise Hava K uvvetle r i  Bakam 37 Thom as Finletter 'd ir.38

35 FRUS.I950. v. V. s. 1255
36 RB Carney ( 1895-1990) amiral. NATO Giiney Avrupa komutanlığı yaptı.
37 Thomas Finlctter (1893-1980) hukukçu, siyasetçi; BM San Fransisko Konferansına ABD 

heyetinde katıldı. 1950-53 arasında Hava Kuvvetleri Bakanlığı yaptı. 1960'larda ABD'niıı 
NATO nezdindeki elçiliğini üstlendi.

38 G. Me Ghee. Envoy To the Middle World, s. 269
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T oplan tın ın  o rgan iza tö rü  A B D  Dışiş leri  bakan  y a rd ım c ıs ı  Mc G h ee 'n in 3 9  
İ s ta n b u l’a h a reke t  e tm e d e n  ö n ce  A B D  G e n e lk u r m a y ın d a n  ta lep  ettiği g ö rü şm e  6 
Ş ubat 1951’d e  yapılır. D ışiş leri  B akan l ığ ından  D ean  R usk , Paul N itze  ve  ö tek ile r  
de  h az ır  b u lu n d u ğ u  bu  top lan tıya  D o n a n m a  ad ın a  A m ira l  S h e rm an  ile Kara  
K uvvetle r i  ad ın a  G ene ra l  C o ll ins  katılırlar. S h e rm an  A B D 'n in  O r ta d o ğ u ’daki 
sınırlı g ü c ü n ü  y a y g ın la ş t ı rm as ın a  karşı ç ık m ak la  birlikte,  T ü rk iy e  ve  Y unan is tan ' ı  
O r ta d o ğ u  sa v u n m a s ın ın  d ış ında  tu tm ak  gerek tiğ in i  söyler. A B D ’nin  önceliğ i 
B .A vrupa  s a v u n m a s ın a  verm esi  gerek tiğ in i  söy leyen  G ene ra l  C o ll ins  ise 
İn g i l te re ’nin O r t a d o ğ u ’da  gene l  so ru m lu lu ğ u  üs t len m e s in d e n  y a n a  değildir. 
G e n e lk u rm a y  başkan ı O m a r  Bradley40 ise A B D 'n in  T ü rk iy e  ve Y u n an is tan 'd a  
m e v c u t  o ld u ğ u n u ,  İ ra n ’da da  önem li  b ir  var l ığ ın ın  b u lu n d u ğ u n u ,  ö tek i O rtadoğu  
ü lke ler ine  de  bir  m ik ta r  b u la şm an ın  sö z  konusu  o lab i leceğ in i  savunur. B rad ley  
"Biz bölgede ne kadar sağlam durursak, orada o kadar güçlü oluruz, bımda 
biiyiik avantajlar görüyorum. Bu, bizim etkimizin derinlemesine büyümesini 
sağlayacaktır ” d e r .4 1

TC /A BD  Savunm a Bütçeleri...

A B D  yetkililerinin Batı ile entegre olma kararı alan T ürk iye’nin askeri 
m odernizasyonu için uğraşırken, ülkenin direncini arttırmak üzere ekonomiyi 
canlandırm aya çalıştıkları görülüyor. Taraflar kıt kaynakların yarattığı sorunların 
aşılması için taraflar çaba gösterirler.

Türk Genelkurm ayı 1951 Mali Yılı için 558 milyon TL’lik bir bütçe talep 
eder. Ancak, hüküm et bütçede 88 milyon TL’lik bir kısıntı öngörür (yaklaşık 35 
milyon $) bunun ancak A B D  tarafından karşılanırsa bütçeye konacağını açıklar. 
Elçi Wadsworth bunu kabul eder. A B D  Dışişleri Bakanlığ ı’nın sorumlu bakan 
yardımcısı Me Ghee bu 88 milyon ödeneğin, ordunun M evcudunu 260 .000 'den 
300 .000’e çıkaracağını, bunun asgari sayı olduğunu belirterek, elçiye destek olur. 
Mc Ghee talep edilen fonun biran önce bulunmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
m evcudunun artırılmasının gecikmeden sağlanmasını ister.

Türk iye’nin bu bağlamda talepleri devam eder. A ncak kazanan (hem siyasal- 
askeri hem de ekonom ik) tarafın A BD  olduğu bizzat Amerikalı uzmanlarca ifade

39 George McGhee ( l912-2005)Teksas"lı meslekten diplomat. Marshall Yardımı Koordinatörlüğü 
>aptı. 1949-1951 arasında ABD dışişleri bakanlığında Yakın Doğu, Güney Asya. Afrika 
sorumlusu olarak çalıştı. 1952-43'de Ankara. 1963-68'de Bonn elçilikleri görevinde bulundu. 
Türkiye'nin NATO’ya girmesinde önemli rol oynadı.

40 Omar Bradley ( 1883-1981) II. Diinya Savaşının ünlü generali Bradley. Kara Kuvvetleri 
komutanlığı yaptı, ardından ABD'nin ilk Genelkurmay başkanı oldu.

4 1 G. Mc Ghee, a.g.e.. s. 266
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edilir. Türkiye-Marshall P lam ’nı ünlü Fortune dergisine değerlendiren yazar Hal 
Lehrınan Türk iye 'y i "paramızıyerinde sarfettiğimiz tek memleket ” olarak niteler. 
Fortune yazarı AMAT (Türk iye’ye Amerikan Yardımı) programı ile T ürk iye’nin 
Demirperde karşısındaki 1500 millik kara/ deniz hudutlarının askeri birliklerce 
teçhiz edildiğini belirttikten sonra şu kıyaslamayı yapar:

"Bir tek Amerikan zırhlı tümeninin teçhizi 200 milyon S kadar tutmaktadır.
Oysa Amerikan hükümeti yaklaşık bu kadar para sarfı ile Tiirkleri 
mücadele kabiliyeti yüksek bir müttefik haline getirmek için büyük bir adım 
atmıştır. "42

Bir tümenin donanımının giderleri ile Sovyetlerle 1500 k m ’lik bir sınıra 
sahip koskoca bir ülkeyi “ stratejik müttefik” haline getirmek: Amerikan askeri- 
siyasi yetkililerinin 1946’larda başladıkları operasyonu 1950’lerin başında 
büyük ölçüde tamamladıklarının ifadesidir bu. T ürk iye’nin 1951 ’de N A T O ’ya 
girişi, 1945-50 arasında temelleri atılan sürecin kapsamını genişletmekten 
başka bir anlam taşımaz. Aslında Türk iye’nin B a t ıy a  entegrasyonunda askeri 
stratejik kaygıların ekonomik işbirliğinin önüne geçmesi, Amerikalı stratejilerin 
beklentilerine uygun düşmüştür.

T ü rk -A m e rik a n  il işkilerinin g e l iş im in e  ilişkin ça l ışm ala r ın  büy ü k  çoğun luğu  
M arsha ll  P la m ’nm  ön em in i  vurgular.  A vrupa  ekonom ile r i  aç ıs ından  çok o lum lu  
so n u ç la r  d oğu ran  M arsha ll  P ia m ’nın T ü rk iy e ’nin ek o n o m ik  yard ım  isteklerini 
karş ı lam ak tan  uzak  ka ld ığ ına  d ikka t  çeken  O .S ander,  A B D ’nin O r ta d o ğ u ’da 
"askeri ve siyasal niteliği ağır basan “ “Ortak Savunm a Programı “ (M utua l  
S ecur i ty  P rogram )n ı öne  ç ıka rd ığ ın ı ,  T ü rk iy e ’nin bu  yeni kuru luş tan  (M utua l 
S ecur i ty  A d ın in is tra t ion )  is tediği ek o n o m ik  ve askeri ya rd ım ı sağ lad ığ ın ı 
belirtiyor.43 T ü rk iy e ’y e  ver i len  y a rd ım ın  e k o n o m ik -ask e r i  unsur la r ın ın  iç İçel iği 
M arsha ll  P lanı T ü rk iy e  Ö ze l m isy o n u  başkan ı D o r r 'c a  aç ıkça  ifade ediliyor. 
"ABD yardımının ağırlık merkezinin giderek dostlarının silah giiciinii hızla 
artırmak hedefine yöneltilm esi gerekmektedir. ”44

T ürk iye’nin NA TO ’ya G irm esi

T ürk iye’nin Soğuk Savaş’ın başlarında yaptığı Batı tercihinin, siyasal- 
kültiirel-askeri entegrasyonun yollarını açtığı yukarda anlatıldı. Ancak bu Türkiye 
tarafından yeterli görülmedi. Türk tarafı ısrarla N A T O 'ya  girmek istiyordu.

42 Cumhuriyet. 13.4.1950
43 Saııder. age. s.53
44 Ayın Tarihi 'nden aktaran Saııder. age, s. 53
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A nkara 'n ın  başlarda yaptığı talepler Türkiye’yi O rtadoğu’da mütalaa eden 
İngiltere’nin itirazları ile karşılaşıyordu. Ancak bir Atlantik gücü olmayan 
İ talya’nın N A T O ’ya dahil edilmesi A nkara’nın ısrarlarını artırdı. İngiltere’yi 
ikna etmek A B D 'n in  stratejilerine düştü. 1951 baharında ABD  Genelkurm ay 
başkanlığı Türkiye ile Yunanistan’ın N A TO ’ya alınmasının ülkenin stratejik 
çıkarlarının gereği olduğunu kabul etti. Bu iki ülke Avrupa’nın G üneydoğu 
kanadını koruyacaktı.45 İngiltere A B D  talebine evet demekle birlikte Türk iye’yi 
O rtadoğu’dan koparm am akta ısrar ediyordu. İngiliz dışişleri bakanı Morrison 
Avam kamarasında yaptığı konuşm ada ‘"başlıca güçlüğün T ürk iye’nin N A T O ’ya 
katılma isteği ile O rtadoğu’nun genel savunulmasındaki konumunu bağdaştırmak“ 
olduğunu ifade etti.46

İngiltere ne derse desin, A B D 'l i  stratejler karar vermişti. N ew  York Times 
yazarlarından CL Sulzberger Türk iye’nin katkı vermemesi halinde A B D 'n in  çok 
güç durum da kalabileceğini “Tarafsız bir T ürk iye’nin Batılılar için büyük güçlük 
yaratabileceğini“ yazıyordu .47

Güçlü olan tarafın, A B D ’nin genelkurmayı karar vermişti. NATO Konseyi 21 
Eylül 1951’de Ottavva’da Türkiye ile Yunanistan’ın N A TO ’ya davet edilmesini 
kararlaştırdı.

Olup bitenin en çok ayırdında olan, hedef  ülkeydi. Sovyet hükümeti 
Türk iye’nin N A T O ’ya üyeliğini bir nota ile protesto etti. Sovyet P ravda’ya 
göre A B D  Yeşilköy’de, Ankara Esenboğa’da ve A dana’da (İncirlik) askeri 
havaalanları inşa ediyordu. 15 Ekim 1951 tarihli T iıne’den alıntı yapan Sovyet 
Pravda’ya göre T ürk iye’de görev yapan 1250 Amerikalı sivil ve asker vardı. 
Sovyet gazetesine göre Amerikan Komutanı General Arnold “Türk iye’nin askeri- 
stratejik önlemleri”ni denetlerken, Marshall Planı temsilcisi Amerikalı Dorr “bir 
ekonom ik diktatör gibi davranıyordu“ 48

Türk iye’n inN A T O ’ya girişinin stratejik sonuçlarını M cGhee şöyle özetliyordu:

"Rusya, B.Avrupa’ya karşı saldırıda kullanacağı kuvvetlerin büyük 
bölümünü, şimdi Türk kuvvetlerinin ve üslerinin sa f dışı edilmesine 
ayıracaktır. Türkiye NATO’ya girmekle 19 iyi teçhizat!anmış tümenini ve 
ulusal birlik ve zengin kaynakları ile güçlenmiş moral ve fizik kuvvetini 

______ Batı ittifakının arkasına koydu "49
45 US Congress, Senate, raporlarından aktaran Türkkaya Ataöv, NATO and Turkey, s. 112
46 T.Ataöv, age. s. 113
47 CL Sulsberger. The New York Times. 2 Haziran 1951
48 Pravda'dan aktaran T. Ataöv, age. s. 115
49 G. Me Ghee. “Turkey Joins the West” Foreign Affairs, July 1954, s. 618
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T ürkiye’nin B atı’ya entegrasyonunun sonucunda N A T O 'ya  girmesininin 
sonuçları ancak bu kadar net ifade edilebilir.

Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarını ele aldığımız bu incelemeyi, Türkiye 'n in  
N A TO ’ya girişinin hemen ertesinde sonlandırıyoruz. Aslında, ABD-İngiliz  ve 
NATO yöneticilerinin T ürk iye’nin stratejik planlarına müdahaleleri bu tarihten 
sonra artarak sürdü. Özellikle Türkiye-İran-Pakistan’ın Soğuk Savaş’ın temel 
kavramlarından “yeşil kuşak" doktrini bağlamında Sovyetler’ in güneyinde 
birbirlerine bağlanmaları, ardından Bağdat Paktı 'n ın  kurulması, N A T O ’nıın 
değişen stratejileri içinde T ürk iye’nin ateş-hattına sürülmesi, Küba buhranı 
sırasında yaşanan uzun-menzilli füzeler tartışmaları, U-2 krizi ülkenin başına yeni 
sorunlar açtı. A ncak N A T O 'ya  girişi izleyen bu yeni süreci, başlangıç yıllarının 
kaçınılmaz sonuçları olarak görmek, atılan temelin üzerine çıkılan yeni katlar 
olarak değerlendirmek mümkündür.

Sonuç:

Dünya Savaşı sonrası A B D  Yönetimi, 1946 yılından itibaren, stratejik 
planlarını “ Sovyet tehdidi 'n i esas alarak yapar. Sovyetler Birliği’nin sınırdaşı, 
denizdaşı, güney komşusu T ürk iye’nin bu tabloda taşıdığı önem açıktır. Türkiye 
lıeın kendine yetecek kaynakları hem de iyi donatılmamış olsa da, disiplinli, 
bağımsızlık geleneği yüksek güçlü ordusu ile Amerikan stratejlerinin büyük 
ilgisini çeker. II Dünya Savaşı’nda büyük güçlere kom uta eden, Afrika ve Avrupa 
cephelerinde savaşan pek çok karacı-denizci ve havacı komutan, önde gelen 
Politikacı ve diplomat. Sovyetler’e karşı m evzilenmede Türk iye’nin askeri- 
ekonomik-lojistik planlarına müdahale eder, katkı sunar. Bu müdahale A B D 'n in  
önde gelen komutanlarınca (Eisenhower, Bradley, Leahy vb.) ve öteki üst düzey 
askeri uzmanlarca, önde gelen siyasetçilerce (Forrestal, Dean Acheson vb.) ve 
d iplomatlarca (M e Ghee vb.) planlanır. A B D ’Ii komutanların ve uzmanların bu 
çalışmada İngiliz uzmanlardan geniş ölçüde yardım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Diğer bir deyişle, II. Dünya Savaşı sonrası küresel düzenlemeyi yapan A BD 
stratejilerinin. General Me Arthur ve Amiral N im itz  gibi, Pasifik’le uğraşanlar 
dışında, T ürk iye’nin stratejik planlarına şu ya da bu ölçüde müdahale ettikleri 
görülüyor.

Bunun sonucunda Türkiye kendi ulusal hedeflerinden uzaklaşır, C um huriyet 'in  
özenle geliştirdiği “ bağımsız, bölge ağırlıklı“ dış politika hedefinden ve kendi 
gücüne dayalı bir milli inşasından vazgeçilir. Türkiye bütünüyle A B D 'n in  Soğuk 
Savaş stratejisine tabi olur. Türkiye, daha N A T O 'ya  girmeden, 1940’Iı yılların 
sonundan itibaren, stratejik savaş ve seferberlik planlarının hazırlanmasında 
Amerikalılardan yardım almış, “ortak savunma planları” iki tarafça yapılmıştır.
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Geriye dönüp bakıldığında T ürk iye’nin ne büyük yüküm lülükler altına girdiği, 
tek başına ateş hattına itildiği açık seçik görülüyor. Daha da düşündürücü olanı, 
T ürk iye’nin bu tehlikelere kendi aklıyla değil, başkalarının aklıyla itilmiş olduğu 
gerçeğidir.
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ABD’nin Konsolosluk Hukukuna Bakışı

A. Füsun Arsava*

A B D ’nin 24 N isan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşm esi’n in 1 
36.maddesini ihlâl etmesi D H v eu lu sa l  hukuk ilişkisi çerçevesinde önemli sorunları 
gündem e getirmiştir. Söz konusu DH ihlâlinin ve bu ihlâlin ortadan kaldırılması 
koşullarının U A A D  tarafından bağlayıcı şekilde tespit edilmiş olmasına karşılık, 
U A A D  kararlarından doğan mükellefiyetlerin ulusal yargı tarafından icrasının 
ne denli zor bir süreç oluşturduğu bu örnekte açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
1963 sözleşmesinin ihlâli bir taraftan A B D ’dc tutuklanan yabancılara ülkelerinin 
Konsolosları ile temasa geçm e ve bu şekilde adli yardım alm a haklarının 
hatırlatılmaması nedeniyle, diğer taraftan da A m erikan mahkem elerinin ceza 
davalarının ve yargı yollarının işleyişi esnasında ilgili düzenlemelerin dikkate 
alınması taleplerini reddetmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

D H ’da anlaşmaların ihlâli çerçevesinde geçerli o lan standart durum dan farklı 
olarak bu som ut olayda ihlâli yapan devletin (A B D ’nin) ihlâl edilen düzenlemeye 
diğer devletlerin riayet etmesi konusunda önemli çıkarları bulunmaktadır. D ünyada 
A B D ’nin vatandaşları kadar başka hiçbir devletin değişik ülkelerde ikâmet eden 
vatandaşları yaşam am aktadır  (bu sayının tespitinde dünyanın değişik yerlerinde 
bulunan A m erikan askerleri hesaba katılmamaktadır). DH anlaşmalarından doğan 
mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde “karşılıklılık” (reziprozitât) faktörünün 
bum erang etkisi doğuracağı açıktır. Tahran’da cereyan eden tutsak alma olayına 
ilişkin davada A B D  U A A D  önünde Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesine 
istinaden kabul eden devletin yükümlülüklerini iddia etmiştir. Dava edilen tarafın 
bu iddialara karşı “karşılıklılık” faktörünü ileri sürdüğü görülm üştür

Ulusal hukuk DH uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılması konusunda A B D ’nin 
yavaş hareket etme özelliğinin söz konusu DH ihlâlinin ortaya çıkmasında 
unutulmaması gerekmektedir. A B D  Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesinin 
36.maddesini ihlâl etmesi nedeniyle son 6 yıl içinde 3 farklı devlet tarafından 
U A A D  nezdinde dava edilmiştir. A ncak  sadece bu örneklerden hareket ederek 
A B D ’de bulunan yabancıların diğer ülkelere nazaran Konsolosluk hukukundan 
doğan haklardan istifade bakım ından mağdur durum da olduğu iddiasını yapmak 
mübalağalı bir sonuca yol açabilir. Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesinin

* Prof, üt., Atılım Üniversitesi Hukıık Fakültesi Öğretim Üyesi
1 United Nations, Treaty Scrics, Völ.596, s.261.
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36.maddesinin A B D  resmi makamları tarafından ihlâlinin bu bağlam da önemi 
Konsolosluk haklarından istifade ettirilmeyen yabancıların ölüm cezasıyla 
yargılanmaları ve sonuç olarak idam cezasına m ahkum  edilmeleridir.

U luslararası A dalet D ivanında K onsolosluk İlkeleri Sözleşm esinin  
ihlâli davası açılm ası

B reard Davası

V K İS ’nin 36.maddesi Konsolosun gönderen devlet mensuplarıyla ilişkisini 
düzenlemektedir. A B D ’de geçmişte çok sayıda yabancı m ahkum un vc sanığın 
36.madde dikkate alınmayarak verilen kararların yeniden gözden geçirilmesini 
temin için bu m addeye istinat ettikleri görülmüştür. 1993’te Virginia eyaletinde 
Paraguay vatandaşı A .Breard adam  öldürme nedeniyle ö lüm  cczasına m ahkum  
edilmiştir. B reard ’ın ve Paraguay devletinin verilen ö lüm  cezası kararına karşı 
Amerikan mahkemeleri nezdinde yaptıkları tüm girişimler başarısız kalmıştır. 
Paraguay ö lüm  cezasının infazı için öngörülen tarihten birkaç gün önce 3 
Nisan 1998’de U A A D  nezdinde A B D ’yc karşı V K İS ’nin 36.maddcsini ihlâl 
etmesi nedeniyle dava açmış ve U A A D  A B D ’nin D H  ihlâli konusunda karar 
verinceye kadar idam cezasının ertelenmesini talep etmiştir. Paraguay’ın bu 
adımı a tmasında uyuşmazlıkların  zorunlu çözüm üne ilişkin ihtiyari protokol 
hukuki, dayanağı oluşturmuştur. Gerek Paraguay, gerekse A B D  tarafından bu 
protokolün onaylanması, m üzakereler yoluyla çözüm lenem eyen  V K İS ’in yorum 
veya uygulam asından doğan uyuşmazlıklarda U A A D ’nın yargı yetkisinin kabul 
edilmesi olanağını vermiştir2 M ahkem e davayı ele a lmasından itibaren 6 gün 
içinde ihtiyati tedbir olarak Paraguay tarafından yapılan talebi kabul etmiş ve A B D  
m ahkem elerinin cezasının infazının ertelenmesi için gerekli önlemleri almasını 
karara bağlamıştır. Breard vc Paraguay bu karardan birkaç gün sonra US Supreme 
C ourt’a başvuru yaparak, cezanın infazının ertelenmesini talep etmişlerse de bu 
girişim bir sonuç vermemiştir. Supreme Court 36 .madde hükm ünü “arguably 
confers on an individuel the right to consular assistance following arrest” 
olarak kabul etmekle beraber U A A D ’nm V K İS ’nin 36.maddesinin ihlâlinin iç 
hukuktaki sonuçları hakkında “clear and Express statement” karar verem eyeceği 
gerekçesiyle yapılan talebi reddetmiştir. 36 .maddenin ihlâlinin bu aşam ada 
yüksek m ahkem e tarafından dikkate alınmaması usul hukuku engeline istinat 
ettirilmiştir; yüksek m ahkem enin  görüşüne göre Breard bu itirazı Virginia’da 
ilk derece m ahkem esinde yargılanması esnasında yapması gerekirken daha 
sonra yüksek m ahkem edeki dava esnasında yapmıştır. U A A D ’nin ihtiyati tedbir 
kararının bağlayıcılığı konusunda ise m ahkem e A m erikan Adalet Bakanlığının

2 United Nations, Treaty Sériés, Vol.590, s.469.
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m ahkem edeki görüşünü “ the better reasoned position is that such an order is not 
b inding” esas a lmıştır5 Bunun üzerine Breard idam edilmiştir. Paraguay U A A D  
nezdinde davayı bir süre takip etmiştir. Ancak daha sonra davayı geri çekmiştir. 
Paraguay’ın bu adımı neden attığı bilinmemekle beraber, A B D ’nin bir karşı 
ediminin bunda rol oynadığı varsayılmaktadır. B reard ’m idamı ile A B D ’nin 
36.m addeye ilişkin ortaya koyduğu tutum sadece D H  dünyasında değil, birçok 
devletin hukuk danışmanları nezdinde endişe yaratmıştır.

Breard senaryosunun bu davadan birkaç ay sonra Kanada vatandaşı J.S.Faulder 
ve A lm an kardeşler K ar ve Walter La Grand davasında tekrarlandığı görü lm üştü r1. 
Kanadalı F au ld n e r’in ülkesinin 36.maddeye istinat eden diplomatik  adımları ve 
Am erikan İnsan Hakları K om isyonuna cezanın infazının ihtiyati tedbir olarak 
ertelenmesi başvurusu dikkate alınmamıştır. Ancak K anada U A A D ’na başvuru 
yapmamıştır.

La G rand davası

La G rand kardeşler iki A m erikan askerinin oğlu olarak A lm anya’da 
doğduktan sonra A lm an anneleriyle beraber küçük birer çocuk olarak 
A m erika ’ya gitmişlerdir. Annelerinin eşi olan A merikalı tarafından evlat 
edinmelerine rağm en A lm an vatandaşı olarak kalmışlardır. İki kardeş 1982’de 
A rizona’da bir banka soygunu esnasında bir kişiyi öldürmüş ve başka birini de 
ağır yaralamışlardır. Bu suçları nedeniyle ö lüm  cezasına çarptırılmışlardır. Karar 
üst m ahkem ede onaylanmıştır. Başlangıçta A rizona’daki gerek icra, gerekse 
yargı makam ları iki kardeşi A lm an vatandaşlıkları konusunda bilgi sahibi 
kılmamıştır. La Grand kardeşlere A lm an Konsolosluk mercileri ile temasa geçme 
konusunda 36.m addeden doğan hak lan  dosyadan A lm an vatandaşı olduklarının 
görülm esinden sonra da hatırlatılmamıştır. A lm anya 1992’de La Grand kardeşlerin 
36.madde muvacehesinde Konsolosluk haklarından yararlanma konusunda 
A rizona mercileri tarafından bilgilendirilmemelerini usul hukuku hatası olarak 
ileri sürmüştür. Bu girişimler bu çerçevedeki iddiaların A m erikan hukukuna göre 
davanın görülmesi esnasında yapılması gerekliliği nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Arizona iki kardeşin infaz tarihini açıklamasından sonra A lm anya erteleme 
veya a f  babında hüküm et seviyesinde başvuru yapmıştır. Yapılan başvuru büyük 
yankı uyandırsa da sonuç vermemiştir. 24 Şubat 1999’da Karl La Grand idam 
edilmiştir. Bunun üzerine A lm anya meseleyi U A A D  önüne götürm eye karar

3 Sean.D.Murphy, United State Practice in International Law, Bd.l: 1999-2001,
Cambridge 2002, s.27 vd.

4 bknz.: Scan.D. Murphv. United States Practice in International Law, Bd.l: 1999-2001,
Cambridge 2002, s.27 vd.
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vermiştir. Walter La G rand’ın idam günü olarak öngörülen tarihten 27 saat önce 
2 Mart 1999’da A lm anya 36.maddenin ihlâli nedeniyle A B D  aleyhine ihtiyati 
tedbir talebi ile birlikte U A A D ’na başvuru yapmıştır.

U A A D  ihtiyati tedbir kararım tarihinde ilk kez proprio motu hem en ertesi 
gün vermiştir. Kararda A B D ’nin Walter La G rand’ın U A A D ’nin kararından önce 
idamını önlem ek için yetkisinde olan tüm önlemleri alması talep edilmiştir. La 
Haye Adalet D ivam ’m n kararı A B D ’yi ve A rizona’yı etkilememiştir. Walter La 
Grand 3 M art 1999’da idam edilmiştir. Yüksek M ahkem e nezdinde A lm anya’nın 
yapm ış olduğu talep de m ahkem enin  Breard davasındaki görüşünü değiştirmemesi 
nedeniyle sonuçsuz kalmıştır5.

Paraguay’dan farklı olarak A lm anya U A A D  nezdinde açılan davaya A BD 
tarafından daha sonra diplomatik yollardan 36.m addenin ihlâli nedeniyle 
özür dilenmesine rağmen devam  etmiştir. V K İS ’ııin 36.maddesinden doğan 
yükümlülüklerin ihlâline ilişkin olarak Breard davasından itibaren A B D ’ye 
yapılan başvuruların A B D  tarafından dikkate alınmaması A lm anya’nın davayı 
takip etmekteki ısrarının nedenini oluşturmuştur. U A A D  20 Haziran 2 0 0 2 ’de 
kararını vermiştir*. U A A D  her şeyden önce yetkisine ve davanın açılmasına 
karşı A B D  tarafından yapılan itirazları reddetmiştir. A lmanya, V K İS ’nin tarafı 
olarak kendi haklarının hukuki dayanağı olarak sadece V K İS ’ııe ilişkin ihtiyari 
protokolü kullanmamıştır. U A A D ’nm  vurguladığı gibi 36.m addeden ilgili kişiler 
bakımından bireysel haklar doğmaktadır. Bu haklar ilk olarak ulusal Amerikan 
mercileri önünde, ancak gerektiği takdirde anavatan A lm anya tarafından DH 
seviyesinde diplomatik  himaye olarak ileri sürülebilir. İç hukuk yollarının 
tüketilmesinin koşulları U A A D  tarafından açık bırakılmıştır. M ahkem e bu 
konuya daha sonra Avena davasında değinmiştir. Bu çerçevede Divanın 36.madde
(1) (b )’den doğan bireysel bir hak olarak ilgili yabancının bilgi edinme hakkına 
getirdiği yorum  önemlidir. Divan açıkça “ that Article 36, paragraph 1, creates 
individual rights, which by virtue o f  Article I o f  the Optional Protocol maybe 
involved in this Court by the national state o f  the detained person” şeklinde 
madde hükm ünü yorumlamıştır. Federal A lm anya bu çerçevede Amerikan 
İnsan Hakları M ahkem esinin  Ekim 1999 tarihli bir danışma görüşüne istinaden1 
36.made (1) (b ) ’den doğan bireysel hakkın V K İS ’nin yürürlüğe girmesinden 
itibaren -he rha lukârda  ö lüm  cezası çerçevesinde yabancılar için insan haklan 
teminatı karakteri kazandığını ileri sürmüştür.

5 bknz.: Memorial o f the Federal Republic of Germany, s. 16 vd.
6 [Le Grand case (Germany v. United States), ICJ Reports 2001, 466 vd. = 22 HRLJ 36(2001)]
7 [bknz.: HRLJ 24(2000)]
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U A A D , 36.madde (1) (b )’nin bireysel haklar veren bir madde olarak 
görülmesinin yeterli olduğunu, bu nedenle de bireysel haklar çerçevesinde 
insan haklarının yahut insan hakları benzeri teminatların söz konusu olup 
olmadığının ele alınmasının gereksiz olduğunu karara bağlamıştır. U A A D  
kararında A B D ’nin sadece 36.madde (1), (b) bendini ihlâl ettiğini değil (ABD 
bu ihlâli dava esnasında esasen açık olarak kabul etmiştir), bu hüküm le bağlantılı 
36.madde ( l ) ’dcn doğan yükümlülükleri de ihlâl ettiğini kabul etmiştir. Bireysel 
haklar öngördüğü kabul edilen 36.madde (1), (b) bendinin yanı sıra 36.madde
(2 )’nin yorum u da önemlidir. Bu hüküm 1.fıkrada zikredilen hakların yabancıları 
kabul eden ülkenin kanun yahut diğer hukuk normlarına göre kullanılmasını 
öngörürken, diğer taraftan 36.madde ( l ) ’de düzenlenen hakların “ full effect” 
gösterecek şekilde yorum unu engelleyen düzenlemelerin dikkate alınmamasını 
gerektirmektedir. U A A D  36.madde (2 )’nin yorum unda A lm anya’nın görüşünü 
benim sem iş ve hükm ün sadece konsoloslara ve yabancı ülkede ikâmet eden 
vatandaşlara 36.madde ( l ) ’de yer alan hakları kullanma hakkı vermediğini, 
36 .madde (2) hükm ünün daha çok Konsolosluk desteği konusunda bilgilenme 
hakkının ihlâlinde etkin bir yaptırım uygulanması gerektirdiğini de kabul etmiştir. 
Bu yaptırımın uygulanm asına Amerikan hukukunda yer alan “procedural default” 
engel teşkil etmektedir. U A A D  Federal A lm anya’nın görüşüne uygun olarak La 
Grand kardeşlere karşı ceza usul kuralının uygulanmasını 36 .madde (2) ihlâli 
olarak kabul etmiştir. Bu prosedür, 36.m addenin ihlâlinin sonuçlarını yaşayan 
ilgililerin bu ihlâli öğrenmelerinden sonra, somut durum da La Grand kardeşlerin 
geç başvuru  yapm alarına A B D ’nin neden olmasına rağmen, itiraz yapm a olanağı 
sağlamamaktadır. A lm anya herhangi bir tazminat talebi yapmamıştır. Diğer 
taraftan A B D ’nin diplomatik özrü yoluyla da meseleyi kapatm ak istememiştir.

U A A D , A B D ’nin yeniden 36.maddcyi ihlâl etme tehlikesine karşı 36.maddeden 
doğan yüküm lülüklerin  etkin olarak yerine getirilmesini kabul etmiştir. U A A D , 
Breard davasından beri A B D  hükümeti tarafından yürütülen, Birlik, eyaletler ve 
yerel yönetim ler seviyesinde yürütme ve yargının Konsolosluk sözleşmesinden 
doğan mükellefiyetler konusunda bilgilendirilmesi kampanyasını dikkate alarak, 
Federal A lm anya’nın ilk talebinin yerine getirildiğini kabul etmiştir. M ahkem e 
burada A B D ’nin hukuken bağlayıcı bir taahhüdünden hareket etmiştir*.

U A A D  bundan sonra A B D ’nin som ut adımlar atmasına ilişkin konuya 
geçmiştir. Breard davasından beri 36.maddenin tekrar eden ihlâlleri nedeniyle 
A lm an vatandaşlarına karşı 36.maddenin ihlâlinin sadece b ir  özürle telafi edilmesi 
m üm kün değildir. Davalılar uzun yıllar hapiste yatmış, m ahkum  olm uş ve ağır 
cezalara çarptırılmıştır. U AAD 36.m addeden doğan enform asyon mükellefiyetini

8 La Grand, parag. 124-125.
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DH ihlâli olarak kabul etmiştir9. 36.madde ( l ) ’de yer alan Konsolosluk hizmeti 
ile ilgili bilgi edinme hakkının iç hukukta tam etki göstermesi, Konsolosluk 
hukukunun ihlâli durum unda davanın gözden geçirilmesi olanağının tanınması 
ve gerektiği takdirde bu hakkın dikkate alınarak yeniden davaya bakılması ile 
m ümkündür. M ahkem e bununla beraber kararında oldukça temkinli bir ifade 
kullanmıştır.

Federal A lm anya 3 M art 1999 tarihli ihtiyati tedbir kararının gereğinin yerine 
getirilmemesi nedeniyle de U A A D ’ndan A B D ’nin m ahkum  edilmesi talebi 
yapmıştır. U A A D ’nin geçici karakterli önlemlerin D H  bakımından bağlayıcılığı 
konusunda şimdiye dek görüş bildirmemiş olmasına karşın, Uluslararası 
Deniz Hukuku M ahkem esinin H am burg’ta (ITLOS) kurulmasından itibaren 
M ahkemenin, ihtiyati tedbirlere açıkça hukuki bağlayıcılık tanım asından hareket 
ederek Federal A lm anya U A A D ’nın da bu çerçevede paralel bir yaklaşım 
gösterebileceğinden hareket etmiştir. U A A D  kararlı bir şekilde ve özenli bir 
gerekçeyle som ut davada ihtiyati tedbir kararlarının sınırsız olarak bağlayıcılığını 
kabul etmekle beraber10 bu bağlayıcılığı daha sonra talep üzerine La Grand 
davasıyla sınırlamıştır.

Avena ve diğer M eksika  vatandaşları

U A A D ’nm  kararlan  inter partes hukuki etki göstermekle beraber, La Grand 
davasında verilen karar, A B D ’de vatandaşları özellikle ölüm cezasına çarptırılan 
devletler bakım ından büyük önem taşımaktadır. La Grand kararı özellikle 
A m erikan hapishanelerinde çoğunluğu oluşturan M eksika vatandaşları nedeniyle 
M eksika için önem  taşımaktadır. M eksika A B D ’ye karşı V K İS ’n in36 .m addesin in  
ihlâl edildiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan 54 vatandaşının mahkumiyeti 
çerçevesinde bunlardan ikisi için ihtiyati tedbir talebiyle birlikte U A A D ’nda 
5 .2 .2003’te dava açm ıştır“ . Bu davaların Beard davasına ve La Grand davasına 
benzemesi ve tarafların davalarda aynı gerekçeleri kullanmaları nedeniyle bu 
çerçevede sadece farklılıklar üzerinde durulacaktır. M eksika özellikle talep 
edilen hukuki sonuçlar itibariyle A lm an y a ’nın yapmış olduğu taleplerin ötesine 
gitmekle beraber başarısız olmuştur. Buna karşılık U A A D  La Grand kararındaki 
gerekçelerini güçlendirmiş ve derinleştirmiştir.

Avena davasının özelliği, A B D ’nin tartışma konusu mahkum ların  kimisinin 
A B D  vatandaşı olduğu, bu nedenle de 36.maddeden doğan haklarının

9 C.Kress, Das Wiener Komularrcclıtsübereinkommen und das nationale Strafprozessrecht,
Goldtdammer’s Archiv fiir Strafrecht 151(2004), s.691 vd.

10 La Grand, parag. 92 vd.
11 ICJ Reports 2003, s.77 vd.
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bulunmadığını ileri sürmesidir. Bu itiraz m ahkem e tarafından A B D ’nin bu 
kişilerin A m erikan  vatandaşlığını kanıtlama yüküm lülüğünü yerine getirmemesi 
nedeniyle reddedilmiştir. Meksika, A lm anya’nın La Grand davasındaki 
argümanına dönerek, 36.madde (1) (b )’den doğan bireysel hakkının insan hakları 
karakterine işaret etmiştir. Bu insan hakkı, “ so fundamental that its infringement 
will ipso facto produce the effect o f  vitrating the entire process o f  the criminal 
proceeding conducted in violation o f  this fundamental r ight” niteliğine sahiptir12 
. U A A D  “W hether or not the Vienna Convention rightsw are hum an rights is not 
a matter that this Court need decide. The court would, however, observe that 
neither the text nor the object and purpose o f  the Convention, nor any indication 
in the travaux préparatoires, support the conclusion that M exico daraws from 
its contention in that regard” olarak ortaya koyduğu görüşüyle oldukça açık ve 
teknik bir cevap vermiştir.

La Grand ve Avena davalarında verilen kararlar arasında 36.maddenin 
ihlâli nedeniyle sözkonusu olan diplomatik himaye koşulları bakımından da 
fark görülmektedir. La Grand davasında U A A D  36.m addeden doğan hakları 
ilgilinin vatandaşlığını taşıdığı devlet tarafından diplomatik h imaye yoluyla iddia 
edebilecek bireysel haklar olarak kabul etmiştir. A B D ’nin La Grand kardeşlerin 
iç hukuk yollarını tüketmedikleri yolundaki itirazına karşı Divan “ may not now 
rely .. . on this fact to preclude the admissibility o f  G erm any’s first submission, as 
i f  was the United States itse lf  that had failed to carry out its obligations under the 
Convention to inform the La Grand brothers” 13 şeklinde görüşünü açıklamıştır.

A B D  Avena davasında ölüm  cezasına çarptırılan M eksika vatandaşlarının 
henüz A B D ’de iç hukuk yollarını tüketmemeleri nedeniyle M eksika’nın U A A D  
nezdindc diplomatik  himaye hakkını kullanmasına itiraz yapmasına yol açmıştır.

U A A D , V K IS ’nin 36.maddesinin ihlâli durum unda da iç hukuk yollarının 
tüketilmesi gerekliliğini kabul etmekle beraber, som ut olaydaki özel koşulların 
dikkate alınması gerekliliğine dikkat çekmiştir. M eksika sadece diplomatik 
h im aye hakkına istinat etmemiş, bu hukuk ihlâlinden dolayı “basing them on 
the injury which it contends that it itse lf  has suffered, directly and through its 
nationals” (Avena, s.35 vd., parag.40) şeklinde ifade ettiği kendi haklarını iddia 
etmiştir.

K arm a hakları dile getiren bu karar Uluslararası H ukuk K om isyonu’nun 
diplomatik  h imaye konusunda kabul ettiği tasarıya uygun düşmemektedir. U A A D  
Uluslararası H ukuk K om isyonu tasarısında hakim olan doktrin ve uygulanmayla

12 Avena, s.60 vd., parag. 124.
13 La Grand, parag. 60.
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(U A A D  uygulaması dahil olmak üzere) uyumlu olarak bu tür karm a hakların 
iddia edilmesi çerçevesinde iç hukuk yollarının tüketilmesinin gerekli olup 
olmadığı, anavatanın haklarının doğrudan ihlâlinin, vatandaşların haklarının 
ihlâline nazaran ağırlığa sahip olup olmadığı konusunu cevaplandırmaya çalışmış 
ve “ local remedies rule”un esas alınmasını kabul etmiştir1-1. U A A D ’nin Avena 
kararında ortaya koyduğu çözüm bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Bu çözüm  bir 
istisna olarak “  special circumstances o f  interdepcnce o f  the rights o f  the state and 
o f  individual rights” görülse de, Avena davasında ortaya çıktığı “mixed claim s” 
durumlarında istisna olmaktan çıkıp kural haline gelebilir.

U A A D ’nin M eks ika ’nın 36.maddesinin ihlâlinin hukuki sonuçlarına ilişkin 
olarak yaptığı talepler karşısındaki tutumu da önem  taşımaktadır. M eksika bu 
çerçevede A lm anya tarafından La Grand davasında ileri sürülen taleplerin 
ötesine geçmiştir. Breard davasında Paraguay’ın yapmış olduğu taleplere geri 
dönülmüştür. Restitutio in integrum olarak status quo an te ’nin yeniden tesisi 
talep edilmiştir. A ncak davanın sonuna doğru La Grand davası esas alınarak 
talebin “ review and reconsideration” olarak değiştirildiği görülmektedir. U A A D  
M eksika’nın 36.maddenin A B D  tarafından ihlâlinin hukuki sonucu olarak 
verilen kararların iptali ve cezaların indirilmesi talebini reddetmiş ve La Grand 
kararında kabul ettiği “ review and reconsideration” ile zararın telafi edilmesini 
teyit etmiştir. U A A D  La Grand kararına A B D ’nin gösterdiği reaksiyon ışığında 
kararını açıklığa kavuşturarak güçlendirme gereği duymuştur. U A A D , davalının 
La Grand kararı muvacehesinde 36.maddenin ihlâli sonucu verilen kararların 
ve öngörülen cezaların a f  yöntemine tâbi tutulmasının U A A D ’nin etkin şekilde 
“review and reconsideration” talebinin gereğinin yerine getirilmesi sonucunu 
doğuracağı yolunda ileri sürdüğü görüşü “ that it is the judicial process that is 
suited to this task” olarak yaptığı açıklama ile reddetmiştir15.

La G rand ve Avena kararlarının A B D  m ahkem eleri tarafından icrası: 
“review and  reconsidertion”un kabu l edilm em esi

A B D ’nin La Grand ve Avena kararlarından doğan DH yükümlülüklerini 
yetersiz şekilde yerine getirdiği görülmektedir. H üküm  giyenlerin 36.m addeye 
istinaden, “ review and reconsideration” olarak mağduriyetlerinin U A A D ’nin 
kararı ışığında giderilmesine ilişkin olarak yaptıkları taleplerin Federal ve Eyalet 
mahkemelerinin değişik mazeretlerle karşılamadıkları görülmektedir.

A B D  mahkemeleri “ review and reconsideratioıı” ı üç nedenle yerine
14 Report of the International Law Commission, fifty-sixth session, General Assembly Official

Records, Fifty-ninth session, Supplement no.10 (A/59/10)
15 Avena, s.72, parag.153.
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getirmekten kaçınmaktadır. Bunlar, V K İS ’nin 36.maddesinin özel kişilere 
ulusal m ahkem eler  önünde dava edilebilir haklar tanımaması; mahkemelerin 
usul yönünden talebi kabul etmemesi, 36.madde ihlâline ilk derece mahkemesi 
nezdinde itiraz yapılmaması halinde bu itirazın A B D  hukukuna göre sonradan 
temyiz safhasında caiz kabul edilmemesi (Federal ve Eyalet seviyesinde habeas 
corpus davalarında da benzer kural geçerlidir) ve 36.m addenin ihlâlinin telâfi için 
herhangi bir (hukuki) araç öngörm em esi nedeniyle “review and reconsideration” i 
gerekli kılmamasıdır.

36.maddeden doğan hakların ulusal m ahkem elerde dava edilememesi

Gerek La Grand, gerekse Avena kararlarında V K İS ’nin 36.madde (I) (b )’nin 
ihlâli halinde özel kişilerin “ review and reconsideration” talebi yapm a hakkı 
kabul edilmiştir. U A A D ’nin yanlış anlaşılmaya izin vermez bir açıklıkla 
ulusal m ahkem eler  nezdinde dava açılabileceğini kabul etmesine rağmen 
A B D  mahkemeleri gerek federal, gerekse eyalet seviyesinde V K İS ’nin ulusal 
m ahkem eler  nezdinde dava edilebilir haklar vermediği hususunda açıklayıcı bir 
gerekçe sunmaksızın ısrar e tm ektedir16. Konsolosluk hukukuna detaylı şekilde 
eğilen m ünferit  kimi kararlarda da D H  anlaşmalarının münhasıran anlaşm a tarafı 
devletler için hak ve yüküm lülükler öngördüğünden hareketle, bu anlaşmaların 
bireyler tarafından ulusal m ahkem eler önünde dava edilebilir haklar tanınmadığı 
yaklaşımı ortaya konulmaktadır. U A A D  kararlarının ulusal mahkem eler 
tarafından yanlış algılanmasından ileri gelen bu durum U A A D  kararlarının iç 
hukukta etkisiz kalmasına yol açmaktadır.

La Grand veya Avena kararlarını zikreden kararlar da 36.m addeden doğan 
hakların ulusal m ahkem eler  nezdinde dava edilemeyeceği sonucuna varmaktadır. 
Virgina Supreme Court, La Grand kararından bir yıl sonra 36.m addeden doğan 
bireysel haklara sadece devletler tarafından ve münhasıran U A A D  nezdinde 
istinat edilebileceğini karara bağlamıştır. A B D ’de verilen iki m ahkem e kararının 
bu yaklaşımdan saptığı görülmektedir. 20 Mayıs 2 0 0 4 ’te US Court o f  Appeals 
for the Fifth Circuit, M edellin v. Dretke davasında V K İS ’nin sanığın A BD 
mahkem elerinde istinat edebileceği haklar tesis etmediğini karara bağlam ıştır17. 
M ahkem e bununla yetinmeyerek U A A D ’nin La Grand ve Avena davalarındaki 
karşı yöndeki kararlarına, kendi emsal kararları ve US Supreme C ourt’un emsal 
kararları ışığında U A A D ’nin hukuki görüşünün takip edilemeyeceği gerekçesi 
ile atıfta bulunmuştur. İkinci karar 6 Eylül 20 0 5 ’te Oklahom a Court o f  Criminal

16 Bruno Simma/Carsten Hoppe. The Rocky Road Toward Implementation: From La Grand and
Avena to Medellin, Tulane Journal of International and Comparative Law 14 (Winter 2005), s.
7 vd.

17 Medellin v. Dretke, 371 F.3d 270 (5lh cir. 2004).
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Appeals tarafından Torres davasında alınmıştır. M ahkem e U A A D ’nin kararı 
m uvacehesinde “ review and reconsideration”a kendi gerekçesi ile hükm etm iştir

La Grand davasında UA A D  ABD  tarafından ileri sürülen usul hukuku engelini 
ele almıştır. D ivan kararında söz konusu usul kuralının D H ’na aykırı o lm amakla 
beraber, som ut olayda “review and reconsidcration”a engel teşkil ettiğini 
hükm e bağlamıştır. A m erikan Mahkemeleri La G rand’a benzeyen davalarda 
36.maddeye istinat eden talepleri kural olarak “prosedural default” gerekçesiyle 
reddetmektedir. Federal seviyede mahkem eler V K İS ’nin 36.m addesine istinat 
eden habeas corpus (bireysel haklara ilişkin) davalarında “Anti-Terrorism ve 
Effective Death Penalty A ct” çerçevesinde oluşturulan içtihatlarla bağlantılı 
olarak bu talepleri reddetm ektedir18. Sanıkların zamanında Am erikan makamları 
tarafından V K İS ’den doğan hakları konusunda bilgilendirilmemesi nedeniyle 
ilk derece mahkem esi nczdinde 36.m addeye istinat edilmemiş olması vakıası 
La Grand ve Avena davalarında A B D ’nin ileri sürdüğü prosedürel kuralın adil 
yargılanmayı ne denli engellediğini açık şekilde ortaya koymaktadır.

Medellin v. Dretke davasında Court o f  Appeals for the Fifth Circuit, Suprcme 
C ourt’un Breard v.Greene davasında verdiği karar ışığında 36.m addeye istinat 
eden kararların ölüm cezasının infazının söz konusu olduğu durumlarda 
incelenmesi talebinin Federal Anayasadan doğan benzer talepler gibi kabul 
edilmesi gerekliliğine dikkat çekmiştir. M ahkem e bununla beraber bu hukuki 
durum ve U A A D ’nın La Grand ve Avena davaları nedeniyle verdiği kararlar 
arasındaki tenakuza işaret etmiştir19.

A B D  m ahkemelerinin La Grand ve Avena kararlarından sonra halâ “procédural 
default rule” ve benzer m ekanizmalar kullanmalarına rağmen, Medellin 
davasına bakan Fifth Circuit gibi kimi m ahkemelerin tenakuzlu durum a işaret 
etmesi, U A A D  kararlarının Amerikan iç hukukunda uygulanması bakımından 
ümit vermektedir. Bu durum Supreme C ourt’un içtihatım U A A D  içtihatı ile 
uyumlaştırma olanağı sunmaktadır.

A B D  m ahkem elerinin 36.m addeden doğan hakların kullanılmasına karşı ileri 
sürdüğü itirazlardan biri de “review and reconsideration”un ancak ıslah edilebilir 
usul hataları bakım ından kabul edilmesine ilişkindir. Buna göre, ıslah edilebilir 
bir usul hatası yoksa, kararın incelenmesinin rasyonel bir tarafı yoktur20. Kimi 
m ahkem eler bu çerçevede beyanlarını sanık tarafından spesifize edilen hukuk 
yollarıyla sınırlarken, diğerleri genel olarak 36.m addenin ihlâline karşı herhangi

18 Pub. L. No. 104-1321 110 Stat. 1214(1996).
19 Medellin v. Dretke, 371 F.3d 270 (5* Cir. 2004).
20 bknz.: Simma/Hoppc s.34 vd.
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bir hukuk yolunun bulunmadığını ifade etmektedir. A m erikan mahkemelerinin 
U A A D ’nin öngördüğü “review and reconsideration” ı gerçekleştirmek 
için sanıkların talep ettiklerinden başka hukuki araçları pekâlâ kullanması 
mümkündür. Am erikan mahkemelerinin nadir şekilde obiter dicta “review and 
reconsideration”a yaklaştığı davalarda en önemli sorun ispat külfetinde ortaya 
çıkmaktadır. Kural olarak 36.maddenin ihlâlinin cezanın infazı çerçevesinde 
ortaya çıkması nedeniyle uğranılan zararı ispat etme yükü sanığa bırakılmaktadır.

Sanığın zam anında bilgilendirilmesi halinde davanın hangi yöne gitmesinin 
söz konusu olabileceği doğal olarak hipotetik olarak cevaplandırılabilir. Bu 
nedenle aşağı yukarı tüm davalarda sanık haklarının ihlâli tartışmalı bir konu 
olmaktadır. Bunun dışında 36.maddenin ihlâli nedeniyle davada zarar gören sanık 
için ispat yükünün gereğini yerine getirmek, eşdeğer kanıtlar bulm ak zordur. 
36 .maddenin ihlâlinin tartışmalı olduğu durumlarda ispat yükünün m ahkem e 
ve sanık arasında taksim edilmesi önerilmektedir. Sanığın zarara uğradığının 
kanıtlayamaması durum unda m ahkem enin  sanığa hukuki yardım yaparak, ispat 
külfetini paylaşması mümkündür.

Torres davası

Avena davasında hakları tartışılan kişilerden bir olan Osvaldo Torres 
O k lahom a’da ölüm cezasına m ahkum  olmuştur. Torres A B D ’de tüm  hukuk 
yollarını kullanmıştır. US Supreme Court, U A A D ’da devam  eden Avena davası 
bitmeden karar vermeyi reddetmiştir. Bundan sonraki aşam ada Torres Oklahom a 
Court o f  Criminal Appeals nezdinde, V K İS ’ne istinaden cezasının gözden 
geçirilmesi için d in lenm e talebi yapmıştır. Talebinin kabul edilmesi üzerine 
Torres O klahom a Pardon and Parole B oard ’a başvuru yaparak a f  talep etmiştir. 
Bu talebin O klahom a valisi tarafından kabul edilmesi ile Torres’in ö lüm  cezası 
öm ür boyu hapis cezasına çevrilmiştir. 36.maddcnin ihlâli nedeniyle Torres’in 
a f  talebinin özenle incelenmesi gereğine dikkat çeken U S-State-D epartm ent’ın 
acilen yaptığı başvuru O klahom a valisinin kararının dayanağını oluşturmuştur.

O klahom a valisinin a f  talebini kabul ettiği aynı gün O klahom a Court o f  
Criminal Appeals  Torres’in idam cezasını süresiz olarak ertelemiş ve bir ilk 
derece mahkem esini 36.maddenin ihlâlinin Torres’in zarara uğramasına neden 
olup olmadığını incelemekle görevlendirmiştir21; M ahkem e açık bir şekilde 
Avena kararının A B D  mahkemeleri bakımından da bağlayıcılığından hareket 
etmiştir. Torres için çıkarılan aftan bağımsız olarak ilk derece m ahkemesi 
tarafından 29 K asım  2 0 0 4 ’te yapılan inceleme, Torres’in gerçekten U A A D

21 Torres v. Oklahoma, No. PCD-04-442, Slip, op., s.2-5, 8-12 (Ct.Crim.App. May 13, 2004.
International Legal Materials 43(2004), s.1227 vd.
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içtihatı muvacehesinde m ağdur olduğunu ortaya çıkarmıştır. Torres için “ review 
and reconsideration”a şüphesiz gerek kalmamıştır. M ahkeme, ö lüm  cezasının 
öm ür boyu hapse çevrilmesi nedeniyle yapılan incelemenin bir hukuki formüle 
bağlanmasının gereği kalmadığına hükmetmiştir.

M edellin davası ve veni gelişmeler

M eksika vatandaşı olan José Ernesto M edcllin ’in 36.maddeden doğan hakları 
da U A A D  önünde Avena davası paralelinde dava konusu olmuştur-2. Medellin 
36.madde dikkate alınmaksızın Teksas’da adam öldürme ve tecavüz nedeniyle 
ölüm cezasına m ahkum  olmuştur. Medellin 36.m addeden doğan haklarını 
öğrendikten sonra, 36 .maddeden doğan haklarının ihlâl edildiği gerekçesi ile bir 
habeas corpus prosedürü talep etmiştir. Bölge mahkem esi (District Court) bu talebi 
reddetmiştir. Fifth Circuit Court o f  Appeals, M edcllin ’in federal seviyede yüksek 
bir m ahkem eye başvuru yapması olanağını açan “certificate o f  appealability” 
vermeyi reddetmiştir. 10.12.2004’te U S-Suprem e Condeurt davayı certiorari 
kabul etmiştir. Supreme C ourt’ta 28 Mart 20 0 5 ’te yapılacak duruşm adan kısa bir 
süre önce bir takım gelişmeler ortaya çıkmıştır. Önce 28 Şubat 2 0 0 5 ’te Başkan 
Bush tarafından bir “ M em orandum  for the Attorney General” yayınlanmıştır. Söz 
konusu m em orandum da Avena kararında zikredilen M ek s ik a lI la r la  ilgili olan 
eyalet mahkem elerine U A A D ’nın Avena kararını uygulama emri verilmiştir. 7 
Mart 20 0 5 ’te A B D  B M  Genel Sekreteri Kofi A nnan’a devlet bakanı Condeleeza 
Ricc üzerinden gönderdiği bir mektupla V K İS ’ne ek ihtiyari protokolü feshettiğini 
bildirmiştir23. M edellin Supreme C ourt’taki duruşmadan sadece 4  gün önce 28 
Şubat 2005 tarihli B u sh ’un m em orandum una ve U A A D ’nin Avena kararına 
istinaden Teksas’ta yeni bir habeas corpus prosedürü talep etmiştir. Bunun dışında 
Supreme C o u r t’taki davasının yeni habeas corpus talebinin karara bağlanmasına 
kadar askıya alınmasını talep etmiştir. Supreme Court duruşmayı yapmıştır. 
23 Mayıs 2 0 0 5 ’te M edellin ’in certiorari davasını “ improvidently granted” 
olarak reddetmiştir. Bunun anlamı Supreme C ourt’un şu an için davanın karara 
bağlanmasını “ inopportun” olarak görmesidir. Supreme C ourt’un 23 Mayıs 2005 
tarihli kararı birçok bakımdan önemlidir. M ahkem e bu kararı ile sadece V K İS ’den 
doğan hakları ihlâl edilen bireylere hukuki teminat getirmekle kalmamış, aynı 
zamanda federal ve eyalet mahkemelerine de A B D ’nin bundan böyle V K İS ’den 
doğan D H  mükellefiyetlerini yerine getireceğine ilişkin bir perspektif  vermiştir.

“M em orandum  for the Attorney General” ve arkasından A B D  tarafından 
ihtiyari protokolün iptali aynı stratejinin parçalarıdır. Am erikan hükümetinin

22 Avena, s.25, parag. 16.
23 http://untreatv.un.org/ENGLISH/ bible/englishintemelbiblc/Partl/ChapterllI/treatv 33.asp.F

N1 (stand:23 August 2005)
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gözüyle protokolün feshi U A A D  önünde tekrar eden rahatsız edici durum a son 
verm e amacı taşımaktadır. Başkan B ush ’un eyaletler nezdinde, özellikle Teksas 
eyaleti nezdinde Am erikan anayasa hukukuna göre tereddüt yaratan talimatının 
yargı üzerinde doğuracağı etki henüz bilinmemektedir. A B D ’nin ihtiyari 
protokolü iptal etmesi A B D ’yi V K İS ’den doğan DH yükümlülükleri yerine 
getirmekten kurtarmamaktadır. ABD, 36.maddenin U A A D  tarafından bağlayıcı 
şekilde belirlenen norm atif  içeriğine bağlı kalmaya devam  edecektir.

A B D ’nin ihtiyari protokolün iptalinden sonra 36.m addeden doğan hak ve 
yükümlülüklere uluslararası platformda kendi yorum unu getirmesi m üm kün 
değildir. A B D  bunun dışında sadece M eksika vatandaşları ile ilgili U A A D  
tarafından karara bağlanan Avena davasıyla sınırlı “review and reconsideration” 
mükellefiyetine tabî olmayıp, 36.m addenin ihlâl edildiği tüm davalarda bu denetimi 
sağlayarak, DH yüküm lülüğünü yerine getirmekle mükelleftir. Uluslararası 
m ahkem e kararlarının ulusal mahkemelerin  sürekli içtihat oluşturdukları 
alanlarda tutumlarını değiştirmeleri kolay değildir. Ancak uluslararası mahkem e 
kararlarının bağlayıcı niteliğinin DH yükümlülüğü olarak sonuç doğurduğunun 
gözardı edilmemesi gerekmektedir.
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AIHM’in Yapısı içinde Oluşturulan 
“Karar”lann Sınıflandırılması

Rona Ay bay*

Giriş ve G enel Bazı G özlem ler

“M ahkem e” adını taşıyan bir kurum olarak, A İH M ’nin en başta gelen ve 
dışa en çok yansıyan işlevi , “yargısal” nitelikte kararlar üretmektir. Ancak, bu 
yargısal kararlar arasında da, M ahkem e içindeki değişik birimlerce verilmeleri ya 
da “kesin hüküm ” niteliği taşıyıp-taşımamaları gibi açılardan farklar bulunabilir.

Öte yandan binlerce başvuruyu inceleyen, 47 yargıçlı bir uluslararası 
M ahkeme olarak genel anlamıyla bir “örgüt” olduğu da unutulmamalıdır.

Bu örgütün yargısal işlevlerini yerine getirebilmesi için yardımcı hizmetlerde 
çalışıp, görev yapan çok sayıda hukukçu ve yardımcı personel bulunmaktadır. Bu 
çapta bir örgütün personel politikası, mali kaynak sorunları, özlük hakları,disiplin 
işleri vb. alanlarda çok sayıda düzenlemeye ve gündelik uygulamalara 
gereksinimi vardır. M ahkemenin giderleri, Avrupa K onseyi’nce karşılanır (AİHS 
m .50). M ahkemenin gerek gündelik mali işleri gerek uzun erimli bütçe sorunları 
konusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aracılığıyla, K onsey 'in  ilgili 
birimleriyle sürekli temasta bulunulması bile tek başına büyük bir iştir.

A İH M ’nin örgüt yapısı içinde “ insan kaynakları” çok önemli bir yer tutar bu 
kapsama giren kişilerin en önemlileri de, hiç kuşkusuz, “ hukukçulardır” . Çeşitli 
sınavlar ve sözlü görüşmeler sonucunda işe alman bu hukukçular, A İH M ’nin 
işleyişinde ve yargısal kararların oluşmasında çok önemli rol oynayan bir gruptur. 
Yazı İşleri M üdürlüğü (Bürosu) diye Türkçeye çevrilebilecek olan “Registry"ııin 
işlevi, bizim mahkemelerimizdeki geleneksel adıyla “kalem ”lerle (yazı işleriyle) 
karıştırılmamalıdır.

Yazı İşleri Müdiirlüğü’nün görevlerine ilişkin ayrıntılar M ahkem e İçtüzüğünde 
düzenlenir (AİHS madde 24/1) Başyazmanın yönetim inde alt-birimlere ayrılmış 
olarak çalışan. Avrupa Konseyi üyesi çeşitli devletlerin uyrukluğundaki çok 
sayıda hukukçu, kayıt işlerini yapm anın  ve tutanak düzenlemenin çok ötesinde

* Prof. Dr.. Türkiye Barolar Birliği insim Hakları Merkezi Başkanı.
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görevler üstlenmekte; kararların oluşmasında yargıçlara yardımcı olmaktadır. 
M ahkemenin Başyazmanım (Registrar) ve yardımcı Başyazmanını (larını) 
seçmenin M ahkem e Genel K uruPuna verilmiş bir yetki olması , bu görevin 
önemini göstermektedir (AİHS madde 25/e).

Tek üyeli oluşumlarda görev yapanlarına “ raportör” adı verilen (AİHS m. 
24/2) bu hukukçuların işlevi, bizim yüksek m ahkemelerimizde geleneksel adıyla 
“ raportör” olan “tetkik h a k im le r in in  işlevine benzetilebilirse de, karar taslakların 
yazılmasında; mahkemenin içtihatlarını tarayarak ve gerektiğinde oya sunulmak 
üzere belli konularda a lternatif  metinler hazırlayarak çalışan bu hukukçuların 
konumu, kararlar üzerinde etkili olma bakımından kanıma göre, çok daha 
önemlidir. A İH M  içinde yıllarca çalışarak deneyim kazanmış olan hukukçular, 
nazik bir anlatımla sundukları önerilerle, kararın yazılacağı İngilizce ya da 
Fransızca hukuk dilindeki ustalıklarıyla, özellikle henüz deneyim kazanmamış 
yargıçlar üzerinde etkili olabilmektedir.

Bu çalışmamızın amacı, A İH M ’nin çeşitli birimlerinin yapısı içinde oluşan 
“ karar” niteliğindeki işlemlerinin, olabildiğince eksiksiz bir sınıflandırmasını 
yapmaktır. A İH M ’nin kararlarını sınıflandırmaya yönelik böyle bir çalışmanın 
Türkçede ya da yabancı dilde yayınlandığına tanık olmadım. Oysa, kanıma göre, 
böyle bir sınıflandırma,“akadem ik” merakı karşılamanın ötesinde, A İH M ’nin 
çalışına düzenini anlayabilmek açısından da yararlı olacaktır. Böyle bir 
“ sınıflandırma” girişiminde bulunm am ın nedeni budıır.

AİHM  gibi, gerek yargısal gerek “yargısal-olmayan” (yönetsel) türde 
çeşitli kararlar veren bir uluslararası organın kararlarının sınıflandırılmasında 
“m ükem m eP’e ulaşmanın zorluğunu okurların takdirine bırakıyorum.

Aşağıdaki açıklamalarda, önce 14. Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra 
A İH M ’nin iç örgütlenme yapısı konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
İncelemenin bu ilk bölümünde, kararlar, kendi öz niteliklerinden çok, onları 
oluşturan birime göre sınıflandırılacaktır.

M ahkemenin “ kararları”nın, niteliklerine göre sınıflandırılması, yani 
kararların, onları veren organlara göre değil, kendi öz niteliklerine göre 
sınıflandırma girişimi ise İkinci Bölümde yer alacaktır.
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I-A IH M ’nin Iç Yapısı

1998 yılında yürürlüğe giren 11. ProtokoFıın getirdiği yeniliklerin bir reform 
niteliğinde olduğu, A İH M ’ne gerçek bir yargı organı niteliği kazandııJığ ı 
kuşkusuzdur. Ancak, 11. Protokolün, M ahkemenin işyiikünü azaltacağı yönündeki 
umutları gerçekleştirmekten uzak kaldığı; M ahkem e’nin ciddi biçimde artan 
işyükü sorunlarıyla yeniden karşılaşmaya başladığı da bir gerçektir.

Bir yandan, A İH M ’nin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi, öte yandan Avrupa 
Konseyi üyesi devletlerin sayısındaki artış nedeniyle,11 Protokolün yürürlüğe 
girmesinden sonra; dava sayısı bakımından M ahkem e’nin işyükünde çok büyük 
artışlar olmuştur. Bu artışlarda. Mahkemenin, kimi zaman “cömertçe” verdiği 
ödence (tazminat) kararlarının etkisi olduğunu söylemek de, kanımca, yanlış olmaz.

Başvuruların ve davaların yığılmasından doğan sorunlar, yıldan yıla artmış 
ve M ahkem e bu yükü taşıyam az hale gelmiştir. “Sorunların, M ahkem enin kendi 
içinde yapacağı “yönetsel” nitelikteki düzenlemelerle aşılamayacağı da kesinlikle 
anlaşılınca; 11. Protokolün getireceği umulan “hızlanmayı” gerçekleştirecek 
yeni bir Protokol yapılması düşüncesi güçlü bir biçimde ortaya çıkmıştır.

14.Protokol, A İH M ’nin işleyişinde hızlandırma sağlamayı ve kararların 
uygulanması aşam asında Bakanlar Komitesinin yetkilerini güçlendirmeyi 
amaçlayan düzenlem eler içermektedir.

Aşağıda, Mahkem enin  alt-birimlere ayrılması açısından 14 Protokolla getirilen 
değişiklikleri, kısaca, incelemeye çalışıyoruz. Konuları alt-başlıklara ayırmamız, 
bunların birbirine bağlı ve giderek iç içe girmiş oldukları gerçeğini ortadan 
kaldırmaz; ancak bu yöntemin, sistematik açıdan incelemeyi kolaylaştıracağı 
düşünülebilir.

14. Protokolla getirilen yeni düzenleme uyarınca, Mahkeme; Genel Kurul 
(Plenary Court) dışında şu birimlere ayrılmış olarak çalışacaktır (yeni m.26): 
“tek-yargıçlı o luşum " lar (single jıtdge formations), "üç yargıçlı kom iteler ” 
(committees o f  three jııclges) ve ‘‘yed i yargıçlı daireler” (chambers o f  seven 

judges).

A) G e n e l  K u r u l

M ahkemenin Genel Kurıılıı’nun Başkan ve “ bir ya da iki” Başkan 
yardımcısını, Daire Başkanlarını seçmek; Daireleri belli bir süreye bağlı olarak 
oluşturmak; M ahkem enin İçtüzüğünü yapmak; M ahkemenin Başyazmanını
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(Registrar) seçmek ve Dairelerin üye sayısının, belli bir süre için 5 'e  indirilmesini 
Bakanlar K om itesi 'ne  önerm ek yetkileri vardır (yeni m. 25).

Öte yandan, bir yargıcın ya da Başyazmanın (Yazıişleri M üdürünün) görevine 
son verilmesi de Genel K urul’un yetkilerindendir.

Genel Kurul üyeleri, ayrıca mahkemenin yıllık çalışma döneminin açılışı gibi 
törensel nedenlerle de bir araya gelmektedir.

B) Tek yargıçlı oluşumlar

14. Protokol öncesi dönemde üç yargıçtan oluşan birimlerce yapılan 
incelemenin tek yargıçlı bir oluşuma bırakılması, M ahkem enin  “ insan g ü c ı fn d e  
tasarruf sağlayacak bir önlem olarak düşünülmüştür. Deyim yerindeyse, yargıçlar 
daha "verimli kullanılmış ” olacaklardır. Tek yargıç, incelenmeye değm ez olduğu 
daha baştan belli olan başvuruları “ incelenemez” ( inadmissible ;kabul edilemez) 
olarak niteleyecek ya da kayıttan düşecek, bu kararlar kesin olacaktır. Böylece 
çalışma hızı artacak, başvuruların yığılması önlenecektir.

Tek yargıç, “adına seçilmiş olduğu devlet5' aleyhine yapılmış olan başvuruları 
değerlendiremez (yeni m.26/3).Tek yargıç, bunlar dışındaki başvuruları 
ön-incelemeden geçirecek; “ incelenemez” bulm a ya da “ kayıttan düşm e” 
kararlarından birini veremediği durumlarda, başvuruyu “daha geniş kapsamlı bir 
inceleme” {further examination) için bir Komiteye ya da Daireye iletecektir.

Tek yargıç, değerlendirmelerini doğal olarak, 14. Protokolla getirilen yeni 
ölçütler uyarınca yapacaktır. Ancak, yine 14. Protokolün “geçiş hükümleri” diye 
nitelenebilecek kurallar koyan 20. maddesine göre bu yeni “ incelenebilirlik” 
ölçütleri, Protokolün yürürlük tarihinden iki yıllık bir sürenin geçmesinden (1 
Haziran 2012 tarihinden) önce uygulanamayacak; o tarihe kadar, değerlendirmeler 
eski ölçütler uygulanarak yapılacaktır.

Tek yargıca, yargısal değerlendirmelerinde yardımcı olm ak üzere “ raportör’Mer 
görevlendirilecektir. Yargıç statüsünde olmayan ve Mahkemenin yazıişleri 
(registry) kadrosunda ve M ahkeme Başkanına bağlı bulunan bu görevlilere, 
14.Protokolla Sözleşme metninde yer verilmesi, d ikkat çekici bir yeniliktir (yeni 
m. 24/2). Raportörler, ilke olarak, aleyhine başvuru yapılan devletin resmi dilini 
(varsa dillerini) bilen ve hukuk sistemini tanıyan kişiler olacaktır. Raportörler, 
seçim ve atanm a bakımından, varolan yazı işleri mensupları ile aynı usullere 
bağlı olacaklar ise de, bunların belli üye devletlerin hukuk uygulaması açısından 
deneyimli kişiler olması beklenmektedir. Bunun için, üye devletlerde uygun 
duyurular yapılarak, koşullara uygun adayların başvurmaları sağlanacaktır.
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Tek yargıç, aleyhine başvuruda bulunulmuş olan devlet adına seçilmiş 
olan yargıç o lamayacağına göre (yeni m. 26/3), raportörlerin bu konudaki 
işlevleri çok önemli bir nitelik kazanmaktadır. Raportör, 14.Protokol öncesi 
dönem de "dosyanın hukukçusu'Ycase lawyer) işlevi ile “raportörlük” işlevini 
kişiliğinde birleştirmiş olarak görev yapm ak durum undadırI .  Bu raportörlerin, 
M ahkem enin  öteki hukukçularına oranla daha deneyimli ve kendi ülkelerinde 
yargıçlık, savcılık, avukatlık gibi görevlerde bulunmuş kişiler arasından 
seçilmesi düşünülmektedir. Raportör, büyük olasılıkla uyrukluğunda bulunduğu 
devlet aleyhine yapılmış başvurunun değerlendirmesinde yargıç üzerinde etkili 
olabilecek; onu yönlendirebilecek konumdadır. Bu nedenle önyargısız ve tarafsız 
davranması büyük önem taşıyacaktır. Raportörler teknik anlamda “yargıç” 
statüsünde olmadıkları için, tarafsız davranm am a olasılığı karşısında davadan 
çekilmelerinin istenmesi (reddedilmeleri) sözkonusu olmayacaktır. Sonuç olarak, 
herhalde kararın sorumluluğu yargıçta olacaktır.

C) Üç yargıçlı komiteler

Tek yargıçlı o luşumlarca “ incelenemez” bulunmayan ya da “kayıttan 
düşülm eyen”, başvurular, yargıçça “daha ileri bir inceleme için” bir K om ite’ye 
ya da Daireye iletilecektir. Yeni düzenleme ile Komiteler, davaların nasıl 
sonuçlanacağını belirleme açısından son derecede güçlü bir konuma getirilmiş 
görünmektedir

Komitede, aleyhine başvuruda bulunulmuş olan taraf  devlet (davalı) adına 
seçilmiş bir yargıcın yer alınası zorunlu görülmemiştir. Bu, rastlantıya kalmış 
gibidir. “Açıklayıcı Rapor”da bu konu açıkça belirtilmiştir: Komitenin, davanın 
esası hakkında karar verdiği durum larda bile; aleyhine başvuru yapılmış devlet 
adına seçilmiş yargıcın görevinden ötürü (ex-officio) kurula katılması gerekli 
görülmemiştir.2 Bu yargıç. Komitede zaten bulunmakta değil ise, aşağıda 
belirteceğimiz belli durumlarda, Komitenin çağrısı üzerine, komite üyelerinden 
birinin yerini alabilir.

Tek yargıçlı o luşumdan ulaştırılan başvurularla ilgili olarak Komitelerin 
gerek usul gerek esas bakımından çok geniş değerlendirme yetkileri vardır: “daha 
geniş kapsamlı bir inceleme” {further examination) gerektirmediği kanısına 
oybirliğiyle varılması durumunda, başvurunun incelenemez (kabul edilemez) 
bulunduğuna ya da kayıttan düşülmesine karar verilecektir. Bu karar kesindir.

1 Bir önceki dipnotunda ag. Açıklayıcı Rapor, parag. 62.
2 2 sayılı dipnotunda ag. Açıklayıcı Rapor, parag. 71.
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Başvurunun içerdiği ana sorun. M ahkem enin “ iyice yerleşm iş” içtihadına 
(well- established case-law o f  the Coıırt) konu olmuş bir durumla ilgili ise; 
başvuruyu “ incelenebilir’' bulma kararı ile birlikte davanın esasını da karara 
bağlayacaktır. Bu kararlar da ancak oybirliğiyle alınabilecektir. Bu kararlar da 
kesindir. Oybirliği sağlanamazsa, dosya D aire’ye iletilir.

K o m ite le re  g en iş  y e tk ile r  tan ın d ığ ın ı g ö s te ren  y en i d ü ze n le m en in , “ö ze llik le  
aym  n ite lik te  o lup , y in e len e n  d av a la r” (repetitive cases) için k u llan ılacağ ı 
d ü şü n ü lm ek ted ir . 3

Açıklayıcı R apor’da “ Basitleştirilmiş ve hızlandırılmış” denilen bu usulün, 
“davalı’Yresponden! party) durum undaki devletin savunma hakları bakımından 
tartışmaya açık bir durum yarattığı söylenebilir. Komite, Mahkemenin yerleşmiş 
içtihadına giren bir konuyla ilgili o lduğunu belirterek başvuruyu, “ d a v a l fn m  
dikkatine getirecek ve davalı ta ra f  itiraz etmezse Komite kararını hızla verecektir.

“ Davalı t a r a f ın  örneğin, içhukıık yollarının tüketilmediği ya da konunun 
“yerleşmiş içtihada giren” bir nitelikte olmadığını ileri sürmesi durum unda bile 
Komite başvuruyu yeni ın .28 /l ,b  uyarınca karara bağlayabilecektir. Bıııuın, 
K om ite’nin tam yetkisi içinde olduğu kabul edilen bir konu olduğu anlaşılmaktadır. 
Açıklayıcı R apor 'da  , davalı tarafın itirazının (vetosunun) bu usulün işlemesine 
engel sayılamayacağı belirtilmiştir.

Böyle bir durumda, “davalı” ta ra f  adına seçilmiş bir yargıç Komitede üye 
olarak bulunmuyor ise. Komite, üç yargıcından birinin yerine, o devlet adına 
seçilmiş yargıcı yer a lmaya çağırabilir. Ancak, bu zorunlu değildir (yeni m. 28/3).

İlgili devlet adına seçilmiş yargıcın katılması zorunlu olmayan, “davalı ta ra f 'ın  
savunması alınmadan verilebilecek bu tür kararların tartışmalara yol açması çok 
güçlü bir olasılıktır. Üstelik bu kararlar kesin olacak yani temyize başvurulması 
sözkonusu olmayacaktır.

Ç) Yedi yargıçlı daireler

Dairelerin temel görevi, “ tek yargıçlı o luşum ” larııı ya  da Komitelerin 
karar alamayıp ilettiği davaları görm ek ve karara bağlamaktır. Devletlerarası 
başvuruların incelenip karara bağlanması da dairelerin görevine girer. Aleyhine 
başvuruda bulunulmuş olan devlet adına seçilmiş yargıç, dairenin doğal (ev 
officio) üyesidir. Böyle bir yargıcın katılamaması durumunda. M ahkem e başkanı,

3 2 sayılı dipnotunda ag.Açıklayıcı Rapor,parag.68. Rapora göre bu tiir davalar Mahkemenin
kararlarında sayı olarak yarıdan fazla bir toplam oluşturmaktadır (örneğin. 2003 yılında %60).
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ilgili d ev le tç e  ö n ce d en  su n u lm u ş  o lan  lis tedek i ad lard an  birin i y a rg ıç  o la rak  
g ö rev  y ap m ak  ü zere  seçer4 .

Yeni düzenlemede, bireysel başvurularda “ incelenebilirlik” ile davanın 
esasının birlikte karara bağlanması ilke olarak kabul edilmiş: bu kararların ayrı 
ayrı verilmesi ise ayrıksılık sayılmış görünmektedir (yeni m.29/1); devletlerarası 
davalarda ise durum tersinedir (m. 29/2).

M ahkeme Genel Kurulunun istemi üzerine, Bakanlar Komitesi dairelerin 
yedi yerine beş yargıçtan oluşmasına karar verebilir. Ancak, bu karar Bakanlar 
K om itesi’niıı oybirliğiyle ve belli bir süre için alınabilecektir (yeni m .26/2).

D) Onyedi yargıçlı Büyük Daire

Büyük D aire ’nin günüm üzdeki düzenlemeye göre belirlenmiş yetkilerine ek 
olarak yeni bir yetki ve görev getirilmiştir: Bir ta ra f  devletin, AİHM  kararlarını 
uygulama yüküm lülüğünü yerine getirmediği konusunu incelemek (yeni m.46/4).

Büyük Dairenin böyle bir incelemeyi yapabilmesi için. Bakanlar Komitesi'ııce 
üye tamsayısının üçteiki çoğunluğuyla alacağı bir karar üzerine konuyu 
M ahkemeye iletmesi gerekir. Bu , ilgili devlet için yaptırım u y g u lam an ın5  
sözkonusu olabileceği anlamına gelir.

Büyük Daire 'nin ilgili devlet adına seçilmiş yargıcın da katılımıyla alacağı 
karar, doğal olarak yaptırım uygulanmasına temel olabilecek ise de; yaptırımın 
niteliğini ve türünü belirlemek Büyük Daire’nin yetkisinde değildir. Ancak, 
Büyük D aire’nin kararı, Bakanlar Komitesinin bu konuda alacağı siyasal nitelikli 
karara hukuksal destek sağlayacaktır.

Getirilen bu yeni yetkinin, A İH M ’nin etkinliğini arttıracağı ve devletleri 
kararları uygulamakta daha özenli davranm aya yönlendireceği düşünülebilir.

II - Kararların Sınıflandırılması

A - Yargı İşleviyle Doğrudan İlgisi Olmayan Kararlar

1) Seçimlerle ilgili yetkiler

AIHS bağlamında “seçim ” (election) konusu değişik bağlamlarda sözkonusu 
olmaktadır. Bunlardan biri, Birinci Protokolün 3. maddesinde “Özgür seçim

4 Günümüzde yürürlükte olan 27. madde, görülmeye başlanan bir davada devlete "kendi
yargıcını doğrudan atama" yetkisi verir nitelikte olduğu için eleştirilmekteydi. Yeni düzenleme,
daha objektif bir nitelik taşımaktadır.

5 Bkz. aşağıda II-B.j
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hakkı” (right to free  elections) başlığı altında düzenlenen durumdur. Mahkeme, 
ta ra f  devletlerden birinin, bu hakkı sağlama yüküm lülüğüne aykırı davrandığı 
savıyla önüne dava gelmesi halinde “seçim "  işleriyle ilgilenir. Ancak, 3. 
maddenin okunması, burada sözkonusu olan seçimlerin, yasam a organı için, 
halkın oy vermesi yoluyla gerçekleşen seçimler olduğunu göstermektedir.

Sözleşmede “ seçim ” kavramının sözkonusu olduğu bir başka hüküm, 
“Yargıçların seçim i” başlıklı 22. maddedir. Burada düzenlenen konu da, 
madde başlığının gösterdiği gibi, A İH M  yargıçlarının “seçimf'dir . Bu seçimde, 
M ahkemenin, resmi düzeyde bir katılımı sözkonusu olmamaktadır.

M ahkemenin, “doğrudan” yetki kullandığı “seçim” ler, M ahkemenin kendi 
içinde başlayıp, biten süreçlerdir. Bu tür seçimlerin iki tür örneği vardır: 
Başkanların seçimi ve Başyazmanın ve yardımcı başyazmanların seçimi.

A İH M ’nin Başkanının “ bir ya  da iki” Başkan Yardımcısının ve Daire 
Başkanlartnın seçimi (m adde 25/a,c) birinci türü oluşturmaktadır.

İkinci türe giren seçimlerde. Başyazman ve “ bir ya da daha çok sayıda” 
Yardımcı Başyazm anlar seçilir (m adde 25/e).

2) Göreve sun verine ko n u su n da  yetkiler

A HİM  yargıçlarının göreve gelişlerinde (yargıç olarak seçilmelerinde) 
Mahkemenin doğrudan yetki kullanması sözkonusu değildir; bu yetki 
“Parlamanterler M eclisi’ne verilmiştir (madde 22). Ancak, herhangi bir yargıcın 
“yargıçlık için gerekli koşulları taşımasının sona ermesi” (m adde 23/4) halinde, 
görevden uzaklaştırılması sözkonusu olabilecektir. Göreve son verilebilmesi, 
öteki yargıçların Genel Kurul halinde toplanarak “ iiçte-iki oy çokluğuyla” 
alacakları bir kararla olur. Bu toplantıda, hakkında karar alınması sözkonusu olan 
yargıca söz hakkı tanınması gerekir (İçtüzük, kural 7).

Başyazmanın (Yazıişleri M üdürünün) görevine son verilmesi de aynı usule 
bağlıdır (İçtüzük, kural 15/2). Başyazmanla ilgili durumda, yargıçlardan farklı 
olarak, Başyazmanı göreve getiren seçimi yapan organ ile göreve son verme 
yetkisini kullanan organ aynı kuruldur (Genel Kurul).

3) Mahkemenin yönetimine ilişkin yetkiler

Genel Kurul, M ahkem enin çalışmasını yürüteceği alt-birimlerin 
oluşturulmasına ilişkin kararları almak durumundadır (madde 25 ve 26). Belli bir

104 Prof. Dr. Ilhan Ü n a l'a  A rm ağan



süre için ” Daireler"in oluşturulması (madde 25/b) Genel K u ru ru n  yetkisindedir. 
Genel K u ru ru n  bu yetkisi kesindir.

Buna karşılık. Dairelerdeki yargıç sayısının, belli bir süre için, 5 ’e indirilmesi 
konusundaki yetki, Bakanlar Komitesine öneride bulunmakla sınırlıdır. 
Bu önerinin kabulü için Bakanlar K om itesi’nin oybirliğiyle karar alması 
gerekmektedir (madde 26/2).

4) Mahkemenin “kural koyma” yetkisi

A İH M 'ııin  teknik anlamda bir “yasam a '’ yetkisi olduğu söylenemezse de 
:her mahkem e gibi, AİHM  de, oluşturduğu “ içtihat” lar yoluyla, "kural koym a” 
denilebilecek bir yetki kullanmaktadır. AİHS hükümlerinin nasıl yorumlanması, 
belli olaylarda nasıl anlaşılması gerektiği gibi konularda verilen kararların 
çok zengin bir “ içtihat hukuku” (case lenv) oluşturduğu; bu içtihatların Avrupa 
Konseyine üye olan devletlerin uygulamaları üzerinde etkili olduğu gibi dünyada 
“ İnsan Hakları Hukuku”nun gelişmesine katkılar getirdiği de apaçık bir gerçektir.

Ancak, M ahkem enin -deyim yerindeyse- “yan-ürün” olarak oluşturduğu bu 
kaynağın dışında, doğrudan doğruya kural koym a yetkisi de vardır: A İH S ’ne 
göre, benzeri başka uluslararası nitelikteki m ahkem eler ve bazı yüksek ulusal 
m ahkem eler  gibi (örneğin, bizim Yargıtay ve Anayasa M ahkem em iz) Mahkeme, 
kendi İçtüzüğünü (Rules o fth e  Coıırl) yapar (madde 25/d).

5) Danışmanlık işlevi

Uluslararası Adalet Divanı ve Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi gibi 
uluslararası mahkemelerin, yargı işlevlerinin yaııısıra “danışm a görüşü” verme 
işlevleri de vardır. Aynı yetki, AİHS ile A İH M 'n e  de tanınmıştır (madde 47,48). 
Danışma görüşü istemleri, Büyük D aire 'ce  incelenir (madde 31). Ancak, 
A İH M ’nin danışma görüşü verme yetkisi, benzeri öteki mahkem elere  oranla çok 
sınırlı kalmıştır. Bunun başlıca iki nedeni vardır:

Birincisi, “danışma görüşü” isteyebilme yetkisinin sadece Bakanlar 
K om itesi’ne tanınmış olmasıdır. Oysa, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesinden 
üye devletler de “danışma görüşü” is teyebilmektedir(Amer.İHS,m.64). Birleşmiş 
Milletler “a i lesr 'n in  çeşitli organları da Uluslararası Adalet D ivanı’nından 
danışma görüşü sorabilir (Divan Statüsü, madde 65-68).

İkinci -v e  daha önemli- neden ise. danışma görüşünün içeriği ile ilgilidir: 
AİHS ‘ne göre. Sözleşmenin (ve ek protokolların) kapsamı içindeki haklarla ve
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özgürlüklerle ilgili yorum niteliğinde görüş sorulamaz (madde 46). Ayrıca, ileride 
M ahkemenin ya da Bakanlar Komitesinin önüne gelmesi olası konularla ilgili 
olarak da görüş istenilemez. Danışma görüşü istenilebilecek konuların alanım 
böyle kısıtlayan bir düzenleme karşısında, yarım  yüzyılı aşan bir süre içinde, 
A ÎH M 'n in  sadece üç tane danışma görüşü vermiş olmasına şaşmamak gerekir.

B- Yargı İşleviyle İlgili Kararlar

1) Yargıç katılımı olmaksızın alınan kararlar

AİHS ın.34, “ bireysel başvuru” yoluyla M ahkem eye başvuruda bulunabilecek 
olanların neredeyse “sınırsız” denilecek ölçüde geniş tutulduğunu göstermektedir. 
Bu hükümden yararlanılarak M ahkem eye her gün, çeşitli ülkelerden, çeşitli 
iletişim araçları kullanılarak yollanan yüzlerce başvuru ulaşmaktadır. Gelen 
her yazışmanın (communication) , teknik anlamıyla gerçek bir başvuru niteliği 
taşıyıp taşımadığının saptanması için belli konularda bir inceleme yapılması 
zorunludur. Bu ilk aşama incelemesi, M ahkem enin Yazı İşleri Bürosunca 
(Registry) yapılmaktadır.

M ahketneyeu laşanbaşvuru la rm yüzde90 'avarançoğun luğunun“ inceleneınez” 
( inadnıissible; kabul edilemez) bulunmasının nedeni, gelen yazışmaların çok 
büyük bir çoğunluğunun bir başvuruda bulunması gereken en temel nitelikler 
açısından yetersiz olmasıdır. Mahkemenin Yazı İşleri görevlilerince, eksikliklerin 
giderilmesi ve “ başvuru formu”nun doldurulması konusunda yardımcı olmaya 
çalışılmakta ise de, gelen yazışmaların çoğunun “başvuru”da bulunması gereken 
temel bilgilerdeki eksiklik gibi nedenlerle, “yargısal” nitelikli bir incelemeden 
geçmeksizin işleme konulamadığı bir gerçektir.

2) Kayıttan düşme (strike-oııt) kararlan

Yukarıda da belirttiğimiz gibi. A İH M 'n e  her gün, çeşitli iletişim türleri ve 
araçları kullanılarak çok sayıda bireysel başvuru ulaşmaktadır. Bunların ilk 
incelenmesinde, çok temel bir takım eksiklikleri açısından yapılan değerlendirme 
sonucunda, bir “ başvuru” sayılabilmek için gerekli asgari koşulları taşımadığı 
saptananlar, kayda alınmamaktadır. Ancak, bu ilk değerlendirmeyi geçen bir 
başvuru, her zaman sonuç olarak M ahkem ece esastan incelenerek sonuca 
bağlanacak değildir.

Bu başvurular için, tek yargıçlı o luşumlarca ya da Komitelerce “ kayıttan 
düşm e” kararı verilebilecektir (madde 27, 28/1,a). Ayrıca, incelenmesine 
başlanılan bir başvuru için daha sonra da. her aşam ada 37. maddede belirtilen
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nedenlerle “kayıttan düşm e” kararı verilebilecektir. Örneğin, başvurucunun 
davasıyla ilgilenmemesi, dava konusunun herhangi bir biçimde kapanmış olması 
gibi.

3) Devlet başvuruları ( devletlerarası başvurular)

Bir (ya da birden çok) ta ra f  devletçe, başka bir ta raf  devletin AİHS ve Ek 
Protokolların hükümlerini ihlal ettiği savıyla yaptığı başvuruların incelenmesi, 
ilke olarak, bireysel başvurularla aynı usullere bağlı olmakla birlikte, başlangıç 
aşamasında bazı ayrıksı kurallar uygulanır: Devlet başvuruları “ tek yargıçlı 
o luşum ” incelemesinden geçirilmez. Bu başvurular hemen kayda geçirilir 
ve aleyhine başvuru yapılmış olan devlete iletilir. Bu başvurularla ilgili gerek 
“ incelenebilirlik” kararları gerek “esas” hakkındaki kararlar Daire 'ce  verilir 
(madde 33,29).

4) İncelenebilirlik (admissibility, kabul edilebilirlik) kararları

A İH M ’ne yapılmış bir bireysel “ başvuru”nun “dava”ya dönüşebilmesinde 
kritik nokta, başvurunun “ incelenebilir” (admissible; kabul edilebilir) bulunup, 
bulunmaması konusundaki karardır. Bu değerlendirmenin olum suz sonuçlanması 
yani, başvurunun “ incelenemez” (inadmissible) bulunması, başvurunun konusunu 
oluşturan savların A İH M ’nce incelemeye alınmayacağı anlamına gelmektedir.

“ İncelenebilirlik” koşulları, 14. Protokulun yürürlüğe girmesinden sonra 
yeniden düzenlenen 35. maddede ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. Bu koşullar 
açısından ilk değerlendirme “ tek yargıçlı o luşum ” larca yapılır. Bu değerlendirme 
sonucunda, başvurunun “ incelenemez” olduğuna ya da “kayıttan düşülm esi’'ne 
(strike-out) karar verilmesi halinde, başvuru işlemden kaldırılmış olur; bu karar 
kesindir (madde 27/1 ve 2).

Tek yargıçlı o luşum larca “ incelenemez” bulunmayan ya da hakkında “ kayıttan 
düşm e” kararı verilmeyen başvurular daha ileri (geniş kapsamlı) bir inceleme 
için, bir K om ite 'ye  ya da D aire’ye gönderilir (madde 27/3). Bu aşamada, Komite, 
oybirliğiyle “ incelenemezlik” ya  da “kayıttan düşme kararı verebilir; bu karar 
kesindir(madde 28/1 ve 2). Bunun dışındaki hallerde , “ incelenebilirlik” kararı ile 
birlikte konunun esası hakkında karar verilir (madde 28/1,b).

Bu durum gerçekleşmezse, konu Daire’ye iletilir; Daire gerek “ incelenebilirlik” 
gerek "esas” konularında karar verir. Bu kararlar ayrı ayrı oluşturulabileceği gibi 
birlikte de verilebilir (m adde 29).
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5) Kayıttan düşülmüş başvurunun canlandırılması kararları

M ahkemenin, kayıttan düşülmüş bulunan bir başvurunun canlandırılmasına 
(restoration) kararı vermesine de olanak vardır. Sözleşme. M ahkem eye bu konuda 
çok geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Mahkeme, kendi değerlendirmesine göre, 
durumun haklı gösterdiği hallerde böyle bir karar vererek, dava listesinden 
silinmiş bir başvuruyu yeniden incelemeye alabilecektir (madde 37/2).

6) Yazışmalarda ve duruşmalarda kullanılacak dillerle ilgili kararlar

M ahkem eyle yazışmalarda ve duruşmalarda kullanılacak dillerle ilgili temel 
ilke, bunların M ahkem enin  iki resmi dilinden biriyle (İngilizce ve Fransızca) 
yapılmasıdır. Ancak ayrıksı bazı durumlarda, yazışmalarda ve duruşmalardaki 
sözlü sunuşların A İH S ’ne ta ra f  devletlerden birinin resmi dilinde (birden çok 
resmi dili olan devletlerin resmi dillerinden birinde) yapılması olanaklıdır.

M ahkem e İçtüzüğünün “ Kullanılacak diller” başlıklı 34. maddesindeki 
düzenlemeye göre, “ incelenebilirlik” (kabul edilebilirlik) kararı verilmesinden 
önceki aşamalarda, başvurucular (ya da temsilcileri) A İH S 'n e  ta ra f  devletlerin 
resmi dillerinden birini kullanabilir (İçtüzük, m .34/2).

Sözleşmeci Devletler tarafından gönderilen bütün yazışm alar ve verilen 
dilekçeler, M ahkem e’nin resmi dillerinden birinde yapılır. Daire Başkanı, resmi 
olmayan dillerden birinin kullanılmasına izin verebilir (madde 34/4,a).

B aşv u ru cu la rın  ve te m silc ile r in in  ‘"ince leneb ilirlik” k ara rı v e rilm es in d en  son ra  
da, ta ra f  d ev le tle rd en  b irin in  resm i d ille rin d en  b ilin i k u llan m ay ı sü rd ü re b ilm e le ri 
D aire  b aşk an m ın  izn ine b ağ lıd ır  (İç tü zü k  m adde  3 4 /(3 ,a).

7) Üçüncü taraf müdahalesi

A İH S ’nin “ üçüncü ta ra f  müdahalesi” başlıklı 36. maddesi, bir dairece ya 
da Büyük D aire’ce görülmekte olan bir davada; başvurucunun uyrukluğunda 
bulunduğu ta ra f  devlete, davanın duruşmalarına katılma ve yazılı beyanlarda 
(written comments) bulunabilme yetkisi tanımaktadır. Böyle bir durumda, 
üçüncü devletin yetkisinin olup -  olmadığının saptanabilmesi için, başvurucunun 
“uyrukluğu”nıın böyle bir yetki kullanımı açısından uygunluğu M ahkem ece 
belirlenecektir.

Öte yandan, M ahkem e başkanı adaletin gerçekleşmesi açısından gerekli olan 
hallerde davaya ta ra f  olmayan bir ta ra f  devleti ya  da ilgili herhangi bir kişiyi 
yazılı görüş bildirmeye çağırabilir (madde 36/2).
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8) Geçici önlem (tedbir) kararları

A İHS metninde, M ahkemenin “önlem ” niteliğinde karar almaya yetkili 
olduğuna ilişkin bir hüküm olm am akla birlikte A İHM  ,bazı acil ve önemli 
durumlarda böyle kararlar alabilmenin, yargı yetkisi kullanmanın doğal bir gereği 
olduğu gerekçesiyle M ahkem e İçtüzüğüne konulan bir madde ile bu konuyu 
diizenlemiştirfi. İçtüzüğün “geçici önlemler (tedbirler )” başlıklı 39. maddesine 
göre:

“Daire ya  da gerekiyorsa Daire Başkanı, bir tarafın ya  da ilgili herhangi 
bir kişinin istemi (talebi) üzerine ya  da doğrudan kendisi, tarafların ç ıkan  y a d a  
önündeki davanın gereği gibi görülebilmesi için alınması gerektiğini düşündüğü 
geçici önlemleri taraflara bildirebilir "(para. 1).

Önlem kararlarının Kurulca (daire) verilmesi gerekiyorsa da, çok çabuk 
karar alınmasını gerektiren durumlarda Başkan, bu yetkiyi kişisel olarak da 
kullanabilmektedir.

Bu kararlara ilişkin bildirimler. Bakanlar Komitesine iletilir.

9) Mahkemenin olguları inceleme (araştırma) yetkisi

14. Protokolün yürürlüğe girmesinden önce, M ahkem e’ce “tarafların 
temsilcilerinin katılımıyla inceleme; ve gerekirse soruşturma (investigatioıı) 
yapm ak” yetkisi, ancak incelenebilirlik (kabul edilebilirlik) kararından sonra 
işlemekte iken; yeni düzenleme bunu her aşam ada olanaklı hale getirmiştir. 
Bunun nedeni, 14. Protokolün anlayışına göre “ incelenebilirlik” kararı ile "esas 
hakkındaki karar” ın , ilke olarak, birlikte alınmasıdır.

B ir ta ra f  devletin, bu konuda M ahkem eye gerektiği biçimde yardımcı olmaması 
ve kolaylık göstermemesi durumunda; M ahkem e konuyu Bakanlar K om itesi’nin 
dikkatine getirecek ve siyasal bir mekanizmanın işlemesini sağlayabilecektir.

10) Davayı sonuçlandıran hükümler

Teknik anlamıyla bir “dava” oluşturmuş bulunan ve M ahkemenin bağlı 
olduğu usul kuralları uyarınca incelenmiş bulunan bireysel başvurular ve 
devlet başvuruları7, doğal olarak, bir yargı hükmüne (judgment) bağlanarak 
sonuçlandırılır. M ahkem e, aleyhine başvuruda bulunulmuş olan ta ra f  devletin
6 Bk/. yukarıda A.y "Mahkemenin ‘"kural koyma" yetkisi"
7 Devlet başvurulan "tek yargıçlı oluşum" incelemesinden geçirilmez; bu başvurular Dairelerce

incelenir. Bk/. yukarıda c) ” Devlet başvurulan ( devletlerarası başvurular)"
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AİHS'niıı  bir ya  da birkaç maddesine aykırılık oluşturan bir davranışta 
bulunduğuna ya  da bulunmadığına hükmeder. Aykırılık (ihlal) bulunması halinde, 
bu saptanmanın çeşitli sonuçlan  sözkonusudur. Bu tür kararların uygulanmasının 
izlenmesi Bakanlar Komitesinin görevidir.

A İH M ’nin, AİHS ve Ek Protokolların uygulanması ve yorum uyla ilgili 
yerleşmiş içtihatlarına (well -estcıblisahed case- law) konu olmuş türden 
çekişmelerle ilgili olarak hüküm vermeye “ Üç Yargıçlı Komiteler” yetkilidir 
(madde 28). Bunun dışında kalan durumlarda, bireysel başvurularla ilgili olarak 
hüküm, Dairelerce verilir (madde 29).

Ayrıksı durumlarda, davanın Büyük daire önüne gelmesi de sözkonusu 
olabilmektedir. Bunun koşulları, 30. maddede düzenlenmiştir. Özetle, bir davada 
Sözleşmenin ya da Protokolların yorum lanm asıyla  ilgili olarak varılacak sonucun, 
M ahkemenin önceki içtihatlarıyla tutarsızlık oluşturması olasılığı sözkonusu ise; 
Daire işten el çekerek, konuyu Büyük D aire’ye gönderebilecektir.

11) Hükümlerin uygulanmasına ilişkin kararlar

M ahkem ece hakkında kesin hüküm verilmiş olan taraf  devletin, hükmün 
gereklerini yerine getirmesi uluslararası bir yüküm lülüktür (madde 46). Bu 
yüküm lüğün yerine getirilmesini gözetm ek de Bakanlar K om itesi’niıı yetkisi ve 
görevindir. Bu inceleme Büyük Daire’ce yapılır (madde 31).

Ancak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili yorum a ilişkin bazı 
teknik sorunların ortaya çıkması sözkonusu olabilir ve böyle bir sorunla 
karşılaşılması halinde konu Bakanlar Kom itesi’nce “yorum  sorunu”nun çözümü 
için M ahkem eye gönderilir (m adde 46/3).

Sorun, “yorum sorunları”nm sınırını aşıp, ta ra f  devletin mahkem e hükm üne 
uymamakta direnmesi sorunu halini alırsa, Bakanlar Komitesi, ilgili ta ra f  
devletin “yükümlülüğünü yerine getirmekte kusurlu davrandığının” saptanması 
için konuyu M ahkem eye gönderebilir .Bu konuların usule ve oylamaya ilişkin 
ayrıntıları,46. maddede düzenlenmiştir.

Mahkeme, ta raf  devletin yüküm lülüğünü ihlal ettiği sonucuna varırsa , 
gerekli önlemlerin alınması için dosyayı Bakanlar K om itesi’ne gönderir. Böyle 
bir ihlalin bulunmadığı sonucuna varılması halinde ise, dosya kapatılmak üzere 
Bakanlar K om itesi’ne gönderilir ( madde 46/5).
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12) Mahkemece verilmiş bir hükmün (judgment) yorumlanması kararları

AİHS uyarınca, M ahkem ece verilmiş olan “kesin-’ nitelikli kararların 
uygulanması, Sözleşmenin tarafı olan devletler için Uluslararası Hukuktan 
doğan bir zorunluluktur (M adde 46). Bazı devletler içhukuklarına ekledikleri 
hükümlerle bu uluslararası yüküm lüğü içhuktık açısından da desteklemişlerdir.

A İH M 'nce  verilmiş bir kararla ilgili olarak, Sözleşme metninde belirtilen 
ve M ahkemenin kendi içinde işleyen başvuru yolları dışında, bir “ temyiz” yolu 
yoktur. Sözleşm e’de, A İH M ’nce verilmiş bir kararın “yorum lanm ası” konusu da 
düzenlenmiş değildir.

Ancak, her m ahkem e kararıyla ilgili olarak, gereğinin yerine getirilmesi (icra) 
aşamasında, kararda yer  almış bir yüküm lülüğün nasıl anlaşılıp, uygulanması 
gerektiği konusunda duraksamalarla karşılaşılması da sözkonusu olabilmektedir. 
AİHM, böyle bir durumda, kendisinden “yorum ” kararı istenilmesini doğal kabul 
etmiş ve böyle bir istem üzerine bir karar oluşturmayı, kullandığı yargı yetkisinin 
bir uzantısı saymıştırS. M ahkem enin İçtüzüğüne de bu konuyu düzenleyen bir 
düzenleme getirilmiştir (Kural 79). İçtüzüğe göre, davanın taraflarından biri, 
hükmün (judgment) tebliğinden başlayarak 1 yıl içinde M ahkem eye başvurarak, 
yorum  isteminde bulunabilir. İstemin yerinde bulunması halinde, gerekli yorum u 
içeren bir karar alınır.

Mahkemenin içtihat yoluyla taraflara sağladığı bu olanak, daha sonra 14. 
Protokola konulan bir hüküm le Bakanlar Komitesine de açıkça tanınmıştır. 
Bakanlar Komitesi, M ahkem ece verilmiş bir hükmün (judgment) uygulanmasını 
denetlerken “yorum  sorunu”ndan kaynaklanan bir engelle karşılaşırsa, bu konuda 
karar vermesi için M ahkem eye başvurabilecektir. Ancak, böyle bir başvurunun 
yapılabilmesi için, Bakanlar Komitesi üyelerinin üçteiki çoğunlukla karar alması 
gerekmektedir (AİHS m .4 6 ,3 ) .

13) Bir hükmün (judgment) yeniden görüşülmesi (yargılanmanın 
yenilenmesi) istemi üzerine verilen kararlar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi A İH M ’nce verilmiş bir kararla ilgili olarak, 
Sözleşme metninde belirtilen ve Mahkemenin kendi içinde işleyen başvuru 
yolları dışında, bir " tem yiz” yolu yoktur. Ancak, her mahkeme kararında olduğu

8 Braııdstetter -Avusturya A 2 11 para 73 ( 1991): Koendjbiharie -Hollanda (Netherlands) A 185-
B para 35 (1990)
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gibi, daha sonra ortaya çıkabilecek bazı özel durum lar ve bilgiler nedeniyle 
AHİM kararının gözden geçirilmesi adaletin bir gereği olabilir.

Sözleşme metninde öngörülmeyen bu soruna, M ahkem e’nin İçtüzüğünde 
yapılan bir düzenlemeyle çözüm getirilmiş ve davanın taraflarına, hükmün 
(judgmerıt) gözden geçirilmesini istemlemek (talep etmek) olanağı sağlanmıştır 
(İçtüzük Kural 80).

Ancak, böyle bir istemde bulunulması oldukça sıkı bir takım koşullara 
bağlanmıştır. Böyle bir istem, dava konusuyla ilgili ve ‘‘belirleyici etkisi olan” 
bir olguya dayanması; hüküm verildiği sırada M ahkem ece bilinmemesi ya da 
istemde bulunan Tarafça bilinmesinin “makul ölçüler içinde” olanaklı olmaması 
gerekir. Bu istemin M ahkem ece incelenebilmesi için, isteme dayanak yapılan 
olgunun Tarafça öğrenilmesinden başlayarak altı ay içinde başvurunun yapılmış 
olması da gerekir. Öteki ayrıntılar İçtüzüğün 80. kuralında düzenlenmiştir.

Sonuç

Bu çalışmamızın temel amacı, A İHM  yapısı içinde oluşan çeşitli kararları, 
niteliklerine göre bir sınıflandırmaya bağlamaktır. Bu sınıflandırmanın daha 
anlamlı olabilmesi için, önce M ahkemenin iç- yapısını ve alt-birimlerini kısaca 
açıklamanın yararlı olacağı düşüncesiyle çalışmanın Birinci Bölümü, bu konuya 
ayrılmıştır.

İkinci Bölüm, A İHM  yapısı içinde oluşan çeşitli kararlan, niteliklerine ve 
özelliklerine göre sınıflandırılması girişimidir. Görebildiğim kadarıyla, bu türde 
bir inceleme daha önce yapılmış değildir. AİHM yargıcı olan ve Yazı İşlerinde 
çalışan bazı dostlarım da, bu durum u doğrular sözlerle beni bu girişim için 
yüıeklendirmişlerdir. Böyle bir çalışmanın, sadece “akadem ik” açıdan değil, 
A İH M 'n in  çalışma düzeninin anlaşılmasına yardımcı olmak bakımında “ pratik” 
açıdan da yararlı olacağını düşünülebilir.

Ancak, “bilimsel” olmayı amaçlayan çalışmalarda bir konuyu alt-başlıklara 
ayırarak sınıflandırmanın tehlikeleri olduğu da unutulmaması gereken bir 
gerçektir. Yakından incelendikçe görüldüğü üzere, AİHM , tipik yargı kararı 
sayılacak türden kararların yanısıra başka türde de, pek çok karar veren bir 
“örgiit” tür. Bıı kararların eksiksiz bir listesini yapm aya  ve kararları niteliklerine 
göre sınıflandırmaya çalışırken bazı yanlışlara düşülmesi özellikle de bazı
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' ‘kalemlerin” atlanması tehlikesi vardır. Bıı tehlikeleri farkında olarak girişti 
çalışmada, yanlışa düşm em ek için elimden geldiğince çalıştım. Atlamış ya 
da yanlış değerlendirilmiş noktalar saptayacak okurlar, beni bilgilendirme 
zahmetine katlanırlarsa, kendilerine içten duygularla teşekkür edeceğim.
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Milletlerarası Özel Hukuk Alanındaki 
Gelişmeler Işığında Mirasa Uygulanacak 
Hukuk Bağlamında İrade Muhtariyeti 

ilkesinin Değerlendirilmesi

Neşe Baran Çelik *

Giriş

Miras hukuku kuralları, hukuk sistemlerinin kendi ekonomik, sosyal, siyasal ve 
hatta dini düşünce ve politikalarına uygun ilkelerin esas alınmasıyla kanunlaştırılır. 
Bu nedenle, devletlerin gerek maddî gerekse de milletlerarası özel hukuka dair 
miras hukuku kuralları, birbirinden oldukça farklıdır. Bu farklılıklar milletlerarası 
özel hukuk söz konusu olduğunda, mirasla ilgili olarak başta m irasa uygulanacak 
hukukun tayininde kullanılan sistemler olmak üzere, genel olarak mirasın 
açılmasından mirasçılar tarafından iktisabına kadar geçecek aşamalarda hangi 
hukukun uygulanması gerektiği sorusunun farklı şekillerde cevaplandırılmasına 
neden olarak mirastan kaynaklanan kanunlar ihtilafı problemlerinin çözümü 
zorlaştırır. Milletlerarası özel hukukta, mirasa uygulanacak hukukun tayini söz 
konusu olduğunda genellikle tercih edilen ihtilâfçı metod dahilinde objektif  
yöntem den dolayısıyla, ob jek tif  bağlama noktalarından yararlanm ak olmuştur.

Hukuk sistemlerinin miras statüsünü tayin etmek üzere tercih ettikleri objek tif  
bağlama noktaları ise ya terekenin niteliğinden ya da mirasbırakamn şahsî 
statüsünden hareket etmektedir. Terekenin niteliğinden hareket eden bağlama 
noktaları terekeyi taşınır ve taşınmaz olarak ayırıp her biri için farklı bağlama 
noktası tayin ettiğinden, birden fazla hukuk düzenini karşı karşıya getirir ve 
bölünmeye neden o lu r1. Mirasbırakamn şahsî statüsünden hareket ederek tespit 
edilen bağlam a nokta lan  olan millî hukuk ve ikametgâh hukuku ise bu alanda pek 
çok genel kanunlar ihtilâfı probleminin doğum una neden olduğu için tatmin edici

* Dr.. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
I BERKİfO.F.). Devletler, s. 249 SAVIGNY. F.K., Private International Law and the Retrospective 

Operation of Law: A Treatise on the Conflict of Laws and the Limits of Their Operation 
in Respect of Place. 1880. Translated by GUTHRIE. W.. Rev. 2. Ed., 2003 (originally 
published in 1880). s.275..278.: FERID. M., "Le Rattachement Autonome de la Transmission 
Successorale en Droit International Prive". Rec. des Cours, Tm.142. 1974-11, s.96.
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bulunmamaktadır. Bu alanda kullanılması m üm kün diğer bir bağlama noktası 
olan mutad mesken hukukunun ise, millî hukuk ve ikametgâh kavramlarının 
neden olduğu kanunlar ihtilâfı problemlerine yol açm ayarak fiili bir gerçekliği 
ifade etmesi nedeniyle daha tercih edilebilir olduğu kabul edilse de kavramın 
hukuki olarak kesin bir tanıma sahip olmayışının kullanımı açısından tereddütlere 
yol açtığı belir t i lm ekted ir .  O bjektif  bağlama noktalarının, günüm üze değin bu 
alandaki sorunlara tatmin edici çözümler getiremeyişi dikkate alınırsa kanımızca, 
yetkili hukukun tayininde objek tif  bağlama noktalarının yanında sübjektif  bağlama 
noktasına, dolayısıyla, irade muhtariyeti ilkesine de yer  verilmesinin tartışılması 
gereklidir. Milletlerarası özel hukuk da diğer hukuk dalları gibi yaşayan bir hukuk 
dalıdır dolayısıyla toplumda gerçekleşen sosyal değişimleri ve ihtiyaçları dikkate 
a lm ak zorundadır. G ünüm üzde sosyal ve ekonom ik imkânların artması gitgide 
daha fazla sayıda insanın birden fazla ülkede miras bırakarak ölmesi sonucunu 
doğurduğundan, mirasa ilişkin m evcut kanunlar ihtilafı kurallarının avantajları 
ve dezavantajları dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Milletlerarası özel hukukta, aşağıda örnekleri verileceği üzere, mirasbırakana 
mirasına uygulanacak hukuku seçebilme yetkisinin tanınması (professio jıtris) 
yönünde bir eğilim m evcuttur '.  Bizde bu doğrultuda olm ak üzere çalışmamızda, 
öncelikle, milletlerarası unsur taşıyan miras bakımından irade muhtariyeti 
ilkesinin uygulanmasıyla ilgili farklı görüşlere ve bunların değerlendirilmesine 
yer  verecek daha sonra da milletlerarası sözleşmeler, çağdaş milletlerarası özel 
hukuk kanunları ve Avrupa Birliği nezdinde konuyla  ilgili tespit edilen gelişmeleri 
ortaya koym aya çalışacağız.

I. Milletlerarası Özel Hukukta Mirasa Uygulanacak Hukuk  
Bağlamında İrade Muhtariyeti İlkesine Yer Verilmesiyle İlgili Görüşler

A. Genel Olarak

Milletlerarası özel hukukta mirasbırakanın, mirasına uygulanacak hukuku 
kendisinin seçebilme yetkisinin tanınmasının (professio ju r is 4) dolayısıyla bu

2 Ayrıntılı bilgi için bkz.:HAYTON, D.: "Determination of the Objectively Applicable Law 
Governing Succession to Deceased's Estates”. Les successions internationales dans I'UE: 
Perspectives pour line Harmonisation. DNotl. 2004. s.366. ROGCRSON. P.. " Habitual 
Residence: The New Domicile?“. ICLQ 2000. V. 49. s. 90-91: STONE. P.: " The Concept of
I labitual Residence in Private International Law". Anglo-American Law Review, 2000. V.29 s. 
348.

3 Jayme. E.: 'Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies. 
YPIL. V.XI. 2009, s. 10.

4 Terimin bu şekliyle 8. yüzyıldan beri kullanıldığı hakkında bkz.: VISCHER. F.. “General 
Course on Private International Law". Rcc des Cours. Tııı. 232. 1992-1. s. 130.
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alanda da irade muhtariyeti ilkesine5 yer  verilmesinin m üm kün olup olmadığı 
konusuyla ilgili farklı görüşler vardır. Aşağıda inceleneceği üzere, söz konusu 
görüşlerden bazıları miras hukuku alanında irade muhtariyeti ilkesinin 
uygulanmasının m ümkün olamayacağını, dolayısıyla mirasbırakana luıkuk 
seçimi yetkisinin tanınamayacağını savunurken: bazıları da farklı uygulanma 
biçimleri ileri sürmekle birlikte bu yetkinin tanınmasından yanadır.

B. Mirasa Uygulanacak H ukuk Bağlamında İrade Muhtariyeti 
İlkesine Yer Verilemeyeceği Yönündeki Görüşler

Bu görüşü savunanların genellikle iki ana çıkış noktası bulunmaktadır: Miras 
hukuku ile borçlar hukuku arasındaki fark ve mirasbırakana tanınacak hukuk 
seçimi yetkisinin, tereke alacaklılarının menfaatleri ile mirasbırakanın yasal 
mirasçılarının haklarına zarar verebilme ihtimali.

Milletlerarası özel hukukta, sözleşmeler söz konusu olduğu zaman 
irade muhtariyeti ilkesi, gerek ülkelerin kanunlarında gerekse milletlerarası 
sözleşmelerde öyle çok kabul görmüştür ki, artık sözleşmeler alanında hukuk 
sistemlerinin ortak özelliği olmuştur6. Borçlar hukukunda bu tür bir kabııl gören 
irade muhtariyeti ilkesinin, miras hukukunun borçlar hukukundan farklı olarak aile 
düzeni ile yakın bağlantısından dolayı kabul edilemeyeceği; zira mirasbırakana 
tanınacak hukuk seçimi yetkisinin, aile düzenini koruyabilmek amacıyla
5 İrade serbestisi ilkesinin miras hukuku bakımından genel olarak kabul görmesinin. İsviçre 

Federal Mahkemesinin 1976 yılında verdiği bir kararla ( Hirsch v. Colıen) professio jııris 
gerçekleştiği ifade edilmektedir Sö/ konusu dâvada yirmi yıldır İsviçre'de ikametgâhı olan 
bir İngiliz, ölümünden üç yıl önce \aptığı bir vasiyetname ile mirasına İngiliz hukukunun 
uygulanmasını istemişti. İsviçre hukuku, miras statüsü olarak ölenin son ikametgâhı hukukunu 
yetkili hukuk olarak tayin etmesine rağmen, yabancılara ölüme bağlı tasarruflarıyla miraslarına 
uygulanmak üzere millî hukuklarını ya da ikametgâh hukukları olması itibariyle İsviçre 
hukukunu seçebilme hakkını tanımaktaydı ( Swiss Law o f  1891. m.22-2). Ölümünden sonra 
ilk eşinden olan kızı. İsviçre'de dâva açar ve babasının mirasına uygulanmak üzere İngiliz 
hukukunu seçmesinin hakkın kötüye kullanılması olduğunu ileri sürerek mahkemeden babasının 
asıl niyetinin ve koşulların incelenmesini ve de özellikle babasının anavatanı) la olan ilişkisinin 
dikkate alınmasını talep eder. Federal Mahkeme, talebi reddederek mirasa uygulanacak hukukun 
mirasçıları ve miras hisselerini de ta\in etmeye yetkili olduğunu, dolayısıyla mirasçıları 
ve hisselerini İngiliz hukukunun belirleyeceğini hükme bağladı. Mahkeme kamu düzeni 
itirazlarını, yabancı hukuk sisteminin mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün korunmasını sağ 
kalan aile bireylerinin korunmasının üstünde tutmasının kabul edilebilir olduğu gerekçesiyle; 
kanuna karşı hile itirazlarını ise. mirasbırakanın hukuk seçiminin mirasçının yasal beklentilerine 
zarar verici nitelikte olmadığı ve İsviçre'de ikametgâh sahibi olan bir yabancının akrabalarının, 
mirasla ilgili olarak İsviçre hukukunun izin verdiği hukuk seçimi yetkisinin mirasbırakan 
tarafından kullanılabilme ihtimalini dikkate almaları gerektiği gerekçesiyle reddetti. Dâva ile 
ilgili olarak bkz.:VISCHER. asm., s. 114-116.

6 TİRYAKİOĞLU. B.. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine 
Uj gulaııacak Hukuk, Ankara 1996. s. 19.
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tanınan kıırıım ve kurallara özellikle saklı pay kurumuna zarar verebileceği ileri 
sürülmektedir.

Bu görüşe karşı çıkan yazarlardan bazıları, borçlar hukuku ile miras ve aile 
hukuku arasındaki keskin farkın artık kapanmaya başladığım; ayrıca günüm üzde 
maddi miras hukuku bakımından ınirasbırakana tanınan tasarruf  özgürlüğünün 
korunması anlayışının ölenin ailesini koruyan anlayış karşısında hiç olmadığı 
kadar üstün geldiğini ve saklı pay kurum unum  dogmatik yapısının dahi 
sorgulandığını7; bazıları ise s ır f  saklı pay sahibi mirasçıların miras haklarının 
ihlâl edileceği endişesiyle, mirasbırakana hukuk seçimi yetkisinin tanınmasının 
olumlu yönlerinin tartışmaya açılmamasının yanlış olacağını ileri sürmektedir*.

Kanımızca miras bırakana hukuk seçimi yetkisinin tanınması ihtimali 
değerlendirilirken öncelikle ön yargılı düşünmekten vazgeçilmeli ve bu alandaki 
ihtiyaçlar ve sıkıntılar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle bu yetkiyi, 
mirasbırakanın kökiiye kullanabilme ihtimali nedeniyle baştan reddetmek 
yerine, avantaj ve dezavantajları objek tif  bir biçimde değerlendirilmelidir. Ayrıca 
mirasbırakana hukuk seçimi yetkisinin tanınmadığı, bir başka ifadeyle mirasa 
uygulanacak hukukun objek tif  bağlama noktaları aracılığıyla tespit edildiği 
zaman dahi bağlama noktalarını oluşturan hayat ilişkilerini değiştirmek suretiyle 
de kanunî mirasçıların ya da sağ kalan eşin miras hakkını önlemeye yönelik 
hile yapılabilme ihtimali olduğu da unutulmamalıdır '’. Kaldı ki. hukuk seçimi
7 Ja>me. agm. s.2. : VASSILAKAK.IS. asm., s.813.
8 DAVI. A.. "L’Autonomie de la Volonté en Droit International Privé de Successions dans la 

Perspective d'une Future Réglementation Européenne",Les Successions Internationales dans 
LUE: Perspectives pour une Harmonisation. DNotL 2004. s.394.

9 Bu konu ile ilgili olarak Canon dâvası örnek gösterilebilir. Bu davada. Bay Canon Fransız 
asıllı bir Amerikan vatandaşıdır. Amerikan vatandaşlığını. 1957 yılında kazanmış ve 
1977'de gerçekleşen ölümüne kadar Amerika Birleşik Devletleri. Virgin Adalarında ikâmet 
etmiştir. Terekesinin büyük bir kısmı Birleşik Devletlerde bulunsa da. Fransa’da da taşınmaz 
malı bulunmaktadır. Kendisi, Fransız vatandaşı olan kızı Leslie ile sonradan Amerikan 
vatandaşlığını kazanan kızı Aimer}' i mirasından mahrum bırakmak istemektedir. Fransız miras 
hukuku çocuklara miras üzerinde saklı pay tanımakta; ancak bu hak Amerikan hukukunda 
lanınmamaktadır.
Öte yandan hem Fransız hem de Amerikan hukukunda taşınır miras ölenin son ikametgâhı 
hukukuna, taşınmaz miras ise bulunduğu yer hukukuna tâbi olmaktadır. Bu noktada Bay 
Canon, Fransa'da bulunan taşınmaz malını ııakdc yani taşınır mala çevirmeye karar verir ve 
1973 yılında, sekreteri Bayan OJell ve kocası ile Virgin Adalarında Amerikan hukukuna tâbi 
Commodore isimli bir şirket kurar. Şirket hisselerinden on bin tanesi kendisine ve beş bini de 
Bayan Üdell ve kocasına verilir. Ancak Bayan OdeII ve kocasının bu hisselere ne sıfatla sahip 
olduğu belirtilmez. Daha sonra 1974'de. kendisine ait hisseleri First Pennsylvanie! Bank and 
Trust Company’e trust yolu ile bırakır. Bu şirket ile aralarındaki trust sözleşmesine göre. 
Commodore şirketinin tüm hisseleri. Bayan Odell ve kocası arasında paylaştırılacaktır. Aynı yıl 
Baş Canon, Fransa'da bulunan taşınmaz malını Commodore Şirketine satar. Böyleee Fransa'da 
bulunan taşınmaz malı Amerika'da bulunan taşınır malvarlığına döner. Son olarak. 1975 yılında,
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yetkisinin saklı pay sahibi mirasçılar aleyhine kötüye kullanımım önleyebilmek 
için her zaman kamıı düzeni müdahalesi ya da zorunlu yasal mirasçıların saklı 
payların ihlâl ettiği ölçüde hukuk seçiminin geçersiz kılınacağı yönünde kural 
koym ak da mümkündür. Nitekim, pek çok milletlerarası özel hukuk kanununda 
da bu tür kurallar yer almaktadır. Bu konuda İtalyan hukuku örnek olarak 
gösterilebilir. 1995 yılında milletlerarası özel hukuk alanında reform yapan 218 
Numaralı Kanun (Law  no. 218 o f  31 May 1995) uyarınca mirasa uygulanacak 
olan hukuk, ölenin ölüm anındaki millî hukuku olacaktır ( m .4 6 /1 ) l0. Ancak söz 
konusu Kanun, mirasbırakaııa ölüme bağlı tasarruf yoluyla terekesinin tamamına 
uygulanm ak üzere yerleşim yeri hukukunu seçebilme yetkisini de tanımıştır. 
Ancak mirasbııakanın seçtiği hııkuk, İtalyan hukuku uyarınca mirasbırakanın 
zorunlu mirasçılarına tanınan saklı pay hakkını, bu mirasçıların mirasbırakanın 
ö lümü anında İtalya 'da yerleşim yerine sahip olmaları kaydıyla, ortadan 
kaldıramayacaktır. Bir başka ifadeyle, mirasbırakanın yapacağı hukuk seçiminin, 
bu seçimin yapılmamış olması halinde mirasına uygulanacak hukuk hangisiyse
o hukukun tanıdığı saklı pay oranlarını ihlâl ettiği ölçüde geçersiz kılınacağı 
hükm e bağlanmıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, mirasbırakana tanınacak hukuk seçimi 
yetkisinin tereke alacaklılarının menfaatlerine zarar verebilme ihtimali, bu 
yetkinin reddi için ileri sürülen bir başka nedendir. Buna karşılık olarak da, saklı 
pay sahibi mirasçıları haklarının korunması bağlamında ifade edilen tedbirlerin 
tereke alacaklıları içinde alınmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 
çağdaş hukuk sistemlerinin içerdiği tereke alacaklıların haklarını koruyan 
kurallar aracılığıyla da alacaklıların haklarının mirasbırakaııa tanınacak hukuk 
seçimi yetkisi ile bertaraf edilmesi önlenebilir".

son ikametgâhının bulunduğu ABD Virgin Adalarının hukukuna uygun bir vasiyetname hazırlar. 
Vasiyetnamesinde, iki kızını mirastan ıskât ederek, malvarlığının yarısını, Bayan Odell'c. diğer 
yarısını ise bir vakıf yararına yönetmek üzere First Pennsylvania Bank'a bırakır. Böylece 
ölümünden sonra, taşınır malvarlığına çevirdiği Fransa’daki taşınmazının da Bayan Odell ve 
eşine kalacağını, mirastan ıskat etliği iki kızının ise herhangi bir iddiada bulunamayacağını 
düşünür. Zira mirasının tümü taşınır inallardan oluştuğu için son ikametgâh hukuku olan 
Amerikan hukukuna tâbi olacaktır ve bu hukıık. yasal mirasçılar açısından öngörülen saklı 
pay kuruntunu tanımamaktadır. Böylece kızları saklı paylarının ihlâl edildiği iddiası ile dâva 
açamayacaklardır. Ancak ölümünden sonra, her iki kızı da. Bay ve Bayan Odell'e, First 
Pennsylvania Baıık'a. I 'irst Pennsylvania Bank and Trust Company'e ve Commodore şirketine 
Fransa'da dâva açarak, babalarının kendilerinin saklı payını ortadan kaldırmak amacıyla kanuna 
karşı hile yaptığını iddia ederler. Dâva sonucunda mahkeme, Fransa'daki taşınmaz malın 
satımının davacıların Canon'un mirası üzerindeki saklı pay hisselerini ortadan kaldırmaya 
yönelik olduğuna, dolayısıyla kanuna karşı hile yapıldığına karar verir Dâva ile ilgili olarak 
bkz. Rev. C'rit.. Tm.72. 1983. s.282-300. Karar ile ilgili olarak bkz.: l.I, ağın., s.87-89.

10 MONTANARI. A/NARCIS1. V.A. .Conflict of Laws in Italy. 1997. age., s.49.
11 LI. agm.. s. 84.
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c. Mirasa Uygulanacak Hukuk Bağlamında İrade Muhtariyeti 
İlkesine Yer Verilmesi Gerektiği Yönündeki Görüşler

Milletlerarası unsur taşıyan miras bakımından mirasbırakana hukuk seçimi 
yetkisinin tanınması yani bu alanda irade muhtariyeti ilkesinin uygulanması 
gerektiğini savunanlar da kendi aralarında bu ilkenin sınırlı ya  da şarta bağlı 
olarak uygulanmasını savunanlar ve de bu ilkenin hiçbir sınırlama getirilmeden 
münhasıran uygulanmasını savunanlar o lmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Milletlerarası m irashukuku bakımından irade muhtariyeti ilkesinin münhasıran 
uygulanması gerektiğini savunanlar çoğunlukla miras bırakana hukuk seçimi 
yetkisinin tanınmasını ölüme bağlı tasarrufta bulunma özgürlüğünün zorunlu 
uzantısı olarak kabul etmektedir.

Buna göre, sözleşmeler alanında kabul edilen sözleşme özgürlüğü esasının 
tarafların sözleşmelerine uygulanacak hukuku seçebilmesi sonucunu doğurması 
gibi ölüm e bağlı tasarrufta bulunma özgürlüğü de mirasa uygulanacak hukukun 
mirasbırakan tarafından seçilebileceği sonucunu doğuracaktır; zira maddî miras 
hukuku bakımından geçerli olan ölüme bağlı tasarrufta bulunm a özgürlüğü ancak 
milletlerarası miras hukukunda da irade muhtariyeti ilkesinin kabul edilmesiyle 
geçerli olabilir. Aynı doğrultuda, mirasbırakana maddî hukukta tanınan ve 
kimlerin mirasçısı olacağını, kimin mirasından ne oranda pay alacağını veya 
kimin mirasını yönetm e hakkının olduğunu belirleyebilmesi olarak ortaya çıkan 
ve günüm üzde neredeyse evrensel kabul gören mirasbırakanın tasarruf  özgürlüğü 
esasının kabul edilmesiyle hedeflenen sonucun, mirasbırakana ölümünden sonra 
mirasına uygulanacak hukuku seçebilme özgürlüğünün tanınmaması durumunda 
elde edilemeyeceği ileri sürülmektedir12.

Milletlerarası özel hukukta mirasa uygulanacak hukuk bağlamında irade 
muhtariyeti ilkesinin münhasıran uygulanması gerektiği ileri sürenlerden bazıları 
ise mirasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisinin, miras hukukunun karmaşık 
yapısından kaynaklanan problemleri önemli ölçüde ortadan kaldırabileceğini ileri 
sürmektedir. Şöyle ki, mirasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisi, mirasın tâbi 
olacağı hukukun önceden bilinmesini, dolayısıyla öngörülebilirliği sağlayarak 
mirasbırakanın terekesinin dağılımını daha iyi organize etmesine yardımcı olur 
ve bu durum da mirasçılar ve tereke alacaklıları açısından da hak ve borçlarını 
önceden bilmeleri gibi olumlu sonuçlar doğurur13. Ayrıca, bu seçim mirasa tek 
bir hukukun uygulanmasını dolayısıyla mirasta birliği temin edebilir. Mirasta

12 LI. agm.. s. 89.
13 VASSILAKAK1S. agm.. s.811-812.
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birliğin temin edilmesi, yani hem ekonom ik hem de yasal açıdan terekenin 
bütünlük arzetmesi ise bir yandan mirasçıların miras paylarının belirlenmesinde 
ve terekenin intikalinde kolavlıgı bir vandan da tereke alacaklılarının korunmasınıj  c  -
sağ la r14.

Konuya farklı açılardan yaklaşan bazı yazarlar ise. özel hukukun temel 
prensibi olan ta ra f  iradesinin milletlerarası özel hukuka da taşınması gerektiğini 
ve genel olarak taraflara üzerinde serbestçe tasarruf  edebilecekleri haklarla ilgili 
olarak hukuk seçimi yetkisinin tanınması gerektiğini ileri sürmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, mirasa uygulanacak hukukun tayininde irade 
muhtariyeti ilkesinin uygulanmasını kabul etmekle birlikte mirasbırakatıa 
tanınacak hukuk seçimi yetkisinin sınırlı ya  da şarta bağlı olarak kabul edilmesi 
gerektiği yönünde farklı görüşler de mevcuttur. Bu görüşü savunanlara göre, 
mirasbırakana tanınacak sınırsız bir seçim yetkisi, mirasbırakan ile seçtiği 
hukuk sistemi arasında makul bir bağlantının bulunması gerektiği yönündeki 
kıstasla çelişebilir15. M irasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisinin sağ kalan 
eş ve çocukların mirasla ilgili haklı beklentilerini tehlikeye atmaması gerektiği 
dolayısıyla seçiminin saklı pay sahibi olan mirasçıların saklı paylarını ihlâl 
e tm em e şartıyla geçerli olması gerektiği de bu yetkinin sınırlı olarak tanınması için 
gösterilen bir diğer gerekçedir. Söz konusu sınırlamaların uygulamaya yansıması 
ise; mirasbırakamn seçebileceği hukukları önceden tespit edip mirasbırakana bu 
hukuklar arasından seçim yapm a yetkisi tanınması suretiyle; seçilecek hukukun 
uygulama alanının ( sadece taşınır tereke bakımından geçerli olması) kısıtlanması 
suretiyle; seçimi yapabilecek olanları yabancılarla sınırlı tutulmasıyla; seçimin 
sadece kendi hukukları lehine kullanılmasına izin verilmesiyle ya da seçim 
yetkisinin belirli şartlara bağlanması suretiyle gerçekleşmektedir"’. Bu noktada 
belirtmemiz gerekir ki. m irasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisinin 
sınırlı ya da şarta bağlı olarak kabul edilesi gerektiğini savunanlar, bu yetkinin 
münhasıran uygulanmasını gerektiğini savunanlar tarafından, bu yetki bir kez 
tanındıktan sonra getirilen sınırlamaların yeniden belirsizliğe neden o lacağ ı17, 
mirasbırakana bir kez hukuk seçimi yetkisini tanıdıktan sonra, bu seçimi sadece

14 VASSILAKAKIS. agm.. s.811.
15 BALE. G.. "The Demise of Lord Kingsdown's Act". Sask. Bar Rev.. 1964. V.29. s. 190.
16 Örneğin 1989 tarihinde yürürlüğe giren İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu, yabancı 

bir ülkede ikamet eden İsviçre vatandaşlarına mirasla ilgili hukuk seçiminde bulunma yetkisi 
tanınmakla beraber bu yetkiyi hem seçilebilecek hukuklar hem de miras bırakanın vatandaşlığı 
bakımından sınırlandırmıştır Uygulamayla ilgili farklı örnekler için bkz.: VASSILAKAKIS, 
asm., s.814-815: CARD ILI.O SALERNO. F.. "Italy in International Succession". International 
Succession, Ed. GARB. L.. The Netherlands 2004. s.374; MCCLEAN,BEE VERS. age., s. 130. 
dn.268: SIEHR. age., s. 105-106: BOULANGER, s. 159-160.

17 MCCAFFREY. S.rThc Swiss Draft Conflicts Law". AJCL 1980. V.28. s.274.dp.218.
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taşınır tereke bakımından kabul etmenin bölünmeye ve ayrım sistemine dönm eye 
neden olacağı gerekçeleriyle eleştirilmektedir15.

II. Milletlerarası Özel H ukuk Alanında Mirasa Uygulanacak  
H ukuk Bakımından İrade Muhtariyeti İlkesinin Uygulanması  
Yönündeki Gelişmeler

A. Kanuni Düzenlemeler

Çağdaş milletlerarası özel hukuk düzenlemeleri incelendiğinde, mirasa 
uygulanacak hukukun tayininde objek tif  bağlama noktaları dışında sınırlı da olsa 
irade muhtariyeti esasına yer verilmesi yönünde bir eğilim olduğu fark edilecektir.

Milletlerarası özel hukuk alanında mirasa uygulanacak hukuk bağlamında 
irade muhtariyeti esasını kabul eden kanunî düzenlemelerinden biri 1989 tarihinde 
yürürlüğe giren İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk K anunu’d u r19. Kanuna göre, 
İsviçre 'de ikamet eden yabancılar, kendi millî hukuklarını ya da ikametgâh 
hukukları olması itibariyle İsviçre hukukunu miraslarına uygulanmak üzere 
seçebileceklerdir (m .90/2). Eğer mirasbırakan birden fazla vatandaşlığa sahip ise, 
mirasına uygulanmak üzere sahip olduğu bu vatandaşlıklardan istediğini seçebilir; 
ancak seçiminin geçerli olabilmesi için, sahip olduğu bu vatandaşlıklarının hiç 
biri İsviçre vatandaşlığı olmamalı ve hem seçimi anında hem de ölümü anında 
seçtiği bu devletin vatandaşlığını taşımalıdır. Kanun, İsviçre dışında ikamet eden 
İsviçre vatandaşlarının durum u da düzenlenmiş ve onlara da vasiyetname ya da 
miras sözleşmesi yoluyla terekelerinin tamamını y a d a  İsviçre’de bulunan kısmını 
İsviçre hukukuna ve İsviçre yargısına tâbi kılabilmelerine imkân ta n ım ış t ı r0.

1995 yılında milletlerarası özel hukuk alanında reform yapan 218 Numaralı 
Kanun {Law no. 218 o f  31 May 1995) ile İtalya da. mirasbırakana ikametgâh 
hukukunu terekesinin tamamına uygulanmak üzere seçebilme yetkisini tan ım ış t ır ' .

"M irasa Uygulanacak Hukuka dair 1989 tarihli La Have Sözleşmesi”ni 
onaylayan tek devlet olan Hollanda. 1996 tarihinde milletlerarası miras hukukuna 
dair kanunlar ihtilâfı kurallarında köklü birdeğişiklikyaparak. Sözleşme kurallarını 
Hollanda hukukuna dâhil etmiştir. Sözleşme henüz yürürlüğe girmemiş olsa da

IS "Choice of the Applicable Law-Discussion". Les Successions Internationales dans l'UE:
Perspectives pour line Harmonisation. DNotl. 2004, s.436.

19 BOULANGER, F.:""Codifications Nationales et Convention de La Have du 1 Aout 1989:
L’lmprobable Unification du Droit International des Successions", Melanges en l'Honneur dc
Paul LAGARDE. I.e Droit International Prive. 2005. s.159-160.

20 LI. agm.. s.73.
21 VASSILAKAKIS, agm.. s.808: CARDILLO SALERNO. F.. agm. s.374.

122 Prof. Dr. Ilhan U n a t'a  A rm ağan



1 Ekim 1996 tarihi itibariyle, sözleşme kurallarım kendi milletlerarası miras 
hukuku kuralları haline getiren Hollanda, bu suretle Sözleşmede mirasbırakana 
tanınan mirasa uygulanacak hukuku seçme yetkisini kabul e tm iş t i r ' .

2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni milletlerarası özel hukuk kurallarıyla 
Finlandiya 'da, mirasbırakana mirasına uygulanacak hukuku seçme yetkisi 
tanımıştır (Bölüm 26, m. 1-20)-’. Buna göre, mirasbırakan mirasına uygulanmak 
üzere, vasiyetnamesi ile; vasiyetnameyi yaptığı ya da ölümü anındaki millî 
hukukunu; vasiyetnameyi yaptığı ya da ölümü anındaki ikametgâh hukukunu 
veya bunlardan önce sahip olduğu ikametgâh hukukunu seçebilecektir (26. 
Bölüm, m .6/2). Ayrıca, eğer mirasbırakan ölüm e bağlı tasarrufu yaptığı anda evli 
ise eşi ile arasındaki mal rejimi anlaşmasının tâbi olduğu hukuku da terekesine 
uygulanmak üzere seçebilir (26. Bölüm, m.6/3).

Mirasbırakana sınırlı da  olsa hukuk seçimi yetkisi tanıyan bir diğer kanuni 
düzenleme A lm anya tarafından kabul ed i lm iş t i r4. 1986 tarihli milletlerarası özel 
hukuk reform kanununun hazırlık aşamasında, miras alanında mirasbırakamn 
hukuk seçimi yetkisinin (professio juris), uygulana gelen mirasbırakamn millî 
hukuku yerine bağlama noktası olarak tayin edilmesi yönündeki görüşlere ve 
bu yönde hazırlanan taslağa35 rağmen yürürlüğe giren Kanun, hukuk seçimini 
hem terekenin niteliği hem de seçilecek hukuk bakımından sınırlandırmıştır. 
Miras statüsü olarak ölenin millî hukukunu kabul eden Alman hukuku uyarınca 
mirasbırakan, A lm anya 'da  bulunan taşınmaz mallarına Alm an hukukunun 
uygulanmasını isteyebilecektir (EGBGB  ın .25/2):<\

1 Temmuz 2002 'de  yürürlüğe giren Estonya Milletlerarası Özel Hukuk 
Kanunu, mirasa uygulanacak hukuk bağlamında ölenin son ikametgahı hukukunu 
yetkili kılmak suretiyle kabul ettiği objek tif  bağlama kuralının (m.24) yanı sıra 
mirasbırakana, mirasının tüm üne uygulanmak üzere hukuk seçiminde bulunma 
yetkisi de tanımıştır. Kanuna göre, mirasbırakan mirasına uygulanm ak üzere, 
hukuk seçimini yaptığı an itibariyle de sahip olması şartıyla milli hukukunu 
seçebilecektir (rn.25)27.

22 VASSIl.AKAK.IS. agm., S.X08.
23 Ayrıntılı bilgi için bkz.:KANGOS. U.: Competence Conflicts of tlıc Law of Successions. 

Finlande: R eports: Comparative Law Study on Rules of Conflicts of Jurisdiction and 
Conflicts of Law Concerning Wills and Successions in the Member States of the European 
Union. 2002, s.350-351. Rapor için bkx.: hitp://ec.europa.eu/iusticc/doc centre/civil/studies/ 
doc/report conflits finland.pdf (23.06.2011 itibariyle)

24 YASSILAKAKIS. agm.. s.807.
25 LI. agm.. s.70.
26 SIEHR. K.; Internationales Privatrecht. Heldberg. 2003. s. 105-106.
27 Ayrıntılı bilgi için bkz.:SEIN, K.: ‘The Development o f  Private International Law in 

Estonia", YPIL. V.X, 2008, s.459-472
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2004 tarihli Belçika Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu, mirasbırakana, tüm 
mirası için hukuk seçiminde bulunabilme yetkisi tanımıştır. Kanun, miras statüsü 
dışında, ölüm e bağlı tasarrufların yorum u ile ölüm e bağlı tasarrufların geri 
alınması bakımından da bu yetkiyi tam m ıştır (m .84):s.

Bulgaristan’da yürürlükte olan 2005 tarihli Milletlerarası Özel Hukuk 
Kanunu da mirasbırakana tüm mirasına uygulanm ak üzere, seçimde bulunduğu 
an sahip olduğu milli hukukunu yetkili tayin edebilme imkânı tanımaktadır. 
Mirasbırakanın yetkili tayin ettiği hukuk, ob jek tif  bağlama noktalarıyla tayin 
edilen yetkili hukuklarda kabul edilen saklı pay hakkını ihlâl edemez (m .89/2) 
Kanunun mirasa uygulanmak üzere tayin ettiği objek tif  bağlama noktaları ise, 
taşınır tereke için mirasbırakanın ölümü anındaki mutad mesken hukuku taşınmaz 
tereke içinse terekenin bulunduğu yer hukuku olacaktır (m .89/1)29.

Yukarıda belirtilenler dışında, mirasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisini 
sadece ölüme bağlı tasarruflarının içeriğinin yorum una uygulanacak hukuk 
bakımından tanıyan devletler de vardır '-1.

B. Milletlerarası Sözleşmeler

Mirasa uygulanacak hukuk bağlamında irade muhtariyeti ilkesini, 1973 
tarihli “Terekenin Uluslararası İdaresine Dair La Haye Sözleşmesi” ile 1989 
tarihli “Mirasa Uygulanacak Hukuka Dair La Haye Sözleşmesi” de kabul 
etmiştir. 01.07.1999 tarihinde yürürlüğe giren Terekenin Uluslararası İdaresine 
Dair La Haye Sözleşmesi31 genel olarak, terekenin nerede bulunduğunu ve 
niteliğini dikkate almaksızın, mirasın mirasbırakanın millî hukukuna ya da 
mutad mesken hukukuna göre idaresini kabul etmiştir (m.3). Ancak sözleşme 
irade muhtariyeti ilkesini, mirasbırakanın millî hukuku ile ikametgâhı hukuku

28 16.08.2004 tarihli Kanunun belirlilen maddeleri için bkz.: CLIJMANS. C ./TORREMANS, P.: 
"The Belgian. The Code of Private International Law", RabelsZ. April 2006. Band 70. s.390- 
395.

29 Ayrıntılı bilgi için bkz.:HOLST. J.C.: 'The Development of Private international Law in 
Bulgaria', YPIL. V.IX. 2007, s.375-386.

30 Bu tür bir uygulama İngiliz hukukunda mevcuttur. Bkz.:MCCLRAN. D./ BEEVERS. K.: 
Morris The Conflict o f Laws. 6 tlı Ed.. 200. s.454. Yine. 1969 tarihli Amerika Birleşik 
Devletleri Veraset Kanunu ise (UnitedStates Uniform Probate Code), mirasbırakan tarafından 
hukuk seçimi yapılmamış olması halinde vasiyetnamesine uygulanması gereken Eyaletin kamu 
düzenine aykırı olmadıkça, mirasbırakanın vasiyetnamesinde yer alan tasarrufların anlam ve 
etkilerinin kendi seçtiği Eyaletin hukukuna tâbi olacağını kabul etıniştir(Section 2-62).. bkz.: 
VASS1LAKAKIS. agm.. s.806.

31 Türkiye. Sözleşmeyi imzalamışsa da henüz onaylamamıştır: dolayısıyla Sözleşme. Türkiye 
bakımından yürürlükte değildir. Söz konusu Sözleşme sadece taraf olan devletler bakımından 
uygulanacağı için (m .l). Türk hukuku bakımından bir etkisi olmayacaktır.
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arasında çıkabilecek ihtilâfları çözmek iizere kullanmış ve ınirasbırakana bu iki 
hukuktan birisini seçme yetkisi tanımıştır (m.4). Söz konusu madde uyarınca, 
âkit devletler, tereke idarecisinin atanması ve onun yetkileri konusunda, 3. madde 
hükmüne rağmen kendi iç hukuklarını uygulayacaklarını veya kendi vatandaşları 
olan mirasbırakanların tereke idaresi hakkında millî hukuklarının uygulanması 
yönündeki isteklerini dikkate alacaklarını beyan edebilirler. B uradam irasbırakanm  
hukuk seçimi, tereke idaresi hususunda yetkili hukuku gösterm ek şeklinde olacak 
ve ancak kendi millî hukukunu seçtiği zaman sonuç doğuracaktır^.

1989 tarihli ‘Mirasa Uygulanacak Hukuka Dair La Haye Sözleşm esi’ ise, 
birden fazla hukukun uygulanmasına gerektiren miras uyuşmazlıkları lıakkındaki 
belirsizliği gidermek amacıyla, mirasbırakana mirasına uygulanacak hukuku 
seçebilme yetkisini tanım ıştır33. Mirasbırakanın terekesine uygulanacak hukuku 
tespit etmek amacıyla hazırlanan Sözleşme, daha önce de belirtildiği üzere, 
yeterli katılım gerçekleşmediği için henüz yürürlüğe girmemiştir. Sözleşmenin 
mirasa uygulanmak üzere kabul ettiği objektif  bağlama noktası ölenin son mutad 
mesken hukuku (m.3) olmakla birlikte, mirasbırakana mirasına uygulanacak 
hukuku seçebilme yetkisi de (professio jııris)  tanınmıştır (m .5). Mirasbırakan 
tarafından seçilen hukuk, aksi açık olarak belirtilmedikçe, mirasbırakanın tüm 
terekesi için yetkili olacaktır. Böylece, mirasbırakanın aksine bir kayıt koyarak 
mirasına uygulanmak üzere birden fazla hukuku yetkili k ılmasına imkân verildiği 
de ifade edilmektedir. Seçilen hukukun terekenin tümü için yetkili olacağının 
belirtilmesiyle34, mirasbırakanın ölümü halinde sadece iradî değil yasal 
mirasçılarının (kısmen ya da tamamen) bulunması halinde de seçim imkânının 
bulunduğuna işaret etmektedir. Böylece mirasbırakan iradî mirasçı atamaksızın 
da ölüme bağlı bir tasarruf  aracılığıyla mirasına uygulanm ak üzere hukuk 
seçiminde bulunabilecektir. Mirasbırakana tanınan hukuk seçimi yetkisi sınırsız 
değildir. Şöyle ki seçim, sadece mirasbırakanın ölüm ya da hukuk seçimini 
yaptığı andaki millî hukuku veya mutad meskeninin bulunduğu devletin hukuku 
lehine olabilecektir (m .5/1). H ukuk seçiminin kısıtlı olarak tanınmasının nedeni 
mirasbırakanın kendisi ile hiçbir bağlantısı o lmayan bir ülke hukukunu seçmesi 
önlenm ektir35.

Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, mirasbırakan, terekesindeki belirli malların 
intikalini idare etmek üzere de bir veya birden fazla devletin hukukunu seçebilir.

32 TANRIBİİ.İR. [;.B.:Kanunî Mirasçılıktan Doğarı Kanunlar İhtilâfı. Ankara 2000. s. 198
33 BRUCH. C.S.: "The Hague Convention on the Law Applicable to the Estates of the Deceased

Persons: Do Quasi-Communitv Property and Mandatory Survivorship Laws Need Protection?".
Law&Contemporary Problems. 1993. V. 52. N. 2. s.315.

34 Eleştiriler için bkz.: ULUOCAK, La Have. s.8.
35 BRUCH, agm.. s.315-316.
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Ancak bu durum da seçilen hukuk, Sözleşmenin 3. ya da 5/1. maddesi uyarınca 
yetkili kılınan hukukun emredici hükümlerinin uygulanm asına engel olmamalıdır 
(m .6). Sözleşmenin bu maddesi, m irasbırakanm seçebileceği hukuklar arasına 
millî hukuk ve mutad mesken hukuku yanı sıra 3. bir alternatifin, malların 
bulunduğu yer hukukunun da dahil edilerek bu alternatifin uygulanabilmesini 
güvence altına almak isteyen önemli sayıdaki delegenin ısrarı ile Sözleşmede 
birlik esasını sağlam aya çalışan delegeler arasındaki anlaşmazlığın sonucunda bir 
kanunlar ihtilafı kuralı olarak değil; m irasbırakanm hukuk seçimini maddî hukuk 
lehine de kullanabileceği ifade edecek tarzda düzenlenen maddi bir kuralla bir 
çeşit uzlaşma sağlanmaya çalışılmıştır50.

c. Avrupa Birliği

Milletlerarası unsur taşıyan miras problemlerinin gösterdiği artış, konunun 
Avrupa Birliği nezdinde de mirasa ilişkin kanunlar ihtilâfı kurallarının 
uyumlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında ele alınmasına neden 
olmuştur. Bu amaçla yapı lan 2004 Mayıs tarihli Alman N oterler Birliğinin (DNotl) 
Sem pozyum unda37, özellikle tartışılan konulardan biri de mirasbırakana hukuk 
seçimi yetkisinin tanınması olmuştur. Sempozyumda, hukuk seçimi yetkisinin 
tanınmasının, milletlerarası malvarlığı planlamasında etkinlik, öngörülebilirlik, 
kesinlik ile hız ve masraflar yönünden avantajlar sağlayacağı, dolayısıyla hem 
miras ilişkisinin tarafları hem de hukuk uygulayıcıları bakımından pek çok 
olumlu niteliği bünyesinde toplayacağı ve mirasbırakana bir kez hukuk seçimi 
yetkisini tanıdıktan sonra, bu seçimi terekeye dahil malların niteliğinden 
hareketle sınırlandırmanın bölünmeye ve dolayısıyla ayrım sistemine dönmeye 
neden olacağı için tercih edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir0. Avrupa 
Birliği Komisyonu da 2005 tarihli miras ve öliime bağlı tasarruflarla ilgili 
olarak hazırladığı Yeşil Kitap 'ta  (Green Paper on Succession and Wills) genel 
olarak. Avrupa Birliği dahilinde mirasla ilgili farklı maddî, usulî ve milletlerarası 
düzenlemelerin, uygulamada pek çok sıkıntıya neden olduğunu belirterek, hangi 
bağlama noktası seçilirse seçilsin, herzam an  mirasla ilgili kişilerin beklentilerinin 
karşılanamayacağı vakaların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu ve bu 
noktada belirli bir esnekliğin sağlanabilmesi için mirasbırakana hukuk seçimi 
yetkisi tanınmasının tartışılmaya değer olduğuna işaret etmiştirc . Komisyon 
gelişmeler ışığında Avrupa Parlamentosuna sunm ak üzere milletlerarası miras ve 
ö lüm e bağlı tasarruflarla ilgili bir yasa taslağı hazırlamaya karar vermiş ve bunun 
üzerine hazırlanan R ap o rd a  16.11.2006 tarihi itibariyle Avrupa Parlamentosunda

36 Ayrıntılı bilgi için bk/.: WATERS, age., s.47-51.
37 10-11 Mayıs 2004 tarihleri arasında düzenlenen bu Sempozyum için bkz.: “ Les Successions

Internationales dans l’UE : Perspectives pour une Harmonisation”, DNotl., 2004.
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kabııl edilmiştir38. Rapor öncelikle, Avrupa B irliğ i 'ne  üye ülkelerin mirasla 
ilgili olarak gerek maddî gerekse de özel hukuk düzenlemeleri arasındaki 
farklılıkların bu alanda, özellikle mirasın intikali bakımından çeşitli zorluklara 
neden olduğuna işaret etmiştir. Bu zorlukları aşmak amacıyla, Birlik dahilindeki 
ülkelerin kanunlar ihtilâfı kuralları arasında uyum sağlamaya yönelik tedbirler 
alınabileceği ve bu nedenle Birliğin objektif  amaçlarıyla paralel esaslar içerecek 
bir düzenleme hazırlamanın m üm kün olabileceği belirtilmiştir. Bu amaçla 
hazırlanacak yasa taslağının içermesi gereken konularda tavsiyeler sunan rapor, 
mirasbırakana millî hukuku ya  da ölüme bağlı tasarrufu yaptığı andaki mutad 
mesken hukukunu, mirasına uygulanm ak üzere seçebilme imkânı tanınması 
yönünde de bir öneri sunmuştur. Aradan geçen 3 yılın ardından, Avrupa Birliği 
hukukunda, özel hukukta adli işbirliği başlığı altında meydana gelen gelişmelerin 
de bir sonucu olarak, 14.10.2009 tarihinde mirasla ilgili olarak hem uygulanacak 
hukuka hem de milletlerarası yetkiyle ilgili düzenlemeler içerecek bir tüzük 
yapılması yönünde tek l i f  hazırlanmıştır59.

Tüzük olarak kabul edilmesi durum unda ‘Avrupa Milletlerarası Özel Hukuk 
K anunu’ nu oluşturma yönünde bir adım olarak da kabul edilen bu teklif, 
milletlerarası unsurlu miras söz konusu olduğunda, farklı hukuk sistemlerinin 
karşı karşıya gelmesi nedeniyle ortaya çıkan zorlukları ortadan kaldırmayı 
hedeflerken aynı zam anda üye ülke vatandaşlarının mirasçılarının (atanmış ya 
da kanunî) haklarını garanti altına almasını sağlayacak etkin ve gelişmiş bir 
miras planlaması yapmalarını da sağlamayı amaç olarak benimsemiştir40. Teklif, 
gerek kanunî gerekse iradi mirasla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm meselelere 
çözüm  getirmeyi; milletlerarası mirasla ilgili olarak yetki ve uygulanacak hukuk 
bakımından paralellik sağlamayı; mirasın açılmasından mirasçılara intikaline 
kadar tek bir hukukun uygulanmasının sağlanması dolayısıyla birlik sisteminin 
katı bir şekilde uygulanmasını hedeflemektedir. Mirasa uygulanacak hukuk 
olarak mirasbırakatım mutad mesken hukuku kabul edilirken mirasbırakana tüm 
mirasına uygulanmak üzere milli hukukunu seçebilme yetkisini tanınm ıştır" .

38 Gargani GIUSEPPE tarafından hazırlanan Rapor için bkz.:
___http://www.euroiwl.europa.eu/nicetdocs/2004 2009. documents/pr/614/614735/614735en.pdf

(23.06.2011 ).
39 ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, 

applicable law. recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters 
of succession and the creation of a European Certificate of Succession" COD/2009/0157 
Bkz.:http://www.curoparl.europa.cu/ocil/file.isp?id=58l3632 (23.06.2011 )

40 Ayrıntılı bilgi için bkz: http.7Avww.europarl.europa.eu/registre/docs_autresJnstitutions/ 
commission_europeenne/sec/2009/0410/COM_SEC(2009)0410_EN.pdf

41 Bkz.: Lechner, K.:"Draft Repon <Titre>On The Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on Jurisdiction. Applicable Law. Recognition and Enforcement 
of Decisions and Authentic Instruments In Matters o f Succession and the Creation of a
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Sonuç

Milletlerarası miras hukuku alanında pek çok ciddi problem olmasına rağmen 
bu problemlerle ilgili kalıcı ve gerçek çözüm ler üretilmesi m üm kün olamamıştır. 
Milletlerarası miras hukuku alanındaki problemlerin başında bu alanla ilgili 
hemen her hususun, farklı devletlerin hukuk sistemlerinde çok farklı biçimlerde 
düzenlenmiş olması gelmektedir. Hukuk düzenleri arasındaki bu farklılıklar, miras 
hukuku alanında farklı sistemlerin benimsenmesinden, farklı bağlama noktalarının 
kullanılmasından, milletlerarası özel hukukun genel problemlerin miras hukuku 
ile ilgili farklı biçimlerde çözümlenmesinden kaynaklanabilmektedir. Bu 
nedenle milletlerarası unsur içeren miras problemleri ortaya çıktığında, bu farklı 
düzenlemeler de karşı karşıya gelmektedir. Bu bağlamda, 1989 tarihli “ Mirasa 
Uygulanacak Hukuka Dair La Haye Sözleşmesi” ne 1961 tarihli ‘'Vasiyet 
Tasarruflarının Şekline Dair Kanun Uyuşmazlıkları Hakkındaki La Haye 
SözleşınesP'nde olduğu gibi geniş bir katılımın sağlanmasıyla yürürlüğe girmesi 
sağlanırsa, milletlerarası miras hukuk ile ilgili olarak, uygulanacak hukuk 
bağlamında söz konusu farklılıklardan kaynaklanan pek çok sorunun çözüme 
kavuşturulacağına inanmaktayız.

G ünüm üz koşullarında, sıradan insanlar için bile, gerek farklı ülkelerde 
malvarlığına sahip olabilme imkânının gerekse de birden fazla vatandaşlığa ve 
ikametgâha sahip olan kişilerin sayıların artmasına bağlı olarak miras hukuku 
ile ilgili milletlerarası unsurlu uyuşmazlıklar eskiye oranla hayli artmıştır. Daha 
önce de bahsedildiği üzere, bu uyuşmazlıkların çözüm ünde mirasbırakanın şahsî 
statüsünden ya  da terekeye dahil malların niteliğinden hareket ederek tespit 
edilen bağlama noktaları beraberlerinde getirdikleri pek çok problem nedeniyle 
etkin çözüm ler üretmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bir alternatif  olarak 
ortaya çıkan sübjektif  bağlama noktasının, yani mirasa uygulanacak hukukun 
mirasbırakan tarafından tayin edilmesinin olumlu yönlerinin göz ardı edilmemesi 
gerekir. Taraf  menfaatinin baskın olduğu ve sonuçların öngörülebilirliği ile 
kesinliğine ihtiyaç duyulan alanlarda hukuk seçimi yetkisinin tanınmasına ihtiyaç 
vardır. Kişinin, ob jek tif  bağlama noktası olarak kullanılan ikametgâhını, mutad 
meskenini ya da vatandaşlığını değiştirmesi durumunda ya da farklı ülkelerde 
malvarlığı edinmesi durum unda mirasına uygulanacak hukukun da değişebilmesi 
ihtimali kişinin mirası ile ilgili sonuçları öngörebilmesi olanağını ortadan 
kaldırmaktadır Oysa, kişiye hukuk seçimi yetkisi tanınırsa, mirasın tâbi olacağı 
hukukun önceden öngörülebilirliği, dolayısıyla etkin bir miras plânlaması ayrıca

European Certificate of Succession*. s. 10. hUp://w\vw.enroparl.europa.eu/sidc.s/getDoc.
do? tvpe=COM PA Rl ,&ınode=X M1 .& languaiie=EN&rcİL-ronce=Pi:441.200 (22.06.2011
¡dbariylc)</Titre>
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ınirasbırakamn son arzusunu m ümkün olduğunca yerine getirme ilkesine de 
(favor testemanti) uygunluk sağlanabilir'12.

Yukarıda belirtilen nedenler ışığında, kanımızca, etkin ve alternatif  çözümlere 
duyulan ihtiyacın açık olduğu milletlerarası miras hukuku alanında, objektif  
bağlama kurallarının yanı sıra mirasbırakana hukuk seçimi yetkisinin de tanınması 
yerinde olacaktır. Ayrıca mirasbırakana tanınacak hukuk seçimi yetkisi mirasa 
tek bir hukukun uygulanmasını, dolayısıyla mirasta birliği temin edecektir. Bu 
nedenle, mirasbırakana bir kez hukuk seçimi yetkisini tanıdıktan sonra, bu seçimi 
terekeye dahil malların niteliğinden hareketle sınırlandırmanın, aynı miras için 
birden fazla hukukun uygulanmasına, mirasçılar ve tereke alacaklıları bakımından 
eşitsizliklere hatta kimi zaman mirasa ilişkin haklarını dahi elde edememesine 
ve de mirasın elde edilebilmesi için daha fazla para ve zaman harcanan yasal 
süreçlere neden olabileceğine dolayısıyla, en başta bu yetkinin tanınmasıyla 
elde edilmesi umulan avantajları ortadan kaldıracağına inanmaktayız. Ancak 
daha önce de belirtildiği üzere, gerek mirasbırakanın kendisine tanınacak hukuk 
seçimi yetkisini kötüye kullanarak mirasçılarının ve tereke alacaklılarının 
menfaatlerine zarar verebileceği yönündeki endişeleri gidermek gerekse de 
mirasbırakan ile seçtiği hukuk arasında makul bir bağ sağlayabilmek için, bu 
yetkinin seçilebilecek hukukları önceden belirleyerek sınırlandırılmasının yerinde 
olacağına inanmaktayız. Bu bağlamda, mirasbırakana, seçim anındaki millî 
hukuku, ikametgâh hukuku ya da mııtad mesken hukuklarından birini, terekesinin 
tüm üne uygulanmak üzere seçme yetkisi tanınabileceği kanaatindeyiz.

Çalışm am ızda da ortaya konulduğu üzere gerek genel olarak milletlerarası 
özel hukuk bakımından doktrin ve kanuni düzenlem eler bakımından gerekse 
de T ürk iye’nin bir parçası olmayı hedeflediği Avrupa Birliği açısından, çağdaş 
eğilim, mirasa uygulanacak hukuk bakımından birlik sisteminin tercih edilmesi ve 
mirasa uygulanacak hukukun tayininde objek tif  bağlama kuralları dışında sınırlı 
da olsa sübjek tif  yönteme, yani irade muhtariyetine y e r  verilmesi yönündedir. 
Ancak, milletlerarası özel hukuk alanındaki yeni görüş, teori ve uygulamaları 
esas almak gibi temel b iryaklaşım  benimsediği belirtilen ve 12.12.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5718 sayılı yeni M Ö H U K ’un, genel olarak miras ile ilgili olarak 
böyle bir yaklaşıma ve içeriğe sahip olmadığı açıktır. 5718 sayılı yeni M ÖHUK, 
mirasla ilgili diğer hususlarda olduğu gibi sistem bakımından da herhangi bir 
değişiklik getirmemiştir43. Böylece, önceki Kanun ile ilgili olarak da ifade edildiği

42 SCOI.ES. E.F.. RHEINSTEİN, M.. ‘’Conflict Avoidence in Successioıı Planniııg",
Lasv&Contemp. ProbL 1956. V.21. s. 516.

43 2007 tarihli yeni MÖHtJK'un. 1982 tarihli önceki MÖHUK'un mirasla ilgili düzenlemesi
bakımından gerçek anlamda yaptığı tek değişiklik, eski MÖHUK m. 22/2"de. terekenin
bulunduğu yer hukukuna tâbi olacağı belirtilen mirasın açılması konusuna, 'mirasın açılma
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üzere mirasa uygulanacak hukukun bölünmesine neden olarak uygulamada pek 
çok zorluk doğurma ihtimaline rağmen, birlik ve ayrım sistemleri dışında kalan, 
karma olarak adlandırabilecek sistemin'’'' uygulanmasına devam edilecektir. 
Buna ek olarak, Kanun mirasa uygulanacak hukuku sadece objektif  yöntemden 
hareketle tespit ederek, mirasa ölenin millî hukukunun uygulanacağını hükme 
bağlamış (m .20) ve mirasa uygulanacak hukukun tayininde irade muhtariyeti 
ilkesine de yer vermemiştir.
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iktisat, insan Sermayesi, Eğitimin Önemi*

Tıtncer Bulutay**

Mülkiye 'ye öğrelinı üyesi ve dekan olarak büyük hizmetler vermiş İLHAN 
UM AT hocamıza, teşekkürlerimi ifade etmek amacıyla yazdığım yazıyı

aşağıda sıınııyorıım.

A. Giriş

Bu yazıda aydınlanmanın, düşünmenin, yaratıcılığın, kültürel gelişmenin 
ve bunların aracı olan eğitimin niteliği, önemi üzerinde açıklamalar vereceğim. 
Açıklam alar şöyle özetlenebilir: Kentleşme, insan sermayesi birikimi, eğitim, 
eğitimin kütlelere yayılması, nüfus artışının azalınası ayrı ayrı olarak ve 
karşılıklı ilişkileriyle kalkınma ve büyüm eye büyük katkı sağlamaktadır. 
Kentleşme, sanayiyi öne çıkararak, çekirdek aileyi egemen kılıp çocuk kalitesini 
yükseltmekte: eğitimi güçlendirerek, kütlelere yayarak, kabile yaşamını 
zayıflatarak kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. İnsan sermayesi ya da beşeri 
sermaye birikimi, eğitime doğrudan etkisi yanında, gelir dağılımı üzerinde 
eşitlik yönünde katkılar sağlamaktadır. Bilime dayalı laik eğitim orta sınıfların 
oluşmasını giiçlendirmektedir. Bu düşüncelerle şimdi eğitim üzerinde kısa 
açıklamalar vererek devam edeceğim.

Am a bunlara geçmeden, insanlık tarihinin bilimsel devrim sonrası gelişmesinin, 
yol açtığı teknolojik gelişmelerle ve eğitimde bilimin ağırlık kazanmasıyla, 
insanlara yeteneklerini tanıyıp geliştirme olanağı sağladığını belirtmek istiyorum. 
Bu gelişmelerin insan türünün savaşçı niteliğinin uzun süren egemenliğine son 
vermiş, insanın yaratıcı niteliklerini öne çıkarmış olduğunu düşünüyorum, ya da 
böyle olmasını diliyorum.

a. Geçmişte İnsem Sermayesinin Öne Çıkması

Burada önce O.Galor ve çalışma arkadaşlarının iki yazıda ileri sürdükleri 
görüşleri özetleyerek açıklayacağım. Yazıların bazı konularda tarihsel gelişmenin 
temel öğelerini vurguladıklarını düşündüğüm için bu görüşlere yer veriyorum. 
Yazıları yaym lanış tarihleri sırasına göre ele alacağım.

İlk yazıda (Galor, Weil, 2000) Batı dünyasının iktisadi gelişmesindeki üç 
aşam a vurgulanıyor: i) Malthuscu, ii) Malthus sonrası, iii) çağdaş büyüme rejim

* Yazının son hali 06.12.2010 tarihinde verilmiştir.
** Prof. Dr.. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
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ya da aşamaları. İlk aşam ada teknolojik gelişme yavaştır; nüfus artışı birey başına 
gelirin sürekli artışını engeller. Malthus sonrası rejimde teknolojik gelişme hızı 
yükselir; nüfııs artışı üretim artışının ancak bir kısmını emer. Çağdaş büyüme 
aşamasında ise nüfus artışında azalma sözkoııusudıır ve sürekli gelir artışı yaşanır 
(s. 806).

Malthuscu durgunluk dönemi binlerce yıl sürmüştür. Milattan sonraki 500- 
1500 dönem inde toplumsal üretimin büyüme oram Batı A vrupa 'da  sıfıra çok 
yakındır. Aynı yıllık oran 1500-1700 arasında 0.3, 1700-1820 arasında 0 .6 ’dır. 
Her iki dönem de de nüfus artışı büyümenin üçte ikisini emdiği için, birey başına 
gelir artışı ilk dönem de 0.1, ikinci dönem de 0.2 olmuştur (s.808).

Birey başına gelir artışı 1820-1990 döneminde giderek artmıştır. Nüfus artışı 
1820-1870 döneminde toplam üretim artışının yüzde 40 'ı  iken, 1929-1990 
dönem inde ancak yüzde 2 0 ’si olabilmiştir. Son dönemi izleyen onyıllarda Batı 
A vrupa’nın büyük kısmında eksi nüfus artışı öngörülmüştür (s. 808).

Malthus rejiminin (modelinin) iki temel öğesi vardır: i) Sabit toprak miktarı ve 
diğer girdiler için azalan getiri, ii) yaşam standardının nüfusun artışı üzerindeki 
olumlu, artı yönde etkisi. M althuscu ile Malthus sonrası aşamaları ayıran kilit 
olay, sonraki rejimde teknolojik gelişmenin hızının artmasıdır. Malthus sonrası 
aşam a ile çağdaş büyüm e rejimini ayıran olay ise sanayi devrimini izleyen 
demografik geçiştir (s. 807, 809, 810).

Bu yazıdaki modelin temel bir öğesi, teknolojik değişmenin eğitimin getirisi 
üzerinde yarattığı etkidir. Diğer bir deyişle, teknolojik gelişmenin yarattığı 
dengesizlik insan sermayesinin getiri oranını arttırmış; böylece miktarın yerine 
kaliteyi koym a yolunu açmıştır (s. 826, 810). (Bu kalite konusuna aşağıda 
döneceğim.)

Yazı, teknolojinin eğitime, öğrenmeye katkısını, T.VV.Schııltz’un 1964’teki 
bir yazısına dayanarak şöyle açıklıyor: Tarımda verimli teknoloji çok uzun 
dönem  sabit kaldığında, çocuklar tarımda verimli çalışma yollarım babalarından 
öğrenirler; eğitime, okula gereksinimleri olmaz. Teknoloji hızla değiştiğinde 
ise bu geleneksel yol yetersiz kalır. Yeni teknoloji, çözümleme ve yeni üretim 
olanaklarını değerlendirme yeteneklerini geliştirme istemini yaratır; bu da 
öğrenimin getirisini yükseltir. Yeni teknolojinin bu etkisi 19. yüzyılda A vrupa’daki 
okullaşmanın çarpıcı artışının doğal açıklamasını oluşturur (s. 810).

Bilindiği gibi, T ürk iye’de eğitim Osmanlı döneminden, özellikle 19. yüzyıldan 
beri çok önemlidir. Am a yukarıda belirtilen olgu, T ürk iye’de son dönemlerde

136 Prof. Dr. İlhan U n a ta  A rm ağan



yaşanan eğitim artışının da bir nedeni olabilir. Aşağıda ele alacağım diğer bir yazı 
(Koster, Rosenzweig. 1996) H indistan’da Yeşil Devrim 'de  yaşanan teknolojik 
değişmenin okulun getirisini arttırdığını, okula devamın da bu özendiriciye 
olumlu yanıt verdiğini göstermektedir.

O .G alor ve D .N .Weil (2000: 826), modellerinin birleştirici bir betimleme 
sağlamasına rağmen günüm üzde gelişmekte olan ülkelere uygulanamayacağını 
söylüyorlar. Çünkü günüm üz dünyasında gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş 
ülkelerden dışalım yoluyla alabilecekleri biiyiik bir teknoloji stoku vardır. 
Dolayısıyla, nüfus hacmi ile teknolojik büyüm e arasındaki, Avrupa’da demografik 
geçişi sağlamaya yardımcı olan mekanizm a artık geçerli değildir. Benzer şekilde, 
gelir ile nüfus artışı arasındaki ilişki, sağlık teknolojilerinin dışarıdan alınabilmesi 
sonucunda bugün çok farklıdır. 19. yüzyıl Avrupa’sından bile daha yoksul olan 
gelişmemiş ülkelerde bile bugün nüfus, o yüzyılda Avrupa’da gözlenen nüfus 
artışlarının çok üstünde bir oranla artmaktadır.

İkinci yazıya (Galor, Moav, 2002), Malthuscu dönem de oluşan evrimci 
etki ve baskıların, iktisadi büyüme süreci için tamamlayıcı olma niteliğiyle 
donanmış bireylerin toplum içindeki oran ve ağırlığını yavaş ama sürekli biçimde 
arttırdığı söylenerek başlanıyor. Bu artış teknolojik gelişme ile eğitim arasında 
olumlu bir geri-besleııme (feedback) süreci yaratmıştır. Bu da sonuçta Sanayi 
D evrim i’ni ortaya çıkarmıştır. Böylece Malthus döneminden sürekli ekonomik 
büyüm e dönemlerine geçilmiştir. Buna karşılık, Sanayi Devrimi öncesindeki 
hızlı teknolojik gelişmeler böyle sürekli büyüme ortamları yaratamamıştır, çünkü 
nüfusta bu dönemlerde büyüme için gerekli evrimsel gelişme tamamlanamamıştır  
(s. 1135, 1136).

Malthuscu modelin öngörüsüne göre, teknolojideki değişmeler yaşam 
standardına değil, nüfus yoğunluğuna yansımalıdır. Daha üstün teknolojilere 
sahip ülkeler daha yoğun nüfusa sahip olur. Yaşam standardı zaman içinde de 
ülkeler arasında teknoloji düzeyiyle ilgili değildir (Galor, Weil, 2000: 807).

Yazı (Galor. Moav, 2002) dört esas hipoteze dayanıyor: i) İlk hipoteze göre, 
Malthuscu rejimde, birey başına gelir artarsa, yaşamı sürdürmenin en düşük 
düzeyi olan gelir aşılmış olur: bu da nüfusu arttırır. Toprak sabit olduğuna göre, 
toprak-işgücü oranı düşer. Yeni teknolojik gelişme olmadığında, bireysel gelir 
yaşam için gerekli en düşük düzeyine geri döner (s. 1137).

ii) Danvinci evrim kuramı ilkeleri çeşitlilik, insan niteliklerinin kuşaklar 
arasında aktarılışı ve doğal seçilimdir. Bu ilkeler bütiin Malthuscu dönem 
boyunca iktisadi ortama sunulur ve etkin o lmaya başlar (s. 1137).
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i i i) Yukarıdaki ilk yazıda da belirtilen, sağlam temellere dayanan ve çok 
kullanılan bir hipoteze göre, insan sermayesinin teknolojik gelişme, dolayısıyla 
iktisadi büyüme üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu varsayımı yapılmaktadır,
iv) Teknolojik gelişme oranındaki artış demografik geçişe ve sürekli büyümeye 
bağlıdır. Teknolojik gelişme oranındaki bir artış insan sermayesinin getiri oranını 
arttırır. Bu olgu ana-babaları çocuklarının miktarı yerine kalitesini öne çıkarmaya 
yöneltir. Bu eğilimin sonucu, nüfustaki ortalama kaliteyi yükseltmek, dolayısıyla 
gelecekteki teknolojik gelişmeyi arttırmak olur (s. 1140, 1141).

Görüldüğü gibi, bu yazıda ve ilk yazıda insan sermayesi birikimine, bu 
yolla toplumlarda insan kalitesinin yükselmesine büyük önem verilmektedir. 
Teknolojik gelişmenin Sanayi D evrim i’nin ilk aşamasında beceri-sapmalı değil, 
beceri-tasarruf edici olduğu görüşünün de yer  aldığı yazıda J .M okyr’in şu görüşü 
de benimseniyor: Bilimsel devrim Sanayi Devrim i’nden öncedir. Böylece, 
insan sermayesinin artması, insanın gelişmesi, bilimi kullanıyor olması Sanayi 
Devrim i’nin ön koşulu sayılmaktadır. İlgili bir nokta, insan sermayesi birikiminin 
teknolojik gelişme oram üzerindeki etkisinin bilimsel devrim öncesinde önemli 
olmasının gerekm em esidir (s. 1140, 1141).

Yukarıda belirttiğim gibi, anne ve babaların çocuklarının miktarı yerine 
kalitesine önem vermeye başlamaları çok önemlidir. Son yazıya (Galor. Moav, 
2002: 1180) göre, çocuk kalitesinin çocuk miktarına tercih edilmesi olgusu 
doğamızın en önemli değiş-tokuşudur. Bilindiği gibi, bu olgu G .Becker tarafından 
daha önceleri ileri sürülmüştür. Ama, yazarlara göre, kendi yaklaşımları ile 
Becker’in anlayışı arasında önemli bir fark vardır: Becker çocuk kalitesinin öne 
çıkmasını gelir artışına bağlamaktadır. Yazarlar ise bu tercihi insan sermayesinin 
getirisini arttırması niteliğiyle teknolojik gelişmeye bir tepki olarak almaktadırlar 
(Galor, Weil, 2000: 809, 810; Galor, Moav, 2002: 1141).

Yazının önemli bir görüşü de kaliteye yönelen tercihin saklı (latent) nitelikte 
oluşudur. Dolayısıyla, bu tercih güç ve zeka yetenekleri gibi kolayca görünür 
değildir. Tercih, bu saklı değer niteliğiyle kabile yaşam ında değil, çekirdek 
ailelerde görülüp gözlenebilir. Tarım devrimi sonrasında çekirdek ailenin önem 
kazanmasının altında yatan nedenlerden biri de bu olgudur (s. 1182).

Yukarıda kaydedildiği gibi. Sanayi D evrim i’nin ilk aşamalarında teknolojik 
gelişme beceri-sapmalı değildi. Oysa, Sanayi Devrimi sonrasında teknolojik 
gelişmeler daha çok beceri-sapmalı olm uştur (s. 810). Beceri sapması özellikle 
son onyıllarda IT Devrimi sonrasında çok belirgin nitelik kazanmıştır.
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Benzer konular, teknolojik gelişme, fizik sermaye ve insaıı sermayesi 
arasındaki ilişki, d iğer bir ilginç yazıda (Goldin, Katz, 1998) ele alınmaktadır. 
Yazı şu görüşle başlıyor: Günüm üzde yeni teknoloji ve fizik sermaye ile insan 
sermayesi (beceri) arasında (göreli) bir tamamlayıcılığın bulunduğu genel 
bir kabul görmektedir. Bu gelişmelerle birlikte ücretlerde, dolayısıyla gelirde 
eşitsizlik eğilimleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla, eşitsizlikleri azaltabilmek için 
insan sermayesi birikimini desteklemek, eğitimi kütlelere yaym ak gerekir. 
Bu görüş şu tahminin de ileri sürülmesine yol açmaktadır: Acaba sözkonusu 
tamamlayıcı ilişki eskiden de var mıydı (s. 693, 694)?

Bu tahmin konusunda, eski zamanlarda böyle bir tamamlayıcılığın 
bulunmadığı görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüş geçerli ise, teknolojik gelişme 
ile insan becerisi arasında tamamlayıcılık ne zaman ortaya çıkmıştır? Yazının bu 
soruya yanıtı şöyledir: Teknoloji-beceri tamamlayıcılığı 20. yüzyılın başlarında 
sanayi alanında yaşanmıştır. Enerji kaynağı olarak buhar ve suyun gücünden 
elektriğe geçiş bu eğilimi güçlendirmiştir (s. 694, 695).

Yazı, teknolojinin önce beceri-tasarruf edici olması, sonraları beceri-sapmalı 
nitelik kazanması ya da tersi bir sürecin gerçekleşmesi olgusunun yaşanabildiğim, 
ama ancak bazı ürünlerde bu süreçlerin tüm aşamalarının yaşanabildiğim, otomobil 
üretiminin bu ürünlerden biri olduğunu da belirtiyor. Önceleri, at arabaları gibi, 
otomobiller de beceri düzeyleri yüksek zanaatkârlar tarafından üretildi. Sonra, 
Standard parçalar fabrikalarda biraraya getirilerek otomobil üretilmesi aşamasına, 
1913"te Ford fabrikalarında “birleşim hatları” uygulamalarına geçildi. Bu 
uygulam ada beceri düzeyi düşük işçiler kullanıldı.

Çok daha sonraları bu hatlarda robot sistemlerine geçildi. Böylece, “otomobil 
üretimi tarihinde, ilk teknolojik gelişmeler becerili işgücüne göreli istemi 
azaltırken, sonraki teknolojik ilerlemeler aynı istemi arttırdı.” (s. 696). Saat ve 
mücevher üretimi gibi zanaat şeklinde var o lmaya devam eden birçok sanayi aianı 
çok düşük sermaye am a yüksek işgücü becerisi (eğitim) kullanarak etkinliğini 
sürdürdü (s. 696-698, 704).

İncelemekte o lduğum yazıda (Goldin, Katz. 1998: 704) şu görüşler de yer 
alıyor: J.Greenvvood ve M .Yörükoğlu 1997’deki bir yazılarında şu tamamlayıcı 
hipotezi ileri sürüyorlar: Tüm  teknolojik gelişmeler becerili işgücüne göreli istemi 
arttırıyor; becerili işçi d e y e n i  teknolojilerin benimsenmesini kolaylaştırıyor. Biz 
(Goldin ve Katz) ise teknolojik değişmeyi onların yaptığı gibi bir bütün olarak 
almıyoruz; beceri- (ya da becerisiz) sapmalı ayrı teknolojik değişmeler olarak 
alıyoruz.
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J.Greenwood ve M .Y örükoğlu’nun vurguladıkları teknolojik  gelişme ve 
becerili işçi ilişkisi diğer bir ilginç yazıda da (Doms, Dunııe, Troske, 1997) 
inceleniyor. Bu ilişkide önceliği becerili işçilere tanıyan yazıya göre, yeni 
teknolojileri benimseyip uygulayan fabrikalar, bu uygulamadan önce de becerili 
işçilere sahip olan fabrikalardır. Diğer bir deyişle, yeni otomasyon teknolojilerini 
benimseyip kullanan fabrikalar, hem benimsemeden önce hem de sonra becerileri 
yüksek işçilere sahip bulunmaktadır. Yüksek ücretli işgücüne sahip fabrikaların 
yeni teknolojileri uygulama olasılığı daha yüksektir  (s. 277, 253, 255).

Son yazı şu sonuçlara da ulaşıyor: Teknolojik açıdan gelişmiş fabrikalar, 
teknolojiyi benimseyip uygulamaları öncesinde de sonrasında da yüksek 
verimliliğe sahiptir. Yeni teknolojilerin benimsenmesi olasılığı becerili işgücüne 
sahip fabrikalarda daha yüksektir. Dolayısıyla, bir firmanın gelecekte yeni 
teknolojileri benimseme gücünü değerlendirirken, onun işe başlarken üretiminde 
kullanmayı tasarladığı işçi türü ve sermaye konularındaki kararlarına bakmak 
çok yararlı bir araştırma yol ve yöntem idir (s. 282).

Son yazı (s. 269) iktisat yazınında genellikle firmalarda doğrudan üretimde 
çalışmayanların, üretimde çalışanlardan daha becerili olduğu varsayımının 
yapıldığım söylüyor ve şunları belirtiyor: Şirketlerde bilimsel, mühendisliğe ait, 
yönetimsel alanlar gibi alanlarda doğrudan üretim dışında çalışanların oranı yeni 
teknoloji kullanımına bağlı olarak artmaktadır. Teknolojik açıdan ileri fabrikaların 
teknik eleman, katip, satıcı işçi kullanma düzeyleri de daha yüksek görünüyor (s. 
255).

Bu olgu (Goldin. Katz, 1998: 719)da da doğrulanmaktadır. Doğrudan üretim 
dışındaki işçilerin daha yüksek işlendirme (istihdam) payına sahip oluşunun tüm 
işçilerin ortalama beceri düzeyinde bir artışla birlikte ortaya çıkması olasıdır. 
Çünkii beyaz yakalı işler daha çok öğrenim gerektirir. İkinci olarak da, üretim dışı 
teknik işçiler (mühendisler ve kimyagerler) yüksek öğrenimli üretim işçileriyle 
çalışırlar.

Bu çalışmaları yeni bir araştırmayla tam am lam ak istiyorum. A.Erosa, 
T .Koreshkova ve D.Restııccia’ya (2010) göre, iktisatçılar insan sermayesini 
toplam servetin belirleyici bir öğesi sayarlar ama insan sermayesi ile toplam etken 
verimliliği öğelerinin uluslararası gelir farklılıkları üzerindeki etkileri konusunda 
çelişik düşünceleri savunurlar. Bu temel öğelerin katkılarını değerlendiren yazı, 
insan sermayesi birikiminin ülkeler arası toplam etken verimliliği farklılıklarını 
güçlü ölçülerde genişlettiği bulgusuna varıyor (s. 1421, 1423. 1448).
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Yazıda bu genişletmenin iki temel kaynağı olarak şunlar gösteriliyor: i) 
Yoksul ülkelerde okullar hem miktar hem kalite olarak yetersizdir, ii) İnsan 
sermayesi ülkeler arasındaki gelir farklarının önemli bir kaynağıdır. Son olgunun 
iki dayanağı vardır: a) İnsan sermayesinin uluslararası üretim farklılıklarına 
doğrudan katkısı, b) Düşük insan sermayesi birikiminin, marjinal verimliliğini 
düşürme etkisi yoluyla, fizik sermaye birikimini de sınırlandırması.

B. Eğitimin Önemi

Bilindiği gibi,eğitim çok önemli ve çok-boyutlu bir konudur. Eskiden de 
incelediğim (Bulutay, 1996a, 1996b) bu konunun en yaşamsal sorunu, eğitimin 
nasıl olması gerektiğini araştıran felsefi yanıdır. İlgili bir konu, eğitimin bir 
disiplin aracı olarak mı, bir uzmanlık yönelimi olarak mı; yoksa bir ııfıık açma, 
kişiye olanaklarını, yeteneklerini öğretebilme yolu olarak mı görüldüğüdür. 
Burada bunlar üzerinde durmayacak, konuya yalnızca iktisat bilimi açısından 
bakacağım.

Geleneksel iktisat kuramının eğitim konusuna yaklaşımı, geniş ölçüde, 
bireylerin, öğrencilerin okulun sağlayacağı getiri ile okulda geçirilecek zamanın 
yaratacağı kazanç kaybı arasında bir denge kurmaları esasına dayanır. Öğrenciler 
bu dengeye dayanarak okullarını, eğitim düzeylerini belirlerler. Okullara ayrılan 
kaynaklar da okul kalitesini belirler (Akerlof, Kranton, 2002: 1167).

Bu çerçevede iktisadi araştırmalar aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşmıştır:
i) Sözkonusu getiri ve kaynaklar, ii) Okul fonlarının hangi yol ve ortamlarda, okul 
hizmetlerinin hangi piyasa yapısında (devlet, cemaatler, özel kesim tarafından) 
sağlanacağı tartışmaları, iii) Okulların ne tür davranışlar, değerler, ideolojiler 
ürettiği, üretmesi gerektiği görüşleri (Akerlof, Kranton, 2002: 1170- 1172).

Aynı yerde (s. 1172), son zamanlarda iktisatçıların birçok eğitim sosyolojisi 
alanını incelemeye başladıkları, am a şu iki alanı ele almadıkları belirtiliyor: i) 
Öğrencilerin eğitim konularında esas karar verici olmaları görüşü ya da sorunu,
ii) okulların bir toplumsal kurum olduğu olgusu.

Yalnızca iktisat bilimi açısından incelediğimizde de çok-boyutluluk ortadan 
kalkmaz: i) Okullaşma ile eğitim, öğrenim birbirleriyle yakından ilgili am a ayrı 
şeylerdir, ii) Eğitimde okul öncesi, çeşitli okul dereceleri, eğitim sonrası aşamalar 
vardır, iii) Eğitimin miktarı yanında kalitesi de önemlidir, iv) Eğitim herkese 
aynı, eşit şekilde, aynı kalitede açık değildir, v) Bu konuda, ülkeler, ülkeler içinde 
bölgeler arasında büyük farklar vardır. Okul kalitesi, öğretmen kalitesi, derslerin 
dolu geçmesi, sınıfların büyüklüğü önemli farklılık kaynaklarıdır, vi) Eğitimin
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iktisadi getirisi önemlidir, am a tüm  getirisi bundan ibaret değildir. İktisat dışı 
getiriler de önemlidir, vii) Daha önemlisi, eğitim dışsallıklar yaratabilme gücü en 
yüksek mal ya da hizmetlerden biridir.

Eğitimin önemli politika yaklaşımları, uygulama biçimleri vardır. Bu alanlarda 
şu temel sorunlar yaşanır: v i i i) Yukarıda da aktardığım gibi, eğitim yalnızca kamu 
tarafından mı verilmelidir? Vakıfların, özel girişimlerin katkıları ne olmalıdır?
i.x) Eğitimde burslara mı, kredilere mi dayanılacaktır? x) Kâr amacı güden, bu 
amacı öğrencilerine burs verip, kazançlarını mezunların gelecekteki gelirlerinden 
sağlamak yoluyla gerçekleştiren kurumların katkısı ne olacaktır? xi) Öğrenim 
süresi ne olacaktır? Meslek okulları ve genel öğrenim gibi uzmanlık ayırımlarına 
ne ölçüde, ne zaman başvurulacaktır? xii) Yurt dışı ve yabancı dilde öğrenimlere 
ne ölçüde ağırlık verilecektir? Bu ve benzer konuların sayısı arttırılabilir; örneğin, 
dershanelerin rolü ne olacaktır?

Ben burada bu konuları ele almayacağım. Yalnızca aşağıdaki noktalar üzerinde 
özet açıklamalar vermekle yetineceğim: i) Öğrenim, getirisi ve sağladığı ücret 
açısından ne ölçüde evrensel bir mal ya da hizmettir? ii) Okullaşmayla, eğitimle 
ülkelerin gelişip büyümesi arasındaki geniI (makro) ilişki nedir? iii) Eğitimde 
ailenin, toplumsal hareketliliğin rolü nedir? iv) Eğitimin genil etkisi ötesinde 
biril etkileri nedir? v) Eğitimde, eğitimin getirisinde bilişsel (cognitive), bilişsel 
olmayan niteliklerin göreli katkıları nedir? vi) İktisadi araştırmaların 1950‘lerden 
sonra yoğunlaştığı Mincerci eğitim-ücret ilişkisi ne derece anlamlıdır? vii) 
Ücrette, üretime doğrudan etkin olan beceri dışında özendiriciler var mıdır? viii) 
Eğitimin özdeşlik, saygın konum (statü) sağlama işlevine önem vermek gerekmez 
mi? ix) Tercihlerin, değerlerin ve grupların önemi nedir? Şimdi bunları sırasıyla 
ele alıyorum.

a. Eğitim Hizmetlerinin Niteliği, Ülkelerin Biiyiinıesi ve Eğitim

Bence öğrenimin, özellikle gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki farklılığı 
gözöniine alındığında, evrensel mal ya da hizmet sayılması olanaksızdır. Çünkü, 
lıerşeyden önce, birbirine yakın kalitede eğitimin sağladığı ücret, kazanç ülkeler 
arasında çok farklıdır. Dolayısıyla, eğitim yerel niteliği çok baskın olan bir 
maldır.1

Burada, eğitim alanında geçmişte çok kullanılan, aşağıda ele alacağım, 
J .M incer tarafından 1959'da ileri sürülen Mincer ücret işleviyle ilgili önemli 
bir soruya dikkat çekm ek istiyorum. Bu işlev kullanılarak çeşitli ülkelerde ücret 
olarak yorumlanabilen eğitim getirisi tahmin edilmektedir. Soru şudur: Bu tahmin 
gerçek yaşam da ülkelerdeki kazançları ne ölçüde yansıtır?
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R.Rosenzweig (2010: 84, 85) bu konuda yaptığı yeni bir araştırmada ulaştığı 
bulguyu şöyle açıklıyor: Ülkeler arasında “ temel iicret” teki değişme çok fazladır. 
Bu değişm e dünyadaki işçilerin gerçek kazançları arasındaki farkın büyük kısmını 
açıklayabilmektedir. (Aynı olayı (değişmeyi) M incer işlevine göre elde edilen 
tahm inler arasındaki fark açıklayamamaktadır.) Kazançların belirlenmesinde 
okul kalitesi değişkenlerini önemli değişkenler olarak bulduğum için de Mincer 
modelini yadsıyorum. Bence de, RosenzweigMn bu bulguları ışığında. Mincer 
regresyonları ile ulaşılan okul getirileri gerçek durumları göstermede yetersiz 
kalmaktadır.

Aşağıda da yararlandığım güzel bir yazı (Bowles, Giııtis, Osborne, 2001: 
1141-1145) iktisat kuramında kazancın (ücretin) belirlenmesi olgusunu açıklayan 
üç farklı görüşü anlatıyor. Genel Denge anlayışının temeli olan Walrasci yaklaşım 
kazanç, ücret farklılıklarını beceri farklılıklarına bağlar. Bu modelin iki temel 
öğesi vardır: i) İşçinin üretim sürecine katkısı, sahip olduğu dıştan belirlenmiş 
bir niteliktir, ii) Piyasalar yeterince hızlı şekilde dengeye ulaşabildiği için 
dengesizlikler gözardı edilebilir (s. 1141).

Bu yaklaşımın geleneksel işgücü piyasası modelinde piyasalarda tek bir fiyatın 
geçerli olduğu varsayıldığı için, birbirine verimlilik açısından özdeş olan işçilerin 
her işlendirme türünde aynı ücreti aldıkları kabul edilir. Piyasadaki alışverişlerde 
tarafların davranış özellikleri gözardı edilir. M odelde dengenin daima var oldıığu 
varsayımı da yapıldığı için, girişimciler bile gözardı edilebilir; alışverişler üretim 
hizmetlerinin doğrudan el değiştirmesi olarak nitelenebilir (s. 1141, 1142).

Denge varsayımı kaldırıldığında tek fiyat yasası gücünü yitirir; yazıda yer 
alan ikinci, Scluımpeterci, kazanç belirlenmesi görüşü ortaya çıkar. Bu görüşte 
faktör ödemeleri “ dengesizlik ran tlan”nı içerir. Schum peter bu rantları teknolojik 
değişmeye, iirün yeniliğine, iş örgütlenmesinde değişmelere ve diğer şoklara 
bağlamıştır. O na göre, insanlar, girişimci ve yöneticiler bu dengesizlik rantlarını 
yakalayıp kullanmada farklıdırlar. Bu konularda başarıyı sağlayan bireysel eğilim 
ve güçlerin verimli becerilerle ilgisi zayıftır (s. 1142).

İşçilerin verimli hizmetlerinin dıştan belirlendiğini söyleyen VValrascı varsayım 
terkedilince, beceri niteliğinde olmayan öze llik lerde  kazançları belirleyici nitelik 
kazanabilir. Bu durumda, Walrasci ve Neoklasik İktisat Kuramcı anlayışta yer 
almayan iki güç ortaya çıkar: i) İşçinin işine koyacağı çaba artık içseldir ve işçinin 
niyet, güdü ve niteliklerine bağlıdır, ii) İşveren, gerçek yaşamı yansıtacak şekilde, 
işçinin işini ve ücretini düzenleme otoritesini ve özendirici-yapıcı özelliğini 
kazanır (s. 1144).
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İşçilerin çalışma çabasını, gücünü arttırabilen, yazarların “özendirici- 
geliştirici tercihler" dedikleri bu “ beceri niteliğinde olmayan özellikler”, üretime 
doğrudan katkı getirmeseler bile, bir rekabetçi getiri sağlayabilir. İkinci olarak 
da. sözkonusu özellikler işverenlerin özendirici yaratm a yükümlülüğünü, yükünü 
de azaltabilir (s. 1144).

Yazarlar, R.Coase işverenlerin, otoriteleri yanında, özendirici-yapıcı 
niteliğine önem verdiği için, bu kazanç belirleyici yaklaşıma, bu üçüncü ücret 
türüne “Coasecı m odel” diyorlar. Bir bakıma, burada işin toplumsallaşması 
sözkonusudur. Bu önemli konu son zamanlara dek daha çok sosyologlarca 
incelenmiştir.

Yazarlar bu son görüşü içeren bir model oluşturuyorlar. Modelde, teknolojinin 
ya da diğer etkenlerin yarattığı “dengesizlik rantları” sürekli olduğunda, ayrıca 
işçilik hizmetleri masrafsız olarak uygulanabilir bağıtlarla sağlanamadığında, 
verimlilik kapasitesiyle ilgisi bulunmayan özellikleri içeren davranışların 
piyasalarda ücret arttırıcı etkisi olabilir (s. 1141). (Bu konulara aşağıda 
dönüyorum.)

Bu açıklamalar eğitimin ücretle, kazançlarla yakın ilgisini göstermektedir. 
Böyle o lduğuna göre, eğitimin ülkelerin büyümesi üzerinde etki yaratması 
doğaldır. Şimdi bıı konuyu özetle incelemeye geçiyorum.

Eğitimle büyüme, kalkınma arasındaki ilişki çok-boyutlu ve tartışmalıdır. 
Bunlardan biri şudur: Bazı yazarlar eğitimin, öğrenmenin yarattığı dışsallıkları. 
diğer bazıları (aşağıda göreceğimiz gibi) teknoloji ile öğrenim arasındaki yakın 
ilişkiyi vurgulayarak eğitimin büyüme üzerinde olumlu etki yarattığını söylerler. 
(Bu konuda, örneğin (Rosenzvveig, 2010: 81, 82)ye bakınız.) Aynı yönde görgiil 
bulgulara ulaşan bazı araştırmalar ülkelerin okullaşma, okul girdi harcamaları ile 
gelişme ve büyümeleri arasında yakın bir olumlu ilişki olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, eğitimin büyümeyi, üretimi azaltabileceğini gösteren kuramsal 
görüşler de vardır. Örneğin, aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde eğitim artışları 
üretimi azaltabilir: i) Eğitim işsizliği arttırmaktadır, ii) fizik sermayenin getirisi 
insan sermayesinin getirisinden yüksektir. Araştırmalar da daima eğitimin 
büyüme üzerinde olumlu etki yarattığını göstermemektedir. Ayrıca, araştırmalar 
daima sağlıklı sonuçlara ulaşamamaktadır; özellikle ülkeler arası araştırmalarda 
önemli ölçme hataları vardır (Krueger, Lindahl, 2001: örneğin, 1101, 1102, 1105, 
1107).
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Bıı durumda, eğitimle büyüm e arasında, zaten kendisi tartışmalı olan bağıntı 
katsayıları, birliktelik ile ulaşılan bulgulara dayanılarak olumlu bir ilişki olduğu 
sonucuna varılamaz denilmektedir. Ben bunların gözardı edilmesini de sakıncalı 
buluyorum. Başka tartışma konuları da vardır. Bunlardan biri, son yazıda 
(Krueger, Lindahl, 2001: 1102. 1107. 1130) anlatılmaktadır.

Buna göre, büyüm e ile eğitim arasındaki olumlu ilişki konusunda iki farklı 
görüş vardır: i) Büyüm e ülkelerin başlangıçtaki eğitim düzeyinin bir işlevidir,
ii) Ülkelerin ortalama okullaşma düzeylerindeki değişme, gelir artışlarının 
kilit belirleyicisidir. Aşağıda açıklayacağım Mincer modeli de bu ikinci görüşü 
savunur.

Aynı yazı (Krueger. Lindahl, 2001: 1102. 1130) daha çok ikinci görüş yanında 
yer almaktadır. Yazıya göre, çözümlemelerin gösterdiği, eğitim ve öğrenimin 
hem başlangıç düzeyinin hem de değişmesinin iktisadi büyüm eyle birliktelik 
(association) içinde olduğudur. Aynı sonuçlara ulaşan başka çalışmalar da vardır. 
Yazı, eğitimle sonraki (subsequent) büyüme arasındaki istatistik yönünden anlamlı 
ve olumlu birliktelik için şu sınırlamaları da belirtiyor: Bu ilişki ancak eğitim 
düzeyleri en düşük olan ülkeler için geçerlidir. Ülkeler arası eğitim dağılımında 
orta sıralarda yer  alan ülkelerde büyüme eğitimle tipik olarak ya ilişkili değildir 
ya da ters yönde ilişkilidir. Bu son durum eğitimde hızlı bir büyüm e içinde 
bulunan ülkeler için de geçerlidir.

Böylece, eğitimle büyüm e arasındaki ilişkiyi, bağıntıyı olumlu bulan 
araştırmalar da vardır, bulmayanlar da. Tabii, kırılgan bağıntı ilişkileri aşılıp 
nedensellik ilişkisine geçildiğinde iş daha karmaşık, daha çok-yönlü hal alır. 
Ben. özellikle T ürk iye’yi gözöniine alarak, eğitimle büyüme arasında yakın, 
ayrıca nedensel olarak alınabilecek bir ilişki bulunduğunu düşünüyorum. A m a 
Harbison ve M yers’in 1965'te  vurguladıkları şu görüşe de katılırım: "Öğrenim, 
eğitim iktisadi gelişmenin hem tohumu hem de çiçeğidir.” (Krueger, Lindahl, 
2001: 1131).

Aynı soruya yanıt arayan araştırmalardan biri olan (Bils. Klenovv, 2000) 
okullaşmanın büyüm e yarattığı görüşünü kabııl etmiyor, nedenselliği tersine 
döndürüyor. Böylece, yazarlara göre okullaşma büyümenin nedeni değildir: 
tersine, büyüme ve gelişme okullaşmayı arttırır. Bu, geçerliliği olan ilginç bir 
görüştür. Tek yönlü bir nedensellik yerine, karşılıklı ilişki daha anlamlıdır.

Eğitimin önemi ve büyümeye katkısı. A.B.D.nin gelişmesi çerçevesinde. 
(Goldin. Katz, 2001 )de açıklanıyor. Bu görüşe göre, bu ülke kütleye yayılan
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lise ve yüksek öğrenimde tüm zengin ve sanayileşmiş ülkelere önderlik etmiştir. 
A.B.D.nin bu niteliği, milyonlarca az eğitimli göçmeni çekmiş olması gözönüne 
alındığında şaşırtıcı değildir. Diğer bazı zengin ülkeler bu eğitimde ancak son 
onyıllarda bu ülkeyi yakalayabilmiş, hatta geçebilmişlerdir (s. 18).

A.B.D. 20. yüzyılda yaygın eğitimde öncülük ettiği aynı dönemde, iktisadi 
önderliğini de hızla genişletmiştir. Bu öncülüğün tabii teknolojik, kurumsal, doğal 
kaynaklara ait dayanakları vardır. Am a A.B.D.nin bu ekonom ik üstünlüğünün 
temel bir nedeninin eğitim alanındaki büyük farklı öncülüğünün olduğu açıktır 
(s. 18).

Buna karşın, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da lise öğrenimi, genellikle, 
okuyabilme gücü olan ailelerle ya da 11 yaşlarındaki sınavlarda başarı 
göstermişlerle sınırlı kalmıştır. A.B.D.deki bu eşitlikçi öğrenim Avrupalı 
siyasetçilerce bir kaynak israfı olarak görülmüştür. A.B.D.nin sözkonusu 
üstünlüğü, anılan dönemlerde demokratik ideallere bağlılığıydı (s. 18).

Birçok çalışma, daha-öğrenimli işgücüne sahip ülkelerin daha yüksek büyüme 
oranlarına sahip olduğunu göstermiştir. “ İşgücünün genişleyen öğreniminin 
iktisadi büyümeye doğrudan etkisi, 1915'ten sonra yılda yaklaşık 0.37 olmuştur.” 
Bir araştırmaya (R.J.Gordoıı, 2000) göre, 1913-1996 dönem inde A.B.D.nin 
işgücii verimliliğindeki yıllık yüzde 1.62 artışın yüzde 2 3 ’ünü eğitim etkeni 
sağlamıştır (s. 21, 22).

Yazı (Goldin, Katz, 2001) şu görüşle son buluyor: “ 1910-1940 dönemindeki 
‘lise hareketi’ A.B.D.yi, 20. yüzyılın büyük kısmında, işgücünün öğrenim 
düzeyinde diğer ülkelerin çok üzerine çıkarmış ve sonraki yaygın yüksek 
öğrenime geçişin temellerini atmıştır.” (s. 22).

Teknolojik gelişmeyle kalkınma arasında da yakın bir ilişki vardır. Eğitim 
teknolojinin benimsenmesine katkısı yoluyla  kalkınmanın gerçekleşmesine 
yardımcı olıır. R.R.Nelson ve E.S.Phelps eski, 1966 tarihli bir yazılarında 
az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını gelişmiş ülkelerden teknoloji getirerek 
gerçekleştirebileceklerini, okullaşmanın yabancı teknolojiye egemen olmayı 
sağlamak yoluyla bu kalkınma sürecine yardımcı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Birçok gelişmekte olan ülke bu yolla başarıya ulaşmıştır.

Bu konularla ilgili olarak (Hanushek, W oessmann, 2008: 658, 659)da yer 
alan bazı sonuçları özetleyerek devam ediyorum: i) Mevcut ölçü ve bulgular 
okulda başarı alanında gelişmemiş ülkelerin gelişmiş ülkelerin çok gerisinde 
kaldığını göstermektedir, ii) Okullarda önemli olan okulda geçirilen zaman

146 Prof. Dr. İlhan Ü n a l'a  A rm ağan



değil, okulda elde edilen bilgilerdir. Özellikle ekonominin genel büyümesi 
sözkonusu olduğunda, okul kazanımları ancak öğrencilerin bilişsel becerilerini 
yükselttiğinde olumlu etki yaratmış olur, iii) Okulda geçirilen yıllara ağırlık veren 
anlayıştan bilişsel beceriyi öne çıkaran görüşe geçişin önemli politik sonuçlan 
olur, iv) Birçok araştırına, öğrenim de aile, arkadaşlar, okul kalitesi, yetenek gibi 
kilit değişkenlerin katkılarını vurgulamıştır.

v) İktisadi etkiler yönünden bilişsel becerilerde herhangi bir değişmenin 
kaynağı o kadar önemli değildir. Örneğin çocukların sorunlar Üzerinde 
yoğunlaşmasını iyileştirecek sağlık önlemleri, s ın ıf  hocasının kalitesinin 
iyileştirilmesi kadar önemli olabilir, vi) Okul kuruınlarında yapısal değişiklik 
yapılması gerekir, vii) Yalnızca okullarda harcamaları arttırmak, sınıfların 
öğrenci sayısını azaltmak, öğretmenleri eğitmek gibi yollarla okul kaynaklarını 
çoğaltmak, okulların kurumsal yapısı değiştirilmedikçe öğrencilerin başarısında 
pek iyileştirme yaratmaz, viii) Hanushek ve W oessm ann’a göre, yapılması 
gereken, öğrenme ve öğretme sürecinde yer alan herkes için, öğrenci başanmını 
iyileştirmeye yöneltecek özendiriciler sağlamaktır.

Ben, özetlediğim bu görüşler hakkında şöyle düşünüyorum: Bence öğrencilerin 
okulda geçirdikleri zamanın da öğrenimde, öğrenimin sağladığı iktisadi ve iktisat 
dışı sonuçlar üzerinde önemli etkileri vardır. Örneğin, okulda elde edilen ilişkiler, 
(aşağıda ele alacağım) bilişsel dışı yetenekler, eğitimin sağladığı saygın konum 
(statü) da önemlidir.

Toplumda benimsenen ideolojik yaklaşımın, izlenen politikaların, okullara ait 
kurumsal yapının çok önemli olduğu da belirtilmelidir. Örneğin, T ürk iye’de 1950 
öncesinde halkın eğitilmesini hedefleyen Halkevleri, köylü kesimini doğrudan 
hedef  seçen Köy Enstitüleri çok önemli işlevler görmüştür. Okulların genel 
eğitim, meslek okulları, imam hatip okulları şeklindeki yapılaşması da Türk 
öğrenim ve eğitimi üzerinde önemli etkiler yaratmıştır.

Bıı düşüncelerle, ailenin, akrabaların, arkadaş çevresinin, komşuların, kent 
ve kasabaların, yaşanan bölgelerin eğitim ve eğitimin katkısı üzerinde çok 
önemli etki yarattığını düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi, içinde bulunulan 
genel ortam da tarihsel, ideolojik, sınıfsal, kurumsal yönleriyle eğitim ve eğitim 
olanakları üzerinde belirleyici etki yaratır.

Kişi yetenekleri eğitimde elbette önemli rol oynar. Am a bence daha önemli 
olanı, insanların yeteneklerini bilebilme, geliştirebilme olanaklarına sahip 
olmasıdır. Bu olanakların halkın yararına açık olabilmesi için gelir dağılımında 
eşitlik çok önemlidir. Bu noktayı eskiden beri ve yazı boyunca sürekli vurguladım.
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Bıı alanlardaki çalışmaların bulgularını iyi bir şekilde özetleyen yazının 
(Hanushek, Woessmann, 2008: 607, 609) konuya genel açıdan bakışma 
göre, okullardaki başarı değil, halkın bilişsel gücü bireysel kazançlarla, gelir 
dağılımıyla, iktisadi büyümeyle güçlü biçimde ilişkilidir. Bilişsel becerilerin 
doğrudan ölçümlerini içeren modeller iktisadi büyümedeki değişmeleri, yalnızca 
okullaşma yıllarını içeren modellerden üç katı ölçüsünde daha yüksek bir 
güçle açıklayabilmektedir. Bilişsel beceri ölçümleri de denklem ve regresyon 
ilişkilerinde içerildiğinde, okullaşma yılları katsayısı sıfıra düşmektedir. Özetle, 
eğitimde önemli olan, okullaşmaya ilişkin sayılar değil, bilişsel beceri düzeyidir.

Kazançlar ve büyüme üzerinde etki ve ilişki nedeni iktisadi kurum lar da 
olabilir. Örneğin, sağlam bir mülkiyet düzeninin bulunması, ekonominin dışa 
açılması, ulusun güvenlik  altında bulunması bir nedenler grubu oluşturabilir 
(Hanushek, Woessmann, 2008: 609; Bils, Klenovv. 2000: 1161).

İlk yazıda (Hanushek, VVoessmann, 2008) şu sonuçlara da varılıyor: “Toplum 
içindeki becerilerin dağılımının gelir dağılımıyla yakın bir ilişki içinde olduğu 
anlaşılmaktadır...  Bilişsel beceriler önceki paragrafta belirtilen etkenlerden 
bağımsız olarak da iktisadi sonuçları etkilemektedir.” (s. 657). Genel büyüme 
sözkonusu olduğunda, okul kazanımları ancak öğrencilerin bilişsel becerilerini 
yükseltebildiğinde olumlu etki yaratabilir (s.658). Önceki sayfada da belirttiğim 
gibi, toplumun genel kurumsal yapısı değiştirilmeden okula harcam a olanakları 
vermek, sınıfları küçültmek, öğretmenlerin eğitimini arttırmak gibi yollarla 
öğrencilerde iyileştirme sağlanamaz (s.659).

Yazı, gelişmekte olan ülkelerde öğretim politikalarının kurumsal reformlara 
dayandırılması gerektiği önerisiyle son buluyor. Çünkü sorunlar özendirici 
yetersizliğinden kaynaklanır. “ Eğitim harcamalarının öğrenci öğrenimine 
dönüşebilmesi için, öğrenim sürecinde yer alanların tümünün, öğrenci başarımını 
geliştirecek şekilde hareket etmelerini sağlayacak özendiricilerle karşılaşmaları 
gerekir.” (s.659)

Son olarak, bilişsel beceriler alanında yeni geliştirilmiş uluslararası verileri 
kullanan yazının gelişmekte olan ülkelerle ilgili ilginç bir bulgusunu da 
aktarmak istiyorum. Buna göre, bu ülkelerin öğrenim açıkları eski bulguların 
gösterdiğinden çok daha fazladır (s. 609). (Sonuç kısmında aynı iki yazarın çok 
yeni bir yazılarından da benzer nitelikte alıntılar veriyorum.)

b. Eğitimde Ailenin Rolii, Toplumsal Hareketlilik

Ailelerin insan ve toplum yaşamındaki büyük önemi bellidir. Son zamanlarda 
iktisat bilimi de aileyle daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu artan ilginin
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temel nedenleri arasında insan sermayesinin öneminin artışı, servetin, gelirin, 
toplumsal konum un, eğitimin aileler yoluyla gelecek kuşaklara aktarılması, 
özellikle kadın işlendirmesinde ailenin belirleyici olması olguları da yer  alır.

Yukarıda anne ve babanın eğitim düzeyinin çocukların eğitim ve gelir düzeyini 
etkilediğini gösteren araştırmaları anlatmıştım. Burada (Lam, Schoeni, 1993: 
710, 711, 716,738)de ulaşılan bazı ilginç bulguları aktaracağım. İlk bulguya 
göre, anne ve babanın okul, eğitim düzeyinin çocukların ücreti üzerinde önemli 
etkisi vardır A m a bu etki çocukların kendi eğitimlerinin yarattığı getirilerin çok 
altındadır.

İşçinin kendisinin ve diğer akrabalarının eğitimi, okul düzeyi kontrol 
edildiğinde, üniversite öğrenimli babası olan bir işçi, babası okum a yazm a 
bilmeyen birisine göre yiizde 20 ücret üstünlüğüne sahiptir. Yazarların 
beklenmeyen, ilginç buldukları diğer bir bulguları ise şudur: Bir işçinin ücreti 
üzerinde kayınbabasmın okul düzeyinin etkisi, babasının eğitim düzeyinin 
etkisinden daha fazladır.

A.J.Osvvald veN.Povvdthavee’ye (2010: 2 1 3 ,2 1 4 ,2 2 6 )  göre, Batı toplumunda 
uzun süreden beri benimsenen bir görüş, anne-babanın çocuklarının davranış 
ve psikolojilerini etkilediğini söyler. Buna karşın, aynı yazı ters yönde bir 
etkileşimin olduğu, çocukların da ebeveynlerini şekillendirdiği bulgusuna 
ulaşıyor: Kız çocuklar anne-babalarını sol eğilime, erkek çocuklar sağ eğilime 
yöneltmektedir. Kız anne-babaları sol partilere daha çok sempati duymakta, 
erkek çocuk doğumları ise anne-babanın sağ partilere oy verme olasılığını 
arttırmaktadır. Benim bildiğim, bu konuda T ürk iye’de bir araştırma yoktur. Ama, 
tanıdıklarımda gördüğüm, anne-baba ve diğer yakın akrabaların, bildiğim eski 
ters yönde görüşlerine rağmen, kızlarının saçlarını açmalarına pek itiraz etmiyor 
olmalarıdır.

Yukarıda, aile içinde çocuk sayısı ile çocuk kalitesi konusunu ele almıştım. 
Burada (Hanushek, 1992)den alıntılar yaparak bu konuya dönüyorum: “Çocuk 
miktarı ile kalitesi arasında önemli bir değiş-tokuşun varlığı bellidir. Bu değiş- 
tokuşG .B ecker  tarafından 1960‘da ileri sürülmüştür. İlgili iki nokta belirtilmelidir. 
Çocuk düşük (inferior) bir mal olmadığı halde doğum oranları artan getirilerle 
birlikte düşebiIir.Görgü 1 çözümlemeler başarının ailenin hacminin artışıyla 
birlikte sistematik biçimde düştüğünü belirlemiştir.” (s. 84, 112).

Çalışm a düşük gelirli siyahi aileler ve öğrencilerle sınırlandırılmış olsa da 
şu bulgu önemlidir: Anne-babanın aile içinde başarı ençoklaştırması yoluna 
gittiklerini gösteren bir bulgu, kanıt yoktur. Tersine, anne-babanın tazmin edici bir
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yola, aile içindeki düşük yetenekli çocuklarına ayrıcalık tanıma ya da çocuklara 
tarafsız biçimde davranm a yoluna gittikleri görülmektedir (s. 112).

Böylece, çekirdek aile içinde eşitlik eğiliminin önemli bir ağırlığı vardır. Bıı 
eşitlik eğiliminin gücü geniş aile türlerinde ve zaman içinde çocuklar büyüyüp ilk 
ailelerinden koparak ayrıştıkça azalır. İnsanlığın ilk dönemlerinde, avcı-toplayıcı 
topluınlarda eşitsizlik eğilimlerinin çok güçlü olmadığı anlaşılmaktadır.

Am a bütün toplıımlarda, hatta insan dışındaki birçok türde bir sıradüzenin 
(hiyerarşinin), önderlerin varlığına gerek vardır. Bu gereksinimin, toplumun 
hacmi arttıkça, kabile, aşiret, hatta ulus düzenine geçildikçe arttığı görülmektedir. 
Bu olgu ötekileşme, ötekileştirme, kimlik, aidiyet eğilimi ile birleşince cemaatler, 
bölgesel ve ırksal bölünmeler ortaya çıkar. Bu oluşumlarda da eşitsizlikler gözardı 
edilir; kimlik, dar yurtseverlik eğilimleri egem en olur.

Bcnce bu oluşum ve eğilimlerin en zararlı yanlarından biri, yukarıda değindiğim 
çocuk kalitesinin önem kazanmasına ters durumların ortaya çıkmasıdır. Çocuğun 
ve sonrasında bireyin kimliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, farklılığı yaşam a istencesi 
bu toplu din ya da ıık kimliği altında ezilip yok olur. G ünüm üz ortamında çeşitli 
grupları içeren ulusal, uluslararası kimlikler içinde bireyin özgür olma şansı daha 
yüksektir.

Yurtsever, ırksal, dinsel kimliğin egemen olmasının bir temel sakıncası, 
yukarıda değindiğim eşitsizliği, feodal yapıyı gözardı eden etkisidir. Am a başka 
önemli tehlikeleri de vardır. Bir temel tehlike, eğitimin disiplin işlevinin egemen 
olması; eğitimin ufuk açıcı, bilimsel anlam da öğretici, özgürleştirici yanının 
öneınsizleşmesidir. Bu eğilimlerden en çok zarar görenler ülkenin geri kalmış 
bölgeleri, bu bölgelerin kadınları ve kadın eğitimidir.

Kapitalistleşme, özel kesimi egemen kılma, son zamanlardaki küreselleşme 
politikaları, örneğin Türk iye 'de , bölgesel farklılıkları zaten arttırmış ve 
arttırmaktadır. Geri bölgelerde yaşanan dinsel ya da ırksal kimlik, yurt arayışları 
bu farklılıkları daha da arttırmaktadır. Bu farklılıkları gidermenin en etkin yolu 
toplumsal hareketliliği arttırmaktır. Şimdi bu konuyu kısaca görmeye geçiyorum.

Toplumsal hareketliliğin temel araçlarından biri göçler ve kentleşmedir. Bu 
konuyu eskiden de inceledim, gelecekte de araştırmayı umuyorum. Burada 
yalnızca göçler nedeniyle özellikle Doğu bölgelerinde köylerin nitelik değiştirmiş 
olması üzerinde duracağım. Bazı köylerde artık üretim yapılmamakta, gençler 
buraları terketmektedir. Köylerde emekliler, tarım dışı geliri olanlar yaşamakta: 
bunlar da en temel tarımsal gereksinmelerini (ekmek, yum urta  gibi) bile 
kentlerden sağlamaktadırlar.
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Tarımsal iş lend irm e2000yılısonra larm daçok dalgalı bireğilim göstermektedir. 
Bu olguyu anlamaya çalışıyorum: Sonraki araştırmalar bilmediğim yeni 
değişkenler ortaya çıkarabilir, am a bu eğilimin bugün gördüğüm temel açıklayıcı 
değişkenleri şunlardır: Bol ve ucuz döviz, aşırı değerli TL nedeniyle Türk iye 'n in  
bazı tarımsal ürünleri de dışarıdan alınası. Dünya Bankası 'n ın  önerileri 
doğrultusunda tarımsal desteklerin yerini doğrudan tarım yardımlarının alması 
(Bulutay, 2006). özellikle son bunalım da kentlerdeki iş yetersizliği, işsizlik 
nedeniyle köye dönüş olayının yaşanması, yaşanıyor olması.

Toplumsal hareketlilik ile gelir dağılımı ilişkili konulardır. Buna uygun olarak, 
Kuzey Avrupa ülkelerinde hem gelir daha eşit bir biçimde dağılmıştır, hem de 
toplumsal hareketlilik daha yüksektir. Bu durum (Solon, 2002: 63)te şu sözlerle 
örnekleniyor: “ . . .K anada  ve Finlandiya, İsveç A.B.D.den (toplumsal açıdan) 
daha hareketli toplumlardır." Benzer bir görüş (Lam. Schoeni. 1993: 710-712)de 
ifade edilmektedir. Buna göre, daha çok izlenimlere dayanan bir bulgu, kuşaklar 
arası toplumsal hareketliliğin gelişmekte olan ülkelerde daha diişük olduğunu 
göstermektedir.

Aynı yönde bulgulara (Grawe, Mulligan, 2002: 51, 52)de belirtilen 
araştırmalarda ulaşılıyor. Bunlara göre, öğretime devlet yardımlarının yüksek 
olduğu İskandinav ülkelerinde ve K anada 'da  aile gelirinin, aile kökenlerinin 
kuşaklar arası etkileri, A .B.D.ye kıyasla daha zayıftır. N .D.Grawe daha kapsamlı 
olarak şunları söylüyor: Ö ğrenim e devlet yardımı olarak daha fazla harcama 
yapabilecek gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre daha yüksek toplumsal 
hareketlilik vardır.

Başka bir yazıda (M aoz, Moav. 1999: 677) şu sözler yer almaktadır: “ .. . 
Toplumsal hareketlilik görece gelişmiş ekonomilerde daha yüksektir  ve gelir 
eşitliği ile olumlu yönde bir bağıntı içindedir.’" Aynı şekilde, toplumsal hareketlilik 
ücret eşitliği ile artı yönde bağıntı içindedir. Esasında, son zamanlarda gelişmiş 
ülkelerde yaşanan iktisadi eğilimler, özellikle de beceri-sapmalı teknolojik 
gelişme, A.B.D. ve İngiltere gibi ülkelerde ücret eşitsizliğini arttırmıştır.

Teknolojik gelişmede son zam anlarda beceri sapmasının daha yüksek olduğu 
konusu tartışmalıdır. C.Goldin ile L.F.Katz’a (2001: 20) göre, tüm 20. yüzyılda 
iktisadi eşitsizlik iki parçalı bir gelişme göstermiştir. Eşitsizlik önce düşmüş, 
sonra artmıştır. 20. yüzyılın iki yarısı arasındaki bu dağılım farklılığı nasıl 
açıklanabilir?

Bu soruya yazarların aynı sayfadaki yanıtı şöyledir: Beceri-sapmalı teknolojik 
değişme tüm 20. yüzyılda hızlı olmuştur. Teknolojik gelişme A.B.D. imalat
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sanayiinde 1890-1929 dönem inde de kabaca 1959-1989 dönemindeki kadar 
hızlıdır. Dolayısıyla, 1910-1940 arasında iicret yapısının daralması olayı beceri- 
sapmalı teknolojik değişmenin yavaş oluşu ile açıklanamaz.

Neden, yukarıda açıklanan “ lise hareketi" ile birlikte daha-eğitimli işgücünün 
göreli sunum artışının hızlanmış olmasıdır. Tabii, sendikalaşmanın, göçmen 
sayısının hızla düşmesinin, iki dünya savaşının, v.b., tamamlayıcı katkıları da 
olmuştur. Ayııı şekilde, 20. yüzyılın ikinci yarısının çok tutulan açıklamasının 
(1970 'li  yılların sonlarından beri beceri farklılıklarının artmasının) iki nedeni 
vardır: i) Daha-eğitimli işçilerin göreli sunumunun büyümesinde bir yavaşlamanın 
olması, ii) eııazından 19 8 0 ’li yıllarda, beceri-sapmalı teknolojik değişme oranında 
daha hızlı bir artışın yaşanması.

Gelişmemiş ülkelerdeki durum da tartışmalıdır. Yukarıda da yararlandığım 
(Solon, 2002: 63, 64)te gösterilen M alezya ve Güney Afrika üzerindeki iki 
araştırma, bu ülkelerde yüksek kuşaklar arası esneklik tahminleri içeriyor. Yazı 
bu tahminleri şu sözlerle değerlendiriyor: “ Sonuçlar, az gelişmiş ülkelerde güçlü 
bir kuşaklar arası geçişin olduğu şeklindeki tahminle tutarlıdır, am a sağlam bir 
sonuç için daha geniş kanıta gerek vardır.”

Bu konuda Türk iye’ye dair bir araştırmayla devam edeceğim. A m a önce 
eğitimle toplumsal hareketlilik ilişkisi üzerindeki bazı araştırına bulgularını 
aktarmak istiyorum. İlk kullanacağım, yukarıda da yararlandığım çalışmaya (Lam, 
Schoeni, 1993: 738) göre, anne-babanın okul düzeyinin çocuklarının ücretleri 
üzerindeki doğrudan etkileri, işçinin kendi eğitiminin getirisinin etkisinden daha 
düşük olsa da, önemli ölçüdedir.

Yine yukarıda yararlandığım diğer bir çalışmada (Erosa, Koreshkova, 
Restuccia, 2010: 1436) R.Havemaıı ve B .W olfe’un öğrenim üzerindeki yazını 
inceleyerek, çocukların eğitim düzeylerinin ailelerinin iktisadi kaynaklarına 
göre esnekliklerini açıkladıkları belirtiliyor. Bu esneklikler 0.02-0.20 aralığında 
bulunuyor. R .Haveman ve B. Wolfe gelirin etkisinin uzun dönemlerde daha yüksek 
olacağını da ekliyorlar. Yararlandığım yazı (Erosa. Koreshkova, Restuccia, 2010: 
1436), sözkonusu esnekliğe 0.16 değeriyle ulaşıyor.

Bu konudaki örneklerimi, hiç katılmadığım bir alıntıyla tam am lam ak 
istiyorum. N.D.Gravve ve C .B .M ııll igaıra  (2002: 50, 51) göre, yüksek yetenekli 
çocuklar yüksek kazançlı anne-babalardan gelir. Verilerin açıkça gösterdiği gibi, 
daha yüksek gelirli ailelerin çocukları daha çok insan yatırımından yararlanır, 
daha çok kazanç sağlarlar. A m a bu gözlem anne-baba geliriyle çocuk yeteneği 
arasındaki bir koşutluğun ifadesinden ibaret olabilir. Bu koşutluk S.V.Cameron ve
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J .J .H eckm an’ın (1999) bir çalışmasında gösterilmiştir. Yazı, bilişsel yetenek sabit 
tu tulduğunda anne-baba geliriyle çocuk eğitimi arasında bir ilişki bulamamıştır. 
((Gravve, Mulligan, 2002: 51), bazılarına (bu arada T.Bulutay olarak bana da) 
göre, bilişsel test değerlerinin anne-baba gelirine bağlı olduğunu da ekliyor.) 
C.B.M ulligan ise 1999 tarihli yazısında insan yatırımları ölçümlerini sabit 
tutarak, çocuğun kazançları ile anne-baba geliri arasında güçlü bir olumlu bağıntı 
elde etmiştir. Bu bulgu, yeteneğin kuşaklar arasında sürmesi olgusunun kuşaklar 
arası saygın konum (statü) bağıntılarının nedeni olduğunu düşündürmektedir. Bu 
noktaya kadar G raw e ve M ulligan’dan aktardığım görüş ve bulgular doğruysa, 
dolayısıyla yetenek herşeyi açıklıyorsa, beniın burada söylediklerimin ve 
söyleyeceklerimin büyük kısmı geçersiz olur.

S.Özdural (1993) toplumsal hareket konusundaki yazısında, 1992 yılında 
A n k ara 'd a  uyguladığı anketle sağladığı verilere ve A.B.D.deki benzer sayılara 
dayanarak yaptığı bir karşılaştırmalı çalışmasını sunuyor. Çalışma T ürk iye 'de  
anne-baba eğitiminin iktisadi gönenç üzerindeki etkisi yoluyla T ürk iye’de 
kuşaklar arası toplumsal hareketliliğin derecesini irdeliyor. Bu irdelemede 
sözkonusu hareketliliğin, özellikle kadınlarda, A .B .D.de T ürk iye’ye kıyasla daha 
yüksek olduğu gösteriliyor (s. 221, 222, 229, 230).

Yazı, aile yapısının (anne-baba eğitiminin) yalnızca okula devam etme süresini 
etkilediğini, iktisadi gönenç üzerinde başka etki yaratmadığını söylüyor. Hem 
sözkonusu iki ülkede, hem de iki cinsiyette (erkek-kadın) aile yapısının temel etkisi 
çocuğun ulaştığı eğitimin miktarında (okul yılında) ortaya çıkıyor. T ürk iye’de bir 
erkeğin eriştiği okul süresi annesinin eğitim düzeyinden etkilenmiyor. Çocuğun 
kendi eğitimi sabit tutulduğunda, hem T ürk iye’de hem de A.B.D.de, aile yapısı 
kişilerin işlendirme olanakları ve bireysel kazançlar üzerinde bir etki yaratmıyor 
görünüyor (s. 221, 225, 229).

T ürk iye’de erkeklerde, kişinin eğitimi kendisinin işlendirme olanakları 
üzerinde etki yaratmıyor. Buna karşılık, kişinin eğitiminin işlendirme olanakları 
üzerindeki etkisi hem Türkiye hem de A.B.D.de kadınlarda daha önemli oluyor. 
Bu toplumsal cinsiyet farklılığı T ürk iye’de çok daha baskın görünüyor (s. 226).

c. Eğitimin Diril Etkileri

Yukarıda söylediğim gibi, eğitim ve eğitimle iktisat ilişkileri çok-boyutludur. 
Çok-boyutluluk eğitimin biril etkileri konusunda da sözkonusudur. Bu 
boyutlardan bir kısmını önceki bir yazım da (Bulutay, 1996b) inceledim. Burada 
önce eğitimin özendiricilere duyarlılığını kısaca ele alacağım. Eğitimin getirileri, 
yarattığı dışsallıklar, kadın eğitiminin önemi, eğitim ve yoksulluk hakkında da 
kısa açıklamalar vereceğim.
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A.D.Foster ve M.R.Rosenzvveig (1995: 1176, 1205) H indistan’daki kırsal 
hanehalklarının tarımdaki “yeşil devrim ” in getirdiği yüksek verimli tolıum 
çeşitlerini kullanma derecelerini incelemektedirler. Çalışmanın amacı, bu 
insanların yaparak öğrenm e güçlerini ve öğrenmenin saçtıklarıyla yayılma 
(spillover) etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın ulaştığı sonuçlardan bazıları 
şunlardır:

Bu yeni tohumları kullanma konusundaki yetersiz bilgi, bu tohum lan  
benimsemenin önündeki önemli bir engeldir. Bu engelin gücü çiftçinin yeni 
teknolojileri kullanma deneyimleri arttıkça azalır, ilk beş yıl sonunda adeta yok 
olur. Deneyimli komşuları olan çiftçiler, komşuları deneyim siz  olan çiftçilere 
göre daha kârlıdır. Çarpıcı bir olgu olarak, komşunun deneyiminin kâr üzerindeki 
etkisi, çiftçinin kendi deneyiminin etkisinin iki katı düzeyindedir. Son noktanın 
anlamı, bu konularda önemli bir öğrenme yayılmasının bulunduğudur.

Çocukluğumda, gençliğimde, köylülerin özendiricilere pek duyarlı 
olmadıkları, tepki göstermedikleri şeklindeki görüşleri çok duymuştum. 
Oysa, doğduğum, büyüdüğüm  sevgili T rabzon’umun, yaz aylarını geçirdiğim 
bir nahiyesinde (Kireçhane) köylülerin özendiricilere, bence aşırı, tepki 
gösterdiklerini görmüştüm. O zam anlar (1940'lar, 1950'ler) tütün ekimi çok para 
getiriyordu. Bu özendirici karşısında köylülerin hemen mısır üretimini terkederek 
çok zahmetli olan tütün ekimine geçtiklerini gördüm. Hatta bazılarının, yeniden 
üretime geçmesi birkaç yıl alan fındıklıkları bile tütüne ayırdıklarına şahit 
oldum. O zaman bile bu davranışın yetersiz tepki değil, aşırı ve tehlikeli bir tepki 
olduğunu düşündüm.

Eğitimin getirisi konusunda şunları gördüm: Bence köylülerin eğitime ilgi 
göstermiyor görünmelerinin temel nedenleri, eğitimin bir yarar getirmiyor 
olması, gelir yetersizliği, toplumsal hareket kısıtlılığı idi. İkinci neden çocuklara 
işçi olarak duyulan gereksinimdi. Dış ülkelere, A lm anya 'ya  göç olanağı ortaya 
çıktığında, köylüler bu imkânı geniş ölçüde kullandılar. Çeşitli yurt içi kentlere, 
özellikle İstanbul’a köylüler zaten gidiyorlardı. Esasında, kendim ve tüm ailem 
de eğitim getirisi peşinde koşan göçmenlerdik.

M.R.Rosenzvveig (2010: 81, 82, 91, 92) genil-büyiime modellerinin bir temel 
ilkesinin, eğitimin getirisinin artmasının yarattığı özendiricilere insanların yanıt 
vererek eğitime yatırım yaptıkları görüşünün olduğunu söyler. Buna karşın, 
kalkınma iktisadı bu görüşün önünde aşağıdaki engellerin bulunduğunu ileri sürer. 
Gelişmemiş ülkelerde sermaye piyasaları ya yoktur ya da aksaklıklar içindedir: 
dolayısıyla, yetersiz gelirli aileler eğitim için gerekli krediyi sağlayamazlar. 
Yoksul ailelerde okul öncesi insan sermayesi çok düşük olduğundan yüksek eğitim

154 Prof. Dr İlhan Ü n a l 'a  A rm ağan



getirisi için gerekli olan eğitime ulaşılamaz. Eğitimde, çeşitli eğitim alanlarında 
getirilerin ne olduğundan büyük kütle habersizdir. Eğitimin sağlanacağı yer ve 
olanaklara erişim yolları ıızak yörelerde yaşayan yoksul ailelere kapalıdır.

Aynıyerde .M .R .Rosenz\veig(2010:92-94), 2006‘daK .M unsh ii leH ind is tan 'da  
(M um bai’de) yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını anlatıyor. Yazıya göre 1982- 
2002 dönem inde Hindistan’da ekonomiyi ticarete ve uluslararası finansa açan 
reformlar yapıldı. Bu reformlar sonucunda beyaz-yakalı işlere ve sanayi dallarına 
karşı bir istem artışı oldu. Bu reform sonrasında aynı yerde m evcut İııgiliz-orta 
okulluların sağladığı kazanç yerel okula gidenlerin kazancına kıyasla çok arttı.

Reform öncesindeki onyılda yüksek kasta mensup çocuklar özel, daha masraflı 
sözkonusu İngiliz okullarına, geri kalanlar yoğunlukla yerel dilli kamu okullarına 
devam etmekteydi. Y üksek ve düşük kastların okullaşmaları arasındaki fark 
erkek çocuklar için 35 puan, kız çocuklar için 25 puandı. İngilizceye getirinin 
arttığı ikinci onyılda ise her kast grubunda İngiliz okullarına büyük bir akım 
oldu; yüksek ve düşük kast kız çocuklarının okullaşma oranları arasındaki fark
10 puanın altına düştü.

Bövlece, okul getirisinin artışına yanıt, daha yoksul, daha az  eğitimli ailelerde 
daha fazla oldu. Diğer bir deyişle, getiri artışı sözkonusu olunca, kredi ve 
insan sermayesi sınırlılıkları okul yatırımları önünde aşılamayacak bir engel 
oluşturmadı. Öte yandan, kız çocuklarda gözlenen bu yakınsam a erkek çocuklarda 
görülmedi. (Yazarlar bu farkları, farklı toplumsal ağlarla açıklamayı denediler.)

Aynı yerde, getiri algılaması konusunda yaşanan bir sorunun bulunup 
bulunmadığını araştıran, henüz yayınlanm am ış bir yazının (R.Jensen) 
bulgusundan da söz açılıyor.

R.Jensen, Dominik Cum huriyeti’nde uyguladığı bu çalışmasında, önceleri 
bilinenlerden daha yüksek getiri gösteren ekonometrik  verilerden yararlanıyor. 
Bu yeni bilgiye ortancanın üzerinde gelire sahip aile çocukları yanıt verdikleri 
halde, daha yoksul aile çocukları tepki göstermediler. Bu bulgu şu hipotezi akla 
getiriyor: Düşük gelirli ülkelerde kredi sınırlamaları ya da okul öncesi insan 
sermayesi açıkları, tüm yoksul ailelerde olmasa da, bazı ailelerde okul yatırımları 
önünde bir engel oluşturmaktadır.

Aynı yazısında M .R.Rosenz\veig (2010: 86, 87) genel araştırmalarda ve 
çalışma arkadaşlarıyla birlikte ulaştıkları diğer bulgular hakkında bilgi veriyor. 
Bunlardan ikisini aktarmak istiyorum: Genel bir bulgu, annenin okul düzeyi ile 
çocukların insan sermayesi arasında bir tamamlayıcılığın bulunduğudur. Tüm
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veri kümelerinde anne ile çocuğunun okul düzeyi arasında olumlu bir bağıntı 
gözlenmektedir. İkinci olgu, okum a yazması olanla olmayan kadınlar arasında 
ilginç bir bulguyu gösteriyor: Okumuş kadınların anne-babaları daha az çeyiz 
ödüyor (Bu konuda (Behrman et al., 1999: 684, 712)ye de bakılabilir.)

A .D .Foster ve M .R.Rosenzweig (1996: 930, 950, 951) yine H indistan 'da 
“yeşil devrim ” in 1968-1981 dönemindeki üç etkisini inceliyorlar: i) Dışsal 
teknolojik değişmenin, okullaşmanın getirisi, ii) okullaşmanın, teknolojik 
değişmenin kârlılığı, iii) hem teknolojik değişmenin hem de yakınlarında okula 
sahip olmanın hanehalklarının okullaşma yatırımları üzerindeki etkileri.

Ulaşılan sonuçlar şunları gösteriyor: İlkokulların getirileri hızlı bir teknolojik 
gelişme döneminde, özellikle de en yüksek büyüm e oranlarına ulaşıldığı 
bölgelerde artmıştır. Teknolojik değişmenin getirileri okullaşma düzeyinin 
yüksek olduğu bölgelerde daha büyüktür.

O kullaşm a altyapılarında kamu yatırımları, hernekadar belki yalnızca hızlı 
teknolojik gelişmenin gerçekleştiği bölgelerle sınırlı kalsa da, iktisadi büyüme 
üzerinde önemli katkı yaratabilir. Teknolojik değişme okullaşma alanında özel 
yatırımı çoğaltmaktadır.

Teknolojik değişmenin kâr üzerindeki etkilerinin eğitimli kütleler üzerinde, 
eğitimsiz halkın üzerinde olduğundan daha yüksek  olması olasıdır. İnsan 
sermayesinin başlangıç düzeyinin ve dağılımının, teknolojik gelişmenin harekete 
geçireceği iktisadi büyüm e oranlarını ve sonuçta da ortaya çıkacak gel ir dağılım ım 
etkilemesi doğaldır.

Burada, yukarıda da değindiğim, kadın eğitiminin, kadınlar işgücü piyasalarına 
katılmasalar, bu piyasalarda kazanç, ücret, getiri sağlamasalar da, çocukların 
eğitim düzeylerini yükselttiğini gösteren bir araştırmanın (Behrman et al., 1999: 
682 -6 8 4 ,7 1 2 ,7 1 3 )  bazı bulgularını aktarmak istiyorum. Araştırma “yeşil devrim ” 
dönem inde Hindistan’ın kırsal yörelerine ait verilere dayanıyor.

Bilindiği gibi, okullaşma yatırımlarının artışı birçok iktisatçı için iktisadi 
büyümenin temel bir etkenidir. A m a gelişmemiş ülkeler içiıı bu konudaki 
araştırmaların çoğu bu sonuca genellikle erkek getirisine dayanarak ulaşmaktadır. 
Öte yandan, yeni bazı araştırmalar kadınların okullaşmasının da, herzaman 
iktisadi olmasa da, önemli getiriler sağladığını savunmaktadır.

Bıı son sav iki farklı görüş ya da hipotezle açıklanabilir. İlk görüşe göre, iyi 
eğitimli anne ev içinde üstün bir öğretmendir. Dolayısıyla, kadın eğitim i üzerindeki
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yatırımlar, çocuklarının okulda alacağı öğrenimin önemli bir tamamlayıcısıdır. 
Böylece kadınların eğitimindeki artışlar, gelecek kuşakların insan sermayesini 
geliştirerek, iktisadi büyüm eye özgün, büyük katkılar getirir.

İkinci görüş ise, aileler içinde bireylerin ençoklaştırıcı. aralarında pazarlıkçı 
davranışlar içinde bulundukları ilkesine dayanır. Bu görüş esas alındığında, 
eğitimli kadınlar ev dışında, piyasada ek olanaklara sahip olduklarında, 
kendilerine aile içinde daha fazla güç elde eder; bu gücü çocuklara, çocukların 
eğitim ve gelişmesine ayırırlar.

İncelemekte olduğum yazı (B ehnnan  et al., 1999) bu iki görüşü ‘‘yeşil 
devriın” in öncesi ve zamanındaki Hindistan kırsal verilerine dayanarak sınıyor. 
Sınamayı güçlü kılan, bu dönemlerde yalnızca erkeklerin iktisadi getirisinin 
önemli ölçülerde artmış olması, kadınların işgücü piyasasında benzer bir gelişme 
yaşamaması, ayrıca kadınların tarımdaki yönetim, karar gücü etkinliğinde bir 
artışın olmamasıdır.

Yazı şu sonuçlara varıyor: Hindistan 'da, incelenen ‘‘yeşil devrim ’’ 
dönemlerinde, tarımsal gelir büyümesinin yüksek olduğu bölgelerde, kadın 
okullaşmasının bir iktisadi getirisinin bulunmamasına rağmen, okullu kadın 
eşlere olan istem daha hızlı artmıştır. Böylece, kadınların işgücü piyasasında 
artan getirilere ulaşma fırsatları elde etmeleri kadın okullaşması için yatırımların 
arttırılmasının bir zorunlu koşulu değildir. Dolayısıyla, vazı yukarıdaki ilk 
savı desteklemektedir. A m a yazı başka ülke, zaman ve koşullarda bu sonuca 
ters olayların yaşanabileceği uyarısı ile son bulmaktadır. (Araştırmanın diğer 
sonuçları için yazıya ve (Rosenzvveig. 2010: 86, 87)ye bakılabilir.)

Toplumsal cinsiyet sorunu incelenirken, kadınlarla erkekler arasındaki 
eşitsizlikler değerlendirilirken. ‘‘Dünya Forumu"nun şu ilkelere baktığı 
anlaşılmaktadır: i) Ekonom iye katılım gücü, ulaşılan fırsat olanakları, ii) eğitim 
alabilme olanakları; eğitimi alma şekli, biçimi, süreci, iii) sağlık ve yaşam 
koşulları, iv) siyasal yaşam a ve güce ulaşabilme olanakları. Ben bunları anlamlı ve 
önemli buluyorum. Am a bu değerlendirmelerde bazı noktaların vurgulanmasını 
da gerekli görüyorum.

Kadınlarla erkekler arasındaki farklılıklar değerlendirilirken doğal, 
cinsel farklılıklara, bunların yarattığı geleneksel iş bölümüne, kadın-erkek 
tamamlayıcılığına aşırı önem verilmemeli; kadın-erkek arasındaki rekabet 
eşitliğine ağırlık tanınmalıdır. Kadının aile içi özgürlüğüne, özellikle yurdun 
geri kalmış bölgelerindeki çok sınırlayıcı, bazen öldürücü gelenek ve törelerle 
savaşıma öncelik verilmelidir.
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Okul, tabii, çocukların ve gençlerin birlikte, birbirlerinden yararlanarak 
öğrenim edindikleri bir yerdir. Elde olunan öğrenimin, sahibine sağladığı dışında, 
dışsallık üretme şeklinde büyük katkısı da vardır. Ayrıca, bilindiği gibi, insan 
okul dışında da birçok şey öğrenir.

İktisadi çalışmalar okulun sağladığı özel getirilere ulaşmışlardır. Bunlar her 
ülkede, eğitim düzeyinin artışına koşut olarak artmaktadır. Bu getirilerin gelişmiş 
ve gelişmemiş ülkelerde farklılaştığını savunan görüşler de vardır.Bunlardan 
birine (Lam, Schoeni, 1993: 710-712) göre, çok sayıda görgül araştırma şunu 
söyler: Okulun özel getirileri gelişmekte olan ülkelerde (%15), gelişmiş 
iilkelerdekilerin (%9) üstündedir.

Ben bu konuda (Bulutay, 1996b: 40-42) bilgi sunmuştum. Aynı yayında 
(Bulutay, 1996a) Fikret Görün, İnsan Tunalı, Zehra Kasnakoğlu, Meltem 
Dayıoğlu ve Aysıt Tansel’in de yazıları ve önemli katkıları vardır.

S .Ö zdural’ın (1993: 227) Türkiye ve A.B.D. hakkında, yukarıda incelediğim 
yazısının ilgili bulgularına göre, eğitim süresinin miktarı bireylerin kazançlarını 
olumlu yönde etkiliyor. Ek bir öğrenim yılı hem Türk hem de A.B.D. kadınlarının 
kazançlarım yüzde 12 oranında; erkeklerin kazançlarını T ürk iye’de yüzde  6,
A.B.D.de yüzde 8 oranında arttırıyor. Yazar bu verilerden şu sonucu çıkarıyor: 
Çocukların öğrenim süresi anne-babalarının eğitim düzeyinden etkilendiğine 
göre, anne-baba eğitimi çocuğun kazançlarını dolaylı şekilde etkiliyor.

Yazının diğer bir ilginç bulgusuna göre, Türkiye ve A .B.D.de erkek ve kadın 
aylık logaritmik ortalama kazançları arasındaki fark, T ürk iye’de A.B.D.dekinden 
daha düşüktür. Yazar bu olguyu şu nedenlerle açıklıyor: A.B.D.de kısa süreli 
işlendirme olduğu halde, Türk iye’de pek yoktur. Bu yolu daha çok seçen A.B.D. 
kadınlarının ücretinin düşük görünmesinin bir nedeni daha düşük ücretli kısa 
süreli işleri seçmeleri olabilir. Diğer bir kısmi neden, para birimleri farklılığıdır.

Daha ilginç bir neden, T ürk iye’de çalışan kadınların yüksek öğrenim 
düzeyinden kaynaklanır. T ürk iye’de yalnızca yüksek verimlilikli kadınlar 
işlendirilmektedir, dolayısıyla yüksek ücret almaktadır. A.B.D.de ise, kadın 
işlendirmesi en yüksek verimli ve çalışmaya çok istekli kadınlarla sınırlı değildir 
(s.223).

K.Aytaç (2010) da bu konularda bilgi vermektedir. A.B.D. kazançları 
gösterildikten sonra, T ürk iye’ye dair bazı araştırmaların bulguları aktarılmaktadır. 
Araştırmalar A .Tansel 'e  (1994), O.Öksiizler’e, R .Sarı’ya, F .Türkmen’e aittir.
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Bu kısımda son olarak T ürk iye 'de  eğitimin yoksulluk üzerindeki etkisini 
belirteceğim. Genel durumu gösteren verileri sunarak başlayacağım. T Ü İK ’in 
İstatistik Yıllıkları'na  (2004:375; 2007 :348 ; 2 008 :352)  göre, T ürk iye 'de  “gıda ve 
gıda dışı yoksulluk oranı" 2002 'de  2 6 .9 6 ,2005 'te  2 0 .5 0 ,2 0 0 6 'd a  17.81 olmuştur. 
Düşüş özellikle kentlerde (2002 'de  2 1.95’ten 2 0 06 'da  9.31 ’e) yaşanmıştır. 2007 
yılında ise aynı oran 18.56’ya çıkmıştır. (Bu oran 2008 yıllığı s. 352 değeridir; 
aynı oran 2009 yıllığı s .406’da 17.79'dıır.) Bu yılda lıeın kentlerde hem kırsal 
yörelerde (ama 2009 yıllığına göre kırsal yörelerde daha yüksek oranlı) artışlar 
olmuştur.

Yine T Ü İK ’in İstatistik Yıllığı ’na (2009: 406, 407) göre, aynı yoksulluk oranı 
2008 yılında Türk iye 'de  17.11, kentlerde 9.38. kırsal alanlarda 34.62 (2002 
yılında 34.48) olarak belirlenmiştir. Bu veriler şu genel eğilimleri göstermektedir: 
i) T ürk iye 'de  2002-2006 döneminde özellikle kentlerde yoksullukta bir azalış 
eğilimi yaşanmıştır, ama 2006 sonrasında bu azalış sürmemiştir, ii) Kırsal 
yörelerde ise 2002-2006 döneminde küçük oranlı bir azalış yaşanmış, ama bu 
eğilim 2007 yılı ve sonrasında sürmemiştir. Kırsal yörelerde sözkonusu yoksulluk 
oranı 2002 'de  34.48, 2008 'de  34.62 olmuştur. Böylece, kırsal alanlarda yoksulluk 
oranı 2002-2008 döneminde kabaca sabit kalmıştır.

T ü rk iye ’de yoksulluğu belirleyen neden birey başına gelirin, verimliliğin 
düşük olmasıdır. Bu düşüklüğün en çarpıcı biçimde yaşandığı yerler özellikle 
Doğu ve G üneydoğu A nadolu 'daki geri kalmış kırsal yöreler, köylerdir. İki başka 
önemli etken de yoksulluk üzerinde etkin olmaktadır.

Bunlar, ailelerin büyüklüğü ve eğitim düzeyidir. Türkiye genelinde yoksulluk 
oranı 2008 yılında, fertlerde, 1-2 kişilik hanehalklarında 9.57, 3-4 kişilik 
hanehalklarında 8.48. 5-6 kişiliklerde 21.54, 7+ kişilik hanehalklarında 38 .20’dir. 
Yoksulluğun 4 'ten  fazla b i rey 1 i ailelerde hızla arttığı görülmektedir (TÜİK, 2009: 
406).

Aynı şekilde, yoksulluk oranı eğitim düzeyinin artışına koşut olarak sürekli 
biçimde azalmaktadır. Oran Türkiye genelinde 2008 yılında, okur-yazar 
olmayanlarda 39.59, "yüksek okul, fakülte, yüksek lisans, doktora” düzeylerinde 
eğitimlilerde 0 .71’dir. Bu oranlar kırsal yörelerde 54.73 ve 2.44 olmaktadır 
(TÜİK, 2009: 407).

d. Bilişsel Olmayan Yetenekler

Güvenilir olma, tutarlı davranma, gerekli azm e ve sebata sahip bulunma 
gibi, bilişsel olmayan niteliklerin insan, toplum ve çalışma yaşamında önemli
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olduğu çok eskilerden beri bilinmektedir. Bu nitelikler özellikle eğitim, 
ücretler alanlarında önemli rol oynar. Bütün bu önemlerine rağmen, bunlar 
iktisadi çözümlemelerde pek gözönüne alınmaz. Gözardı edilişin bir nedeni, bu 
niteliklerin ölçülmesindeki güçlüklerdir.

Bilindiği gibi, Herrııstein ve M urray 'in  1994 yılında yayınlanan ve çok ses 
getiren bir kitapları vardır. Bu kitapta yazarlar insanların doğuştan getirdikleri 
zeka gibi genetik, bilişsel yeteneklerinin her türlü etkinliklerinin, bu arada 
eğitimdeki başarılarının belirleyicisi olduğunu savunuyorlardı. Bu görüş birçok 
araştırmada, bu arada (Heckman et al., 2006: 412, 413)te eleştirilmiş ve geçerli 
sayılmamıştır. Ben de (Bulııtay, 1996b: 48-50)de görüşü eleştirmiş, geçerli 
görmediğimi açıklamıştım.

Aynı yazıda (Heckman et al., 2006: 413), K .J.Arrow ve A .M .Spence 'in  sinyal 
verme olarak adlandırılan görüşlerinin de yetersiz olduğu savunulmaktadır. 
Yazıya göre, sinyal verm e görüşü okullaşmanın yalnızca öğrencilerin bilişsel 
yeteneklerini ilettiğini, daha zeki olan kişilerin okulda çok başarı sağlayabildiğini 
söylemektedir. Yazı okullaşmanın yalnızca bilişsel yetenekler sinyali vermekle 
kalmadığını, yazıda ulaşılan bulguların okullaşmanın sinyallerinin çoklu 
yetenekleri gösterdiğini belirtiyorlar. Bu farklılık da sinyal verme görüşünün 
öngörülerini kökünden değiştirmektedir.

B u ço k lu  y e ten ek le r, b ilişse l d ış ın d a , b ilişse l o lm ay an  n ite lik le r  n e le rd ir?  
B ilişse l o lm ay an  n ite lik le r  tam  d o y u ru cu  b iç im d e  h en ü z  be lirlenem em iştir. A m a 
şu ö ze llik le r  b ilişse l o lm ay an  n ite lik le r  o la ra k  ileri sü rü lm ü ştü r: Ö z-d is ip lin , 
g ü v e n ilir  o lm a , işte sebat, g ü d ü le n m e; y u m u şa k  başlı, eski te rim le  m uti o lm a; 
k en d isiy le , to p lu m la , b aşk a la rıy la  uyu m lu , barışık  o lm a; çek ic i, g ü ze l, cazip  
g ö rü n m e. (B ow les , G in tis , O sb o rn e , 200 1 : 1138, II 3 9 )d a  g ü ze llik , boy  uzun luğu , 
aş ırı ş işm an lık , ha tta  b irey in  ev in in  te m iz liğ i g ib i ilg isiz  g ö rü n en  k işisel 
n ite lik le rin  de k azan ç la rın  g ü çlü  b ir öngö riicüsii o lab ild iğ i kayded ilm ek ted ir.

Bilişsel niteliklerin ötesinde, uysallık, güvenilirlik, devamlılık gibi bilişsel 
olmayan özelliklerin de okulda, işgücü piyasasında, yaşam da önemli olduğu 
görüşleri eskiden beri savunulmaktadır. Bu konuda en önemli çalışma S.Bowles 
ile H.Gintis"in 1976 tarihi i kitaplarıdır. R .C .Edwards da aynı yılda benzer konuları 
incelemiştir (Heckman et al., 2006: 467-477).

(Heckman et al., 2006: 475)te, M .Osborne-G roves’un 2006 yılındaki bir 
çalışmasında, kişiliğin ve davranış biçimlerinin kadınların ücretleri üzerindeki 
etkilerini araştırdığı belirtiliyor. Bu çalışmasında yazar, kadercilik, saldırganlık 
ve geride kalma (withdrawal) gibi kişilik özelliklerinin kadın ücretlerini önemli 
ölçülerde ve azaltıcı yönde etkilediği bulgusuna ulaşıyor.
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Tesev’in Aralık 2009 -  Haziran 2010 arasında Ankara, İstanbul ve K onya 'da  
yüksek okul veya üniversite mezunu, meslek sahibi ve başörtülü kadınlarla 
gerçekleştirdiği, son günlerde yayınladığı bir raporun (“Başörtü Yasağı ve 
Ayırımcılık: Uzman M eslek Sahibi Başörtülü Kadınlar ' ')  benzer niteliklerine 
dikkat çekmek istiyorum. (Milliyet Gazetesi, 7 Kasım 2010: 24)te yer  alan 
haber bu konuda şu ifadeyi kullanıyor: “ Rapor, kamudaki başörtüsü yasağının 
özel sektörü de etkilediğini, etki nedeniyle başörtülü kadınların ‘gö rünm ez’ 
olmalarının istendiğini ortaya koydu.”

Rapordaki bazı saptamalar şöyle: “Özel sektör başörtülü kadınların ücretlerini 
kontrol edebiliyor, sosyal hakları gözardı ediliyor. Başörtülü kadınlar da 
çoğunlukla küçük işletmelerde ya da kendi başlarına çalışabildikleri için onları 
iş piyasalarında tutacak sosyal haklara erişmekte zorlanıyor... Başörtülü meslek 
sahibi kadınlar iş hayatında profesyonel yönetici dahi olsalar ‘abla, bacı’ olarak 
görülmekten şikayet e d iy o r . . .”

“Dindar ve m uhafazakâr işverenlerin, işletmelerinde başörtüsü ve başörtülü 
eleman çalıştırmak konusundaki tavır ve yaklaşımları da mercek altına alındı. 
Bu çalışma ortamlarında da başörtülü kadınların daha düşük iicret alıp daha 
uzun mesai yaptıkları, yükselm e olanaklarının sınırlı olmasını kabullenmek 
zorunda kaldıkları belirlendi. Kadınlar dindar ve muhafazakâr işverenlerin 
kendilerini işe alma konusundaki olumlu yaklaşımının dindarlıktan olmadığını 
dile getirdi; işverenin, başörtülü kadınları düşük ücretli çalıştırma fırsatından 
faydalandıklarını anlattı . . .  Kadınlar, 'Yeşil sermaye tersine sizi daha çok istismar 
ed iyor’ dedi. D m dar-m uhafazakâr işverenlerin, başörtülü kadın çalıştırmayı 
‘sosyal sorum luluk’ olarak da gördüğünü öne süren kadınlar dikkat çekti.”

J .J.Heckman ve arkadaşları bu bilişsel olmayan nitelikleri çeşitli yazılarında 
inceliyorlar. Ben bunlardan ikisinin (İkincisinin bazı bulgularını yukarıda 
belirttim) bulgularını özetleyerek devam edeceğim. Bu çalışmalarda A.B.D.deki 
G ED  (Genel Eğitim Gelişmesi, lise eğitimini terkedenler) verileri kullanılıyor.

GED  izlencesinde, liseden ayrılmış, okulu terketıniş, am a sözkonusu programa 
başvurmuş öğrenciler bazı sınamalardan (testlerden) geçirilmektedir. Diğer 
bir deyişle, G ED  izlencesi, liseyi terkeden öğrencilerden sözkonusu sisteme 
başvuranlara bilişsel test kümesinin uygulandığı ve sınamalarda başarılı olanların 
diplomayla ödüllendirildiği bir tür ikinci-şans programıdır. İzlencenin amacı bu 
deneklerin lise mezunlarıyla akademik açıdan eşit olup olmadığını belirlemektir 
(Heckman, Rubinstein, 2001: 146).
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Aynı yerde (s. 146) açıklandığı gibi, i) okulu terkeden bu deneklerin bilişsel 
yetenekleri, eğitimine yüksek eğitimle devam etmeyen ama okulu bitirenlerin 
yeteneklerine eşit düzeylerde bulunuyor, ii) Okullarını terketmişlerden, sisteme 
başvurup diploma alanlar, başvurmayanlardan daha zekiler ve iş yaşam ında daha 
çok kazanıyorlar, iii) Öte yandan, ölçülen bilişsel yetenek sabit tutulduğunda, 
G E D 'in  diploma sahipleri, diğer lise terklilerden daha az kazandıkları gibi, daha 
düşük saat-ücret ve daha az  eğitim elde ediyorlar.

Bunlara dayanarak, yazı (s. 146, 148, 149) şu sonuçlara varıyor: i) GED 
karmaşık (mixed) bir işaret, sinyal vermektedir, ii) Diğer, G E D ’den yararlanmayan 
lise eğitimini terketmişlere kıyasla, G E D ’de başarıya ulaşanlar daha zeki, daha 
yüksek bilişsel becerilere sahip; ama bilişsel olmayan becerileri daha düşük 
düzeylerde, örneğin daha az güvenilirler, iii) Her iki tür beceri piyasa tarafından 
değerlendirilmekte ve okul tercihlerini etkilemektedir. Diğer bir deyişle, yalnızca 
bilişsel sınamalarla yetinilemez, bilişsel olmayan testlere de gereksinim vardır. 
(Bu konuda (Bowles, Gintis, Osborne, 2001: 1140, 1141 )e de bakılabilir.)

Sonraki yazıda (Heckm an et al., 2006: 411, 413, 477, 478) aynı konuda 
ulaşılan bazı sonuçları da aktarmak istiyorum: Bilişsel olmayan yetenek bilişsel 
yetenekten eğer daha önemli değilse, en az onun kadar önemlidir. Bilişsel yetenek 
piyasa verimliliğini, beceri kazanımını ve çeşitli davranışları etkiler. Okullaşma 
ölçülen bilişsel yeteneği ve y ine ölçülen bilişsel dışı yeteneği yükseltir.

Kişilerin okullaşma durum u ve aile kökenleri anketlerin sınama sonuçlarını 
etkiler. Yetenek-ücret ve yetenek-okullaşma arasında gözlenen ilişkilerde 
nedensellik ne yöndedir sorusunun yanıtı şu olabilir: Yeteneğin okullaşmanın 
nedeni olabilmesinden ziyade, okullaşma yeteneğin nedeni olabilir. Yazarların bu 
bulgusu ya da değerlendirmesi, bence önemli olarak, “yetenek okullaşmayı değil, 
okullaşma yeteneği belirler’' görüşünün geçerli olduğunu göstermektedir.

Yazarlar çözümlemelerinin, bilişsel olmayan becerilerin önemli olduğu 
şeklindeki önceki sağduyulu görüşleri ve  Bowles ile G intis’in 1976’daki, 
okullaşmanın bilişsel olmayan becerileri belirlediği şeklindeki tahminlerini 
desteklediğini söylüyorlar. Kanıtlarının “ ruhsal m a s ra f la ra  dayanan yeni bazı 
kuramsal gelişmelerin şu görüşüyle de tutarlılık içinde bulunduğunu ekliyorlar: 
Bilişsel olmayan niteliklerin belirleyebildiği bu “ruhsal masraflar” birçok gencin, 
okullaşmanın finansal yararlarından yararlanabilecekleri halde okula devam 
etmemeleri olaylarını açıklayabilir (s. 413).

Yazıda (Heckman et al., 2006) şu sonuçlar da yer almaktadır: “Okullaşma, 
işlendirme, iş deneyimi ve meslek seçimi saklı (latent) bilişsel dışı ve bilişsel
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becerilerden etkilenmektedir.” Bıı beceri ya da yetenekler birçok riskli davranışı 
da açıklamaktadır (s. 411). ‘'Yazımızın bilişsel olmayan becerilerin çeşitli 
davranışların açıklanmasında önemli olduğunu göstermesi, A.B.D.deki erken 
çocukluk üzerindeki bazı izlencelerin (Headstart. Perry Presclıool Program 
gibi) etkinliğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu programlar IQ !yu pek 
yükseltmemekte, am a bilişsel olmayan becerileri geliştirmekte, bu yolla da 
toplumsal ve iktisadi yaşam da başarıyı arttırmaktadır.” (s. 478).

Bilişsel olmayan özellikler son zamanlarda A .B.D.de diğer çalışmalarda da 
inceleme konusu yapılmaktadır. Örneğin, özelliklerin okul öncesi eğitimdeki 
rolleri yeni bir yazıda (Neidell. WaldfogeI, 2010: 562, 563) ele alınmakta, 
aktardığım önceki bulgulardan farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Yazıda, öğrenci 
arkadaşların, akranlarının, çocuğun matematik ve okum a yetenekleri üzerindeki 
etkilerinin anlamlı olduğu bulgusuna varılmaktadır. Buna karşın, bilişsel olmayan 
etkiler toplumsal sonuçlar ve çocukların çeşitli davranışları üzerinde pek 
sözkonusu olmamaktadır. Öte yandan, büyük olasılıkla derste disiplin sorunlarını 
içeren “akran dışsalIiği sorunları” bilişsel sonuçları engellemektedir.

Bütün bu bulgu ve açıklamalar eğitimin çok kapsamlı, çok-boyutlu bir 
etkinlik olduğunu göstermektedir. Eğitim elbette yalnızca okulda verilmez; 
ailede, mahallede, toplumda, yaşamın ve çalışmanın her alanındaki deneyimlerde 
aktarılır ve benimsenir. Eğitim tüm kişisel nitelikleri, toplumsal gelenek ve 
adetleri de kapsar. İyi düzenlenmiş, kişisel istenç ve seçimi, özgürlük ve eşitliği 
en önde tutan bir eğitim gelir dağılımı adaletinin, toplumsal hareketliliğin de 
temel aracıdır.

Eğitimin disiplin, düzen sağlama işlevi elbette yadsınamaz. Am a ailelerin, 
toplumların eski inanç, gelenek ve töreleri, bunların etkisi ve baskısıyla insanlarda 
oluşmuş algılama biçimleri, koşullanmış tutum ve düşünm e eğilimleri aydın bir 
eğitimin önündeki en önemli engeli oluşturabilir. Çünkü bence eğitimin temel 
işlevi sorgulamak, irdelemek, kendine ve insanlığa çok daha iyi bir gelecek 
sağlamaktır. Çocukların kendi özçıkarları, gelecek mutlulukları için bile iyi 
bir seçici olmadıkları bir gerçek olabilir. Ama aile içindeki, okuldaki, çevre ve 
toplumsal ortamdaki eğitim onlara kendi öz seçimleriyle kendi yeteneklerini 
geliştirme olanağı sağlamalıdır. Burada, yaşam da genellikle olduğu gibi, bir 
karşılıklı güçler savaşımı, dengeye ulaşabilme zorluğu vardır. A m a bence, denge 
daima çocuğun istencesine, seçimine ağırlık tanımalıdır.

Çok önemli bir ilgili olgu, eğitimin temel işlevlerinden birinin çeşitlilik, 
farklılık olduğunun bilincine varmaktır. Her insan, her birey tektir. Yapılması 
gereken, bu çeşitlilikleri, zenginlikleri gidermeye çalışmak değil; tam tersine,
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farklılıkları destekleyip geliştirmektir. Bence, muhalefeti de içeren demokrasinin 
gücü ve saygınlığı da çeşitliliği, bir bakıma anlaşm am akta anlaşmayı ilke 
saymasından ileri gelir. Yetenek farklılıklarını koruyarak, hatta arttırarak birlikte 
yaşam ak, demokrasinin, hatta uygarlığın giiniimiizde ulaştığı en büyük başarıdır.

Türk toplum unda öğretim ve eğitim, bürokrasinin ve devletin tarihsel gücüne 
de bağlı olarak, üniversite ve daha üstü öğrenim yönündedir. Bu yön günüm üzde 
bilginin giderek artan önemi ve A.B.D.deki eğilimiyle uyum içindedir. Ama 
durum bütün gelişmiş ülkelerde benzer değildir. Bazı Avrupa ülkelerinde 
üniversite öğrenimi aynı önem ve ağırlıkta değildir.

Bu düşüncelerle, bilginin, insan sermayesinin giderek önem kazandığı 
günüm üzde aydın bir eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu niteliğiyle 
eğitim orta sınıfların temel dayanağını da oluşturmaktadır. Bu olguyu, esas olarak 
“orta sınıflar”  konusunu başka çalışmalarımda ele alacağım.

e. Eğitim- Ücret İlişkisi

Bireysel kazançlarla eğitimin ilişkisi, diğer bir deyişle, eğitimin getirisi 
üzerindeki araştırmaların tarihi A.B.D.de 1930Mara kadar uzanır. Am a bildiğim 
kadarıyla, bu alanda en önemli çalışmalar Jacob M incer tarafından başlatılmıştır. 
Yukarıda da değindiğim bu konuda A.B.Krueger ve M .Lindahl (2001: 1101- 
1104) yukarıdaki ve aşağıdaki bilgileri vermektedir.

Yazarlar şöyle yazıyorlar: Bu alandaki yazını taradığımızda J .M incer’in 
logaritmik-doğrusal kazanç- eğitim denklem ya da ilişkisinin verilere oldukça 
uygun düştüğünü gördük. Bu işleve göre, eğitimin getiri oranı zaman içinde ve 
ülkeler arasında değişiyorsa da, A.B.D.de okullaşmaya her bir yıl eklenmesi 
kazançları yaklaşık yüzde 10 arttırmaktadır.

Bilindiği gibi, eğitimin getirisi konusundaki görgül araştırmalarda, özellikle 
gelişmemiş ülkelerde, eskiden beri 1958’de J .M incer tarafından geliştirilmiş 
bu ücret işlevi kullanılır, bu işlevle tahminler elde edilir. Dolayısıyla, bu ücret 
işlevinden elde olunan getiri tahminine ücret logaritması ile okul süresi arasındaki 
doğrusal bir ilişkiye dayanılarak ulaşılır.

Bu işlev gelişmiş ülkelerdeki çalışmalarda çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. 
Örneğin şu karşı görüşler ileri sürülmüştür: Gelişmemiş ülkelerde birçok işçi 
ücret karşılığı çalışmaz, kendi hesabına çalışır. İşlev okul, öğrenci, öğretmen 
kalitesini gözönüne almaz, okullaşmanın piyasa dışı önemli getirilerini gözardı 
eder.
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Yinelemekte sakınca yoksa, eğitimin bireysel etkileri konusundaki 
açıklamalarından yararlandığım M .R .R osenzw eig’a (2010: 83) göre, bu Mincerci 
ücret işlevine yöneltilecek temel eleştiri şöyle olmalıdır: Bu işlevle ulaşılan getiri 
tahmini oram, okullaşmanın verimliliğini gösterebilmekten çok uzaktadır. (Bu 
konu ve bu alandaki, “eğitim ancak kişi hakkında sinyal verir (signalling ya da 
screening)” görüşü için (Bulutay, 1996b: 37-39)a bakılabilir.)

Aynı yazıya (Rosenzweig, 2010: 84) göre, bu işlevin en önemli sakıncası, 
okullaşma ve meslek seçiminin önünde hiçbir engelin bulunmadığı varsayımına 
dayanmasıdır. Oysa, ücretin belirlenmesinde diğer bazı etkenlerin yanında bu 
engellerin de katkısı vardır. Ü lkeler arası okul getirisi farklılıklarını yaratan da bu 
engellerdir. (Bu konularda (Bulutay, 1996b)ye de bakılabilir.) Sonuçta, yukarıda 
da açıkladığımız gibi, bu okul getirileri ülkelerin okul verimlilikleri hakkında 
doyurucu bilgi veremez.

f .  Çeşitli Özendiriciler

Toplum yaşam ında özendiricilerin büyük işlevleri vardır. Bu özendiricilerden 
en önemlileri iktisadi özendiricilerdir. Başka yazılarımda açıkladığım gibi, ben 
insan türünde özel çıkarın çok önemli olduğu görüşündeyim. İktisadi özendirici 
de bencillikle, özçıkarla çok ilgilidir. Dolayısıyla, Neoklasik  İktisat Kuramı" nın 
iktisadi özendiricilere dayanmasını kuramın güçlü bir yanı olarak görüyorum. 
Am a bu kuramın iktisadi özendiricilere dayanmasını, d iğer özendiricileri gözardı 
etmesini de çok sakıncalı buluyorum.

Gözardı edilen önemli özendiricilerin başında içsel özendiriciler gelir. 
Çalışma yaşamı insan hayatının temel bir parçasıdır. Dolayısıyla, insanların 
yaptıkları, yapacakları işler hakkında parasal güdüler dışında diğer iş özelliklerini 
de gözönüne almaları doğaldır. Çok zor durumda, bir bakıma çaresizlik içinde 
bulunm am ak koşuluyla, bireyler işlerinin ücret dışındaki niteliklerini de gözöniine 
alırlar.

Bu içsel (intrinsic) diye adlandırılan özendiriciler iktisat çözümlemelerinde 
genellikle yeterince ele alınmaz. Oysa, bu içsel özendiriciler ile ücret gibi parasal 
özendiriciler arasında sürekli değiş-tokuş insan yaşamının temel olgularından 
biridir. (Benzer görüşler için (Prendergast, 2008: 201)e bakılabilir.)

İlgili bir önemli nokta, insanların, toplumların karşılığında para almadan 
yaptıkları işlere daha fazla değer veriyor olabilmeleridir. Bu olgu parasal ödüllerin 
onlarla amaçlanan hedeflere ters sönuçlar üretmesine neden olabilir. Örneğin, 
R.Titmus 1971'de, gönüllü olarak kan bağışında bulunanların, kan verme paralı

Prof. Dr. İlhan U n a ta  A rm ağan 165



hale geldiğinde bu bağışlardan vazgeçtikleri görüşünü ileri sürmüştü. Bazı 
itirazlara karşın, bu görüş geçerlidir. (Bu konuda, örneğin (Bowles, 1998: 90, 91) 
e bakılabilir.)

R.Benabou ve T.Tirole (2003: 489, 490) bu konudaki yazılarına (yazının 
baştaki özetine (abstract)) şöyle başlıyorlar: İktisadın temel bir ilkesi bireylerin 
dışsal özendiricilere yanıt, tepki verdiklerini söyler. Buna karşın psikolog ve 
sosyologlara göre, ödül ve cezalar çoğunlukla geri teper. Çünkü bu ödüller 
içsel özendiricilere zarar verir. Birçok deney ve gözlem, para ve ödül gibi 
dışsal güdülemenin bazen işi kendi hatırına yapm a isteğiyle çatışabileceğim 
göstermektedir.

Her konuda olduğu gibi, özendiriciler alanına girildiğinde de olaylar, 
olgular çeşitlenir, çok-boyutlulaşıp karmaşıklaşır. Bu karmaşıklığı, yukarıda 
da yararlandığım ilginç bir yazıya (Bowles. Gintis, Osborne, 2001) dayanarak 
açıklamaya çalışacağım. Yazıda geleneksel iktisat kuramının bu alandaki temel 
modelinin sapmalı yaklaşımı eleştiriliyor.

Bu modele göre, bireysel kazançlar becerileri içeren insan sermayesi tarafından 
belirlenir. A m a bu beceriler hakkında fazla bilgimiz yoktur; bildiklerimiz de 
gerçek yaşamın verileri tarafından desteklenmez. Bu konularda aşağıdaki şaşırtıcı 
bilmeceler (m uam m alar) vardır (s. 1137).

İlk bilmece benzer görünüm deki bireylerin çok farklı kazançlar elde 
etmeleri olgusundan kaynaklanır. Kişinin yaşı, tamamladığı okul yılları, işgücü 
piyasasındaki deneyim süresi, anne ve babasının eğitim düzeyi, mesleği, geliri 
gibi etkenler bireyin kazancı hakkında bize çok az şey söyler. Dolayısıyla, ilk 
bilmece bu açıklanamayan kazanç farklılıklarının kaynakları alanındadır (s. 
1137, 1138).

İşgücü piyasasında başarı anne-babadan çocuklara geçer. Başarılı anne- 
babanın çocuklarına sağladığı avantajlar çocuğun üstün öğreniminin, miras olarak 
elde ettiği servetin, bilişsel yeteneğin kendisine genetik aktarımının getirdiği 
yararları çok aşar. İkinci bilmece başarılı anne-babanın çocuklarına geçirdiği bu 
avantajların ne olduğunu anlamayla çözülebilir (s. 1138).

Yukarıda da kaydedildiği gibi, güzellik, boy uzunluğu, aşırı şişmanlık, hatta 
kişinin evinin temizlik durum u gibi ilgisiz görünen bireysel nitelikler çoğu 
zaman kişisel kazançlar için güçlü öngörücülerdir. Üçüncü bilmece, bu geçerli 
ve anlamlı görünmeyen özelliklerin neden işgücü piyasasında rekabetçi bir ödül 
kazandığını açıklamayı gerektirir (s. 1138, 1139).
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İlgili alanlardaki araştırmaları değerlendiren G.Bıırtless şu yorumları yapıyor: 
İki ayrı bulgu kümesi vardır. İlk bulgu kümesi okul kaynaklarına yapılan 
eklemelerin gençlerin okuldaki akademik başarılarına az iyileştirme getirdiğini 
ya da hiç iyileştirme getirmediğini göstermektedir. İkinci bulgu kümesi ise ek 
okul kaynaklarının okul mezunlarının iş piyasası başarılarını iyileştirebildiğini 
düşündürmektedir. Bu farklılık da şu bilmeceye yol açmaktadır: Okul 
kaynaklarının kazançlar üzerindeki bu farklı etkileri nasıl açıklanabilir ( s .1139, 
1171)?

Bu bilmeceleri açıkladıktan ve iiç örnek verdikten sonra yazı (s. 1141) şöyle 
devam ediyor: Uygun işçileri sağlamada ya da korum ada güçlüğe düşüldüğünde 
beceri kıtlığından bahsedilir. Enazından iktisatçılar arasında gözlenen diğer 
sapm alar da vardır. Bu sapmaların en önemlisi rekabetçi işgücü piyasasında 
ödüllendirmenin beceriyle ilgili olması gerektiği varsayımıdır. Oysa beceri 
olmayan kişisel özellikler de bu piyasalarca ödüllendirilebilir. Yazarlar izleyen 
sayfalarda (s. 1141-1144), yukarıda verdiğim üç ücret, kazanç kavramını 
anlattıktan sonra, kendi “özendirici-geliştirici tercihler” hipotezlerini ileri 
sürüyorlar.

Anlayabildiğim kadarıyla, bu hipotezin söylediğinin özü şudur: İnsanlarda, 
işçilerde olan ya da oluşturulan bazı nitelikler çalışanların ücretlerinde m asraf  
azaltıcı sonuçlar üretebilmektedir. Doğal olarak işverenler işçilerdeki bu 
nitelikleri geliştirmek isterler. (Benzer bir yorum için, incelemekte olduğum 
hipotezi, çözümlemeyi destekleyen kanıtlara ulaştıklarını söyleyen (Heckman et 
al., 2006: 475)e bakılabilir.)

Aynı yerde (Heckman et al., 2006: 475) işverenlerin bu nitelikleri teşvik 
e tme çabaları için şu örnekler veriliyor: i) Bireylerin, işçilerin zamanı iskoııto 
e tme oranlarında bir düşüş yaratma, dolayısıyla onlarda geleceğe daha fazla 
ağırlık verme eğilimi oluşturma gayretleri, ii) Kişide elde ettiği ücrete layık 
olma sorumluluğu ve etkinliği yaratm a girişimleri, iii) kişideki olası çalışmayı 
sevm em e (disutility) eğilimini azaltma, düşürm e önerileri, iv) kişinin diğer 
işçilerle yardımlaşmasını destekleme çabalan.

Benzer olgular, enazından bazı insanların işsiz kalmaktan, sağlıklıyken 
çalışamaz hale düşmekten, işsizlik ödemesinden yararlanmak durumuyla 
karşılaşmaktan büyük dehşete düşmeleri; bu nedenle çok yetersiz ücretlerle 
yetinm e yoluna gitmeleri şeklinde de yaşanır. Bu arada bazı davranış özelliklerinin, 
örneğin başkalarının emrinde çalışmaktan nefret etmenin, bazı iş alanlarında çok 
başarılı oldukları, yüksek kazanç ve getiri getirdikleri halde, diğer bazı alanlarda
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hiç rağbet görmeyebildikleri de belirtilebilir (Bowles, G intis, Osboıne, 2001: 
1141).

Burada özellikle yazgıcı (kaderci) olup kaderlerine razı olan, ya da bu tür 
davranışlara yaşam koşullarının, etraflarındaki dar çevrenin, inançlarının, ait 
oldukları cemaatin, işverenin maddi ve manevi baskıları tarafından zorlanan 
insanların, kendi öz çabalarının başarı ve gelir y a  da ücretlerine etki etmeyeceğini 
düşünmelerinin büyük tehlikesine dikkat çekm ek isterim. Bu tür davranışlar 
özendiriciler üzerinde yıkıcı (depressive) etki yaratır (Bowles, Giııtis, 1999: 4/8).

Bence bir ülkede yoksulluğun sürmesinin temel nedenlerinden biri, yoksulların 
bu tür düşüncelere sahip olmaları ya da zorlanmalarıdır. İşin diğer bir kötü yanı, 
grup ve toplumlarda eşitsizliğin artmasına koşut olarak, alt gelir düzeylerinde 
bulunanların bu toplumsal baskı ve zorlamalardan daha çok etkileniyor olmasıdır. 
Burada kişiyi, kişiliği yok edici kısır döngülerin yaşandığı bellidir.

g. Eğitim, Özdeşleşme (Kimlik). Saygın Konimi Arayışı

İktisatçılar örgütlerde özendirici sorununu incelediklerinde genellikle parasal 
ödüller üzerinde dururlar. Buna karşın, şirketler gibi örgütler işçilerini güdülemede 
para dışı farklı araç ve yollara da başvururlar. Bu yollardan biri de başarılar için 
saygın konum ödülleri yaratmaktır.

Bu yollara başvurulmasının başlıca nedeni, insanların aldıkları maaş, ücret 
gibi ödülleri değerlendirme yoluna gitmeleri ve bu değerlendirmelerde toplumsal 
karşılaştırmalara başvurmalarıdır. Bu değerlendirme ve karşılaştırmalar yalnızca 
ücret farklılıklarına dayanılarak yapılmaz. Yeni araştırma bulguları parasal ücret 
farklılıkları sabit tutulduğunda bile ücret dağılımındaki sırasının kişinin işten 
sağladığı doyum u etkilediğini göstermektedir (Besley, Ghatak, 2008: 206).

Açıklamalarıma G .A .A kerlof  ve R .E .K ranton 'un (2002) görüşleriyle devam 
etm ek istiyorum. Yazının amacı öğrenciler ve okullar hakkında yeni bir iktisat 
kuramı oluşturmak ve açıklamaktır. Bu kuramın eğitim alanındaki sosyolojik 
görüşlerle iktisadi çözümlemeleri birleştireceği umulmaktadır (s. 1167).

Yazıda, “ ideal tip”, “ bireyin kendisini özdeşleştirdiği kişiliği, kimliği’" ve 
“ toplumsal kalıplar (kategoriler)” gibi sosyolojinin temel kavramları, bunların 
eğitim üzerindeki etkileri ve sonuçları İncelenmektedir. Yazarlara göre, bu 
kavramların kaypak, kaygan olduğu doğrudur, ama bunların yardımıyla iktisadi 
modellerimizin açıklayamadığı olguları daha iyi anlayabiliriz (s. 1167, 1168).
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Önceki bir yazılarında da açıkladıkları gibi, kişinin yarar işlev inde kendisiyle 
özdeşleştirdiği kimliğinin özel bir yeri vardır. Bireyin kendisinin ya da 
başkalarının bu kişisel kimliği geliştiren hareketleri kişiye yarar kazandırır. Bu 
ilke, tabii, toplumsal çevreyle içiçedir. Kişi kendini ve başkalarını toplumsal 
kalıpların terimleri ve anlayışı çerçevesinde değerlendirir (s. 1168).

Öğrenciler okulda iki temel seçim yaparak yararlarım ençoklaştırma yoluna 
gider. Bunlar, i) toplumsal kalıplar arasında, ii) okulda gerçekleştirecekleri 
gayretler hakkında seçim yapmaktır. A.B.D.de orta, lise eğitimi üzerinde yapılan 
bazı araştırmaların gösterdiği gibi, toplumsal ayırım ve ayırımcılıklar, bölünmeler 
ve kişisel kimlikleri öğrenci başarısı üzerinde egemen olur (s. 1168. 1169).

Tarihçiler, çağdaş sosyologlar, antropologlar ve eğitimciler okulu toplumsal 
amaçlara sahip bir kurum olarak görürler. Bu yaklaşımlara göre, okul öğrencilere 
yalnızca beceri sağlamakla kalmaz, nitelikler ve davranışlar alanlarında da idealler 
sunar. Bu nitelik ve davranışlar okulun toplumsal s ın ıf  ve kalıbını (kategorisini) 
ve ideal öğrenci tipini tanımlar (s. 1169, 1180).

Değinmek istediğim önemli bir nokta, önceki bahiste açıkladığım, öğrencileri 
okulu terketmeye yöneltebilen bilişsel olmayan niteliklerle ilgilidir. H er okulun 
değer kalıpları, öğrencilerine vermek istediği ilkeleri ve bakış açıları, okulda ve 
derslerde nizam ve disiplin sağlama işlevleri vardır. Farklı değerlerle yetişen, 
farklı değerlere sahip olan öğrencilerin bunlara tepki göstermeleri doğaldır. 
Örneğin İngiltere 'de yapılan bir araştırına işçi çocuklarının böyle tepkiler ortaya 
koyduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu çocuklar okula, okulun değerlerine 
direnç gösterir, bazen okulda disiplini, sınıflarda düzeni bozarlar. Sonuçta bazıları 
okullarını tamam lam adan terkeder, babaları gibi işçi sınıfının işlerinde çalışmaya 
yönelirler. Böylece, ait oldukları sınıflar, bu sınıfların değer yargıları, bazı 
insanların daha yükseklere çıkabilmesinin önündeki en büyük engeli oluşturur.

Bence bu açıklamalar, benim de katıldığım şu temel olguları anlatır: 
Toplumlar içinde ideal insan tipleri farklı olan gruplar, kalıplar, sınıflar vardır. 
Bireyler bu gruplar içinde kendi kimliklerini bulur, bu ideal tiplerle özdeşleşmeye 
çalışır, bazen üstün değerlere sahip gruplara nefret duyarlar. Kişilerin, grupların 
bu kimlikleri aşabilmeleri; kendilerini, gruplarını toplum içinde daha yüksek 
bir konuma ulaştıracak daha üsttin ilkeleri, değerleri benimsemeleri bazen çok 
güçtür. Bu güçlüklere karşın, okulların ve eğitimin temel görevi öğrencileri bu 
üstün değerler yönünde eğitmek olmalıdır.

Daha genel olarak, bu yazıda verdiğim açıklamalar, gelir dağılımında eşitlik 
yaratabilecek toplumsal hareket araçlarının en önemlisi olarak gördüğüm eğitimin.
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eğitimde reform çabalarının öniinde birçok engelin bulunduğunu göstermektedir. 
Engeller yalnızca kişinin, ailesinin gelir azlığı, okul kaynaklarının ve araçlarının 
yetersizliği, okulun ve öğretmenlerin geniş ölçüde kaynak ve ücret azlığından 
kaynaklanan kalite düşüklüğü gibi iktisadi nedenlerden ibaret değildir. Eğitimi 
desteklemek için sağlanan iktisadi kaynaklar, öğrencilerin ait olduğu grupların 
onlar üzerinde oluşturduğu olum suz etkileri yok etmede yetersiz kalabilir.

İlgili bir engel, ailevi ve toplumsal ilişkilere bağlı olarak oluşan, öğrencilerin, 
insanların bilişsel olan ve olmayan yetersizlikleridir. Daha önemli bir ilgili 
yetersizlik, öğrencinin, geliştiği ve yaşadığı ortamın etkisiyle oluşan toplumsal 
kökenidir. Bu köken, kökenin yarattığı kimlik, eğitim reformlarının amaçladığı 
değer ve avantajlara ulaşabilmenin önündeki en büyük engel olabilir.

Sosyal psikoloji alanındaki bazı araştırmalar, insan türünde grup oluşturmanın, 
bu gruplara bağlanmanın çok güçlü bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu eğilim 
toplıımlarda farklı gruplar oluşturmaya, zaten var olan gruplaşmayı güçlendirip, 
yok olmaya karşı dirençli kalmaya da hizmet etmektedir. Gruplaşm alar ve 
kimlikler toplumlar içinde, A .B.D.deki siyah ve beyazlar gibi, “eşit haklardan 
yararlanam ayanlar” ve “ayrıcalıklılar” ayrışımlarının yaşanm asına yol 
açmaktadır. (Beyaz-siyah ayırımı için, örneğin (Akerlof. Shiller, 2009: 157-166) 
ya bakılabilir.)

Gruplara ait olmak ne denli önemli ise, toplum içinde yüksek konum a (statüye) 
sahip olmak da hiç olm azsa bazıları için önemlidir. Diğer bir deyişle, insanlarda 
hem gruba ait olma, grubun ilke ve törelerine uyma eğilimi, hem de hiç olmazsa 
bazılarında grup içinde ayrıcalıklı durumda olma (tem ayüz etme) arzusu vardır. 
Oysa, bu arzu iktisat çözüm lemelerinde pek gözöniine alınmaz. Esasında, bu 
ayrıcalıklı olma arzusunun, toplum ve grııp içinde saygın bir konum a sahip 
olma eğiliminin insan türünde, hatta belki bütün canlı türlerinde güçlü bir güdü 
olduğu klasik iktisatçılar tarafından kabul edilirdi. Sözkonusu dışlama, iktisadı 
formelleştirme girişimlerinin, bu amaç için saygın konum gibi toplumsal sayılan 
olguların gözardı edilmesi yoluna gidilmesinin sonucudur (Truyts, 2009: 137). 
Şimdi kısaca bu konuyu incelemeye geçiyorum.

Toplum içinde ayrıcalıklı konumda olma güdüsünün bütün türlerde var olması 
olgusu, Darvvinci cinsel seçim kuramının özüdür. Bu seçime göre, türler yalnızca 
yaşamlarını sürdürmekle yetinemezler; genlerini de gelecek kuşaklara aktarmak 
zorundadırlar. Aktarımı gerçekleştirebilmenin koşulu da karşı cins için çekici 
olabilmek, dolayısıyla rakipler karşısında ayrıcalıklı durum a ulaşabilmektir.
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Bu tür sorunlarda tercihlerin ön plana çıktığı, bir karşılıklı ilişkinin sözk-'iuısu 
olduğu açıktır. Dolayısıyla, tercihleri ve bunların göreli niteliğini incelemek 
gerekir. Bu incelemeler mallar arasında ayırım yapmayı, durumsal (positioııal) 
inallar ayırımına başvurmayı yararlı kılar.

Öte yandan, geleneksel iktisat kuramı genellikle tercihlerin sabit ve dışsal 
olduğu varsayımına başvurur; piyasaları ve diğer iktisadi kurum lan , önemli yeni 
iktisadi gelişmeleri yalnızca kaynak dağılımı açısından inceler. Oysa, bu kurum 
ve gelişmeler değerleri, zevkleri ve tercihleri de etkiler. Aynı şekilde, geleneksel 
VValrascı yaklaşım insanlar arasındaki iktisadi ilişkilerde psikolojik, sosyolojik 
etkenleri iktisat alanı dışında sayar. Ancak son zamanlarda iktisat bu konuları da 
inceleme konusu yapmaktadır.

Bu inceleme ve açıklamaların yer aldığı bir yazıda (Bovvles, 1998: 75-78), 
yukarıda  da ele aldığım, son yüzyılın önemli bir gelişmesi olan kadınların 
işgücüne katılması olgusunun yarattığı değer değişmelerine de değiniliyor (s. 
76). Buna göre, feminist değerlerde hızlı yükseliş, aile büyüklüğünün azalması, 
cinsel davranışlarda dönüşüm ler kadınların işgücü piyasalarına katılımının 
genişlemesiyle birlikte ortaya çıkmıştır.2

Yukarıda yararlandığım yazıda (Truyls, 2009: 141. 142), normal mal piyasaları 
konusundaki geleneksel tercih düzenlemeleri yanında ikinci bir modele gerek 
olduğu görüşü savunuluyor. Bu modelde toplumsal dağıtım mekanizması (saygın 
konum ) sıralamaları da yer alacaktır. Burada şu önemli olgunun da gözönüııe 
alınması gerekecektir: Toplum içinde saygın konum sıralaması düzenlemesi, 
tüketim ve işgücü kararlarını kapsayan normal piyasalardan bağımsız değildir. 
D iğer bir deyişle, toplumsal saygın konum sıralamasında işgal edilen konum 
tüketim ve işgücü, hatta yatırım ve toplumsal yardım karar ve harcamalarını da 
etkiler. Örneğin, yüksek konumlu kişilerin tüketim, hizmet kümeleri genişler, 
am a ağa ve beylerin harcama yükümlülükleri de artar.

Tercihlerle ilgili olarak belirtilmesi gereken, yukarıda da belirtilen, tercihlerin 
göreli niteliğidir. Bu nitelik de geleneksel iktisat kuramında genellikle gözardı 
edilmektedir. Göreli durumun önemini gösteren bir deney (Trııyts, 2009: 139) 
da veriliyor. Deneklerden aşağıdaki A ve B seçenekleri arasında seçim yapmaları 
isteniyor: A) Yıllık gelirin 50 bin $, başkaları 25 bin $ kazanıyor. B) Yıllık gelirin 
100 bin $, başkaları 200 bin S kazanıyor. Görüldüğü gibi, A durumunda, denek B 
durum una göre daha az gelire sahiptir. A m a yine A durumunda, denek başkalarına 
göre  daha iyi durumdadır.
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Bıı deneyi yapan S.J.Solnick ve D.Hemenvvay’in (1998) bulgularına göre, 
bazı mallar için A'yı B 'ye  tercih edenler %80Mere dek çıkabiliyor. A'yı seçenlerin 
sayısı çekicilik ve zeka sözkonusu olduğunda en yüksek, iş yükü ve tatil zamanı 
sözkonusu olunca en az (ama tatil konusunda yine yaklaşık yüzde 20) oluyor. 
Benzer bulgular elde eden bir deney 1991 'de  A.Tversky ve D.Griffin tarafından 
yapılmıştı (Truyts, 2009: 139).

İktisat kuramının temel kavramları piyasa, piyasa oyuncuları (ajanlar), 
kaynaklar, tercihler, özendiricilerdir: denge ise temel düzenleyicidir. İktisat 
bilimi konusu saydığı her konu için yaptığı gibi, toplumsal ilişkileri, karşılıklı 
etkileşimleri de (interactions) bu kavramlar çerçevesinde inceler.

Toplumsa! ilişkilerin bence önemli bir yanı, yukarıda da belirttiğim gibi, 
insanların kendilerini ve başkalarını toplumsal kalıplar içinde değerlendirmeleridir. 
Bireylerin, kendilerine referans olarak seçtikleri grupların davranış biçimlerinden 
etkilendikleri de bilinmektedir.

C.F.Manski (2000: 118) iktisatta toplumsal etkileşim konusunu incelemeye şu 
ifadelerle başlıyor: İktisadın bu yaklaşım ında piyasa oyuncuları tercihlere sahip, 
beklenti oluşturan, sınırlamalarla karşılaşan karar vericiler olarak kavramlaştırıl- 
maktadır. Tercihler yarar işlevleri içinde, beklentiler özel olasılık dağılımlarıyla, 
s ınırlamalar seçim kümeleriyle belirlenir. Bir piyasa oyuncusunun seçtiği 
hareket diğer piyasa oyuncularının hareketlerini üç kanal yoluyla  etkileyebilir: 
Sınırlamalar, beklentiler, tercihler.

İktisat açısından en önemli sınırlayıcı piyasadır. Sınırlama etkileşimi şeklinde 
diğer bir etkileşim türü, birçok piyasa oyuncusunun (eğitim alanında öğrencilerin) 
ortak bir kaynağı (eğitimde öğretmeni) paylaştığı zam an ortaya çıkan aşırı 
kalabalık (coııgestion) durumudur. Piyasa ve kalabalık etkileşimin eksi yönde 
yaşandığı ilişki biçimleridir. Bu eksi ilişkilerde bir piyasa oyuncusu bir mal ya da 
etkinlikten ne kadar çok seçerse, diğerlerine onlardan o kadar azı kalır. Olumlu 
yönde etki yaratan etkileşimler de olabilir. Bunun güzel bir örneği araştırma ve 
geliştirme etkinlikleridir. Bunlar araştırmacı grupların üretimini arttırır (Manski, 
2000: 118, 119).

İkinci etkileşim türü beklentilerde gözlenir. Bu etkileşim biçimi son zamanlarda 
enformasyon ekonomisinde yoğun biçimde İncelenmektedir. Bilindiği gibi, 
iktisatta sağcı görüş çevrelerinde akılcı beklentiler yaklaşımı son yıllarda özel 
bir önem kazanmıştır. Bu yaklaşıma göre, m evcut enformasyon düzeyinin 
veri alınması koşuluyla, piyasa oyuncularının gelecek olaylar hakkındaki özel 
inançları, olanaklı en iyi öngörüdür. Bu aşırı varsayımı yapanlar, dolayısıyla
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akılcı beklentiler görüşünü benimseyenler piyasa oyuncularının bu optiıııal 
öngörü gücüne nasıl ulaştıklarını açıklama yoluna gitmezler (s. 119).

Aynı yerde (s. 119) öğrencilerin, hatta konunun uzmanı olan işgücü 
iktisatçılarının, okulun sağlayacağı getiriler hakkındaki beklentilerinin akılcı 
beklentiler yaklaşımının görüşlerini doğrulamadığı belirtiliyor. Esasında, 
öğrenciler, öğrencilerin anne-babaları ve konunun uzmanları, bırakınız 
üniversite öğrencisinin getirisini ve kazancım, iş bulup bulamayacağını bile 
öngörememektedirler. Türk iye 'n in  işsizlik verileri bu sonucun açık göstergesidir.

Benim burada özellikle üzerinde durm ak istediğim, tercihler arasındaki, üçüncü 
tür etkileşimdir. Bıı etkileşim yaşamın her alanını kapsar. İnsanların, çocukların 
tercihleri birbirini etkiler. Anne ve babalar hergiin çocuklarının, benzerlerinde, 
arkadaşlarında, anne-babalarında gördüklerini isteme baskısı altındadır.

Geleneksel iktisat kuramının çarpıcı birsaplantısı, bu karşılıklı tercih ilişkilerini 
gözardı etmesi, yadsımasıdır. Kurama göre, piyasa oyuncuları yalnız kendilerinin, 
ailelerinin tüketimiyle ilgilidirler. Oysa, tercih etkileşimleri "işbirlikçi olmayan 
oyun kuram ı”nın kalbinde yer alır. Geleneksel iktisat yaklaşımının bu sapmasının 
mutluluk üzerindeki etkisini görerek devam edeceğim, am a önce ilgili bir önemli 
noktaya değineceğim.

Komşular, bir semtte, mahallede, sitede birlikte yaşayanlar arasında tercih 
farklılığı mı, yoksa kaynak farklılığı mı daha önemli ve baskındır? T ürk iye’de 
eskiden yaşanan semt, mahalle ve apartmanlarda önemli kaynak farklılıkları 
olabilirdi, tercihler birbirlerine daha yakındı. Bu durumun son zam anlarda önemli 
ölçülerde değiştiği anlaşılmaktadır. Zenginler, bol kaynak sahipleri siteler içinde 
ya da kentin uzak bölgelerinde birlikte yaşam a yoluna gitmişlerdir. Bu durum 
özellikle 21. yüzyılda belirginleşmiştir. Bu gelişmenin temelinde, bu dönemlerde 
T ürk iye’de büyük kazançlara ulaşılmış, gelir dağılımının daha da bozulmuş 
olmasının yattığını düşünüyorum .3

Yinelemekte sakınca yoksa, geleneksel iktisat kuramında ve modellerinde 
bireyin yararı yalnızca kendi mutlak gelirine dayanır. Bu anlayışın doğal sonucu, 
bireylerin özçıkarları peşinde koşmasının sağladığı gelir ve tüketim artışının 
toplumun toplam gönencini arttırmasıdır. Bıınıın sonucu da, yine doğal olarak, 
gelir artışlarının hem kişinin mutluluğunu hem de toplumun mutluluğunu 
yükseltmesidir.

Araştırmalar, ülkelerin içinde zenginlerin yoksullara kıyasla daha mutlu 
olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla, ülkeler içinde gelir farklılıkları mutluluk
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farklılıkları yaratm aktadır (Frank. 2005: 139). Diğer bir deyişle, ‘‘bir ülke içinde, 
daha yüksek gelirli aile grupları, ortalama olarak, yoksul ailelerden daha yüksek 
mutluluk içinde bulunduklarını beyan etmektedirler.” (Truyts, 2009: 138).

Buna karşılık, toplıımlaıda zaman içinde yaşanan gelir artışlarının mutluluk 
düzeylerini arttırmadığı gözlenmektedir. R.A.Easterlin’in 1974 'ten  beri gerçekleş
tirdiği araştırmalar ve diğer birçok çalışma bu bulguyu doğrulamaktadır. Örneğin, 
“Japonya’da gerçek birey başına gelirin 1958-1987 döneminde beş kat artmasına 
karşın ortalama mutluluk değişmemiştir.” (Truyts, 2009: 138).

Toplumlarda gözlenen bu son durum bireylerin yalnızca kendi mutlak 
tüketimlerini dikkate aldıkları anlayışına ters; buna karşılık, göreli tüketim 
hipotezine uygundur.4 Çünkü bu hipotez bireysel ve toplumsal gönenç arasında 
temel bir çatışma öngörm ektedir (Frank, 2005: 137). Yani kişi, yukarıdaki 
parasal örneğin gösterdiği gibi, göreli durumuna, göreli gelirine çok önem 
vermekte; başkalarının, özellikle yakın komşularının gelir artışından mutsuzluk 
duyabilmektedir.

Başka bazı araştırmalara göre, göreli tüketim hipotezinin geçerliliği diğer bazı 
alanlarda, bu kez mutsuzlukları azaltacak sonuçlarıyla gözlenmektedir. Örneğin, 
aşırı şişmanlar aşırı şişmanların bol bulunduğu ortamlarda, işsizler de işsizliğin 
yüksek düzeylere ulaştığı toplumlarda ortalama olarak daha az mutluluk kaybına 
uğramaktadır. Böylece, olum suz bir nitelik paylaşıldıkça daha az fayda kaybına 
neden olm aktadır (Truyts, 2009: 139).

Bu konularda diğer bir yazının (Solııick, Hemenvvay, 2005: 147, 150. 151) 
bazı bulgularını da aktarmak istiyorum. Bunlara göre, bireyler göreli durumlarıyla 
ilgilenmektedir. Gelir, tatile ve boş zamana kıyasla, saygın konum la daha çok 
ilgilidir. Bilindiği gibi, Tversky ve Kahneman tarafından geliştirilen “prospekt 
k u ra m f’nda risk tercihi, kazanım a (gains) kıyasla, zararlarda daha önemlidir. 
Yazarlar iki değerlendirm ede (survey), bu soıı olguya ters olarak, saygın 
durumun kazanımlarda, kayıplara kıyasla, daha önemli bir etken rolü oynadığının 
kanıtlarını gördüklerini ekliyorlar.

Bu göreli durum lar en çok ‘"saygın konum malları (positional goods)” için 
sözkonusu olmaktadır. Bu mallar lüks araba, gösterişli giyim kuşam, büyük 
ev gibi gösteriş ürünleridir. Gelir dağılımı ve eğitim açısından önemli olarak, 
(Bııslı dönem inde A .B.D.de uygulanan türden) zenginler üzerindeki vergilerde 
indirimler geniş ölçüde bu tür mallar üzerinde harcamalara yönelmektedir. Buna 
karşılık, kamu eğitimi üzerindeki harcamalar aynı vergi indirimlerinden kayba 
uğramaktadır (Frank, 2005: 141).

174 Prof. Dr. İllıaıı Ü n a l 'a  A rm ağan



Göreli gelir hipotezi konusundaki açıklamalarımı, burada savunduklarıma ters 
bulgulara ulaşan yeni bir çalışmanın (Sacks et al., 2010) sonuçlarım aktararak 
tam am lam ak istiyorum. Yaklaşık olarak tüm dünya nüfusunu kapsayacak şekilde 
140 ülkenin veri kümelerini kullandıklarını söyleyen yazarların kendi sözleriyle, 
çalışma şu bulgulara ulaşıyor: Bir ülke içinde, daha yüksek gelire sahip olanlar, 
yoksullara kıyasla, yaşamlarından daha fazla doyum sağlarlar. Daha zengin 
ülkeler önemli ölçülerde daha yüksek ortalama yaşam doyum düzeyine sahiptirler. 
Yaşam düzeyi ile gelir arasındaki zam an serileri ilişkisini incelediğimizde, 
iktisadi büyümenin yaşam dan sağlanan doyum artışıyla birlikte bulunduğunu 
gördük. Diğer bir deyişle, ülke içi. ülkeler arası ve zaman içindeki tahminlerin 
hepsinin, miktar açısından, öznel gönenç ile gelir arasında aynı yönde benzer bir 
ilişkinin bulunduğuna işaret ettiğini gösterdik (3, 32/53).

Bu bulgular Easterlin paradoksunu ve iktisadi büyüme ile gönenç arasında uzun 
süreli bir ilişki bulunmadığım gösteren çeşitli teoremleri şüpheli kılmıştır. Mutlak 
gelirin, öznel gönencin belirlenmesinde kilit bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu 
sonuç, iktisatçıların iktisadi büyümeyle geleneksel ilgisinin yanlış olmadığım 
düşündürm ektedir (32/53).

Ben. iktisadi araştırmalarda sıkça rastlanan bu ters bulguların geçerlilik payı 
taşıyabileceğini kabul ediyorum. Buna rağmen, değindiğim, başka yazılarımda 
incelediğim, ileride de araştırmayı düşündüğüm “göreli gelir, tüketim hipotezi"niıı 
enazından bazı yanlarıyla, geçerli olduğunu düşünm eye devam ediyorum. Burada 
yalnızca, bu hipotezin Türkiye verileriyle de desteklendiğini gösteren verileri 
aktarm ak istiyorum. (Aşağıdaki tabloya bakınız.) İlgili son yayında (TÜİK, 2009: 
450). 2009 yılı için yer alan verilerde şu olgular da gözlenmektedir: Hem erkek 
hem kadınlarda mutluluk düzeyi, hanehalkı gelir grubu yükseldikçe, kişi sosyal 
güvenlik kapsam ında bulundukça artmaktadır. Benzer biçimde, am a daima değil 
genellikle, hem erkek hem kadınlarda mutluluk eğitim düzeyinin yükselmesine 
koşut olarak artmakta, 18 yaş sonrasında ise kişi yaşlandıkça azalmaktadır. Daha 
önemli olarak, bütün bu sıralama ve sınıflamalarda (3501+ TL gelir grubu hariç) 
kadınların mutluluk oranları erkeklerinkinden yüksek bulunmaktadır.

P ro f Dr. İlhan U n a t'a  A rm ağan 175



Türkiye Genel M utluluk Düzeyi (2003-2009) (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Çok Mutlu 12.0 9.3 9.1 8.8 8.7 8.2 7.7

Mutlu 47.6 48.7 48.5 49.1 51.5 47.5 46.6

Orta 33.2 29.8 29.5 30.3 28.8 30.3 31.1

Kaynaklar: TÜİK, İstatistik Yıllığı 2008 : 375; İstatistik Yıllığı 2009 : 447.

Son zamanların, kendilerine Yeni Keynesci diyen (N.Mankivvgibi) iktisatçılara 
kadar yayılan bir modası, doğrudan vergilerin büyüm e üzerinde olıımsıız etki 
yaratacağı, dolayısıyla bu vergilere başvurulmaması gerektiği görüşüdür. (Bu 
konuda (Mankivv et al..2009)a bakılabilir.) Buna koşut bir görüş, gelir vergisi 
gibi doğrudan vergilerin müterakki oranlı olmaması, tek bir oranlı olması 
önerisidir. Bunlara karşın, dünyanın en zenginleri arasında yer alan VV.Bııffet, 
çok kazandıklarını, devletin kendilerinden şimdikinden yüksek vergi alması 
gerektiğini söylemektedir (Cumhuriyet Gazetesi, 23 Kasım 2010: 13).

Yukarıdaki görüşleriyle Frank 'ın  savunduğu gibi, bence de doğrudan 
vergilerin ulusal gelir üzerinde eksi etki yaratacağı savı geçerli değildir. Benim 
de benimsediğim bu son görüşü destekleyen bulgulara ulaşan araştırmalar vardır. 
Örneğin, bu konuda (Maoz, Moav, 1999: 680, 693) şu sonuca ulaşmaktadır: 
“ . . .H ernekadar  vergileme insan sermayesi üzerinde yatırım yapm a özendiricisi 
üzerinde eksi bir etki yaratırsa da, ekonom ideki bazı bireylerin üzerinden para 
(likidite) sınırlamalarını da yumuşatır. Gelişmekte olan bir ekonomide bu 
sınırlamaların yumuşamasının (etkisi) yatırım özendiricisinin azalışının (etkisini) 
aşabilir."’...  ‘‘. . .Yeniden bölüşümün aracı olan vergileme, sözkonusu sınırlamalar 
üzerindeki etkisi yoluyla, büyümenin ilk aşamalarında ekonominin büyüme 
oranını arttırabilir.’" Aynı yerlerde belirtildiği gibi, benzer sonuçlara diğer yazarlar 
da ulaşmıştır. (Buradaki vergilemelerin doğrudan vergileri de içerdiği bellidir.)

h. Tercihlerin, Değerlerin ve Grupların Önemi

İktisat yaklaşımında, i) eğitimle ücret ilişkisi, ii) eğitimin verimliliği, beceri 
düzeyini geliştirme işlevi, iii) eğitimin bilişsel yeteneklere dayanması konuları 
esas inceleme alanlarını oluşturur.5 Yukarıda bu konuları ele aldım, sonra eğitim 
alanında ortaya çıkan farklı yaklaşımları incelemeye geçtim. Bu yeni yaklaşımlar
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çerçevesinde, eğitimin, iv) ücret, kazanç ötesindeki kazanınılarını, v) yarattığı 
çok daha geniş ilişki ve gelişmeleri6, vi) eğitimle bilişsel olm ayan yetenekler 
ilişkisini anlatmaya çalıştım.7

Burada, iktisadın pek incelemediği şu önemli ek noktaları ele alacağım: i) 
Önce, sonraki konulara giriş olarak, iktisat kuramının en sa f  şekliyle tercihleri 
dışsal etkenler olarak aldığını belirteceğim. Sonra, ii) iktisadi kıırumların bu arada 
kendisi de bir kurum olan piyasanın, yine kurumlar olarak öğretim kuruluşlarının 
değerleri, tercihleri etkilediğini açıklayacak, tercihlerin bu nitelikleriyle içsel 
etken olarak alınabileceğini anlatacağım. Daha sonra, iii) grupları ve eğitim, 
bilgi, enform asyonla  gruplar arası ilişkileri kısaca inceleyeceğim. Başlık altında 
en son konu olarak, iv) firma ve öğretim kurum lan  içindeki çeşitli grupların tercih 
farklılıklarına dikkat çekeceğim.

Geleneksel iktisat kuramının en temel kavramlarından biri tercihlerdir. A m a 
bu tercihler herkeste ortak bir dışsal etken olarak alınır. Daha da genel olarak, 
R .E.Lucas'ın  (2000: 166)da söylediği gibi, insanlar arasında yalnızca tarihse! 
gelişmeler sonucunda sahip olunan kaynaklarda farklılıklar vardır. Dünyada 
bugün var olan eşitsizlikleri Sanayi Devrimi yaratmıştır. Gelecekte de bu 
eşitsizlikler ortadan kalkacaktır.

Dışsal sayılan tercihlerin kurıımlardan, bir kurum olan piyasadan da 
etkilenmesi beklenemez. Oysa, kurum lar ve piyasa tercihleri önemli ölçülerde 
etkiler. Şimdi (Bowles, 1998: 90-94, 102)ye dayanarak bu etkileri incelemeye 
geçiyorum.

Genel olarak kıırumların, iktisadi kurumların ve bu arada piyasaların, tercihleri 
ve toplumlara egemen olan değerleri değiştirmesi doğaldır. Esasında, birçok 
kurum, değer ve tercih toplumların değişmesiyle birlikte değişikliklere uğrar. 
Piyasaların önem inin  tarihsel gelişmelere koşut olarak arttığı da bilinmektedir.

Sa f  şekliyle piyasalar insanlar arası ilişkileri kişisizleştirir (eski terimlerle, 
gayrişahsi kılar). Bu, tabii, avantajlar yaratır. Örneğin, basit, standard piyasalarda 
herkes gücüne bağlı olmadan aynı işlemi görür. A m a bu durum her piyasada 
geçerli değildir. Bilindiği gibi, birçok piyasada tekeller vardır, piyasa oyuncuları 
arasında bakışımsızlıklar bulunur.

Öte yandan, en basit piyasaların işleyebilmesi için bile birçok iktisat dışı 
etkene, örneğin K.J.Arrow"un onyıllar önce yazdığı gibi güvene gereksinim 
vardır. Günlük gazeteyi almak için para verdiğinizde, satıcının o parayı verdiğinizi 
kabul edeceğine güvenm eniz  gerekir.
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Burada vurgulayacağım nokta, piyasaların, piyasaların arkasında yatan 
sa f  bencilliğin “olumlu nitelikteki” bazı niteliklere, çok eski zamanlardan beri 
toplumsal birlikteliği sağlayan özelliklere zarar veriyor olmasıdır. Örneğin,
B.Malinovvski’nin 1926’da yazdığı gibi, ilkel kabilelerde böyle birleştirici 
nitelikler vardır. C.Schııltze'ıın söylediği gibi, piyasa türü düzenlemeler, 
toplıımlarda merhamete, şefkate, yurtseverliğe, kardeşçe sevgiye, kültürel 
dayanışmaya olan gereksinmeyi azaltır. Bu özellikler toplumsal ilişkilerde 
bireylerin başkalarına yarar sağlayan davranışlarının temelini o luşturur ( s .9 1,92).

Aynı yazıda (Bowles, 1998: 93, 94) piyasa işlemlerinin kişisel olmayan, geçici 
özleriyle bu olumlu niteliklerin oluşmasını şu yollarla engellediği anlatılıyor:
i) Piyasadaki anonim alışverişler, bireyler arasında sürekli karşılıklı, kişilikli 
ilişkilerin yaratacağı güvenin oluşmasına olanak vermez. Piyasalar, ii) kişilerin 
olumlu, saygın ün kazanmasını engeller, iii) insanlar arasında sempati, dostluk, 
kültür ayrışım ve paylaşım eğilimlerine zarar verir, iv) örneğin, göçmen grupları 
gibi alt-gruplaşmaların dayanışmasını zorlaştırır.

Son iki nokta, gruplaşmaların, grupların insan davranışlarını belirleyen temel 
b iretken olduğunu gösterir. Bu etken bireye, bireyin özçıkarına dayanan geleneksel 
iktisat yaklaşımına uymaz. Diğer bir yazıda (Henrich et al., 2001: 73) belirtildiği 
gibi, gruplar arasında, önceki kültürler arası araştırmaların gösterdiğinden çok 
daha fazla davranış farklılıkları vardır.

Aynı yazıda (s. 74, 75) grupların aşağıdaki, bence de önemli özellikleri de 
açıklanıyor: Bireysel düzeyde iktisadi ve demografik değişkenler gruplar içi ya 
da gruplar arası davranışları açıklamaz. Çeşitli kültürel gruplar arasında büyük 
farklılıkların bulunması, tercih ya da beklentileri toplumsal kurumlar ya da 
kültürel normlar gibi gruba özgü koşulların etkilediğini düşündürmektedir.

Eski bir k itabımda (Bulutay, 1986: 46) yararlandığım güçlü bir genetikçi olan 
R.C.Lewontiivin şu görüşüne bugün de katılıyorum: İnsan ırkları ve toplulukları 
birbirlerine çarpıcı biçimde benzerdir. İnsanlar arası farklılıkların çok büyük 
kısmı bireysel farklılıklardan kaynaklanır. Bu ifadenin aktarıldığı aynı sayfada 
(Dawkins, 2004: 417) kitabın yazarının benzer bir görüşü de yer alıyor. Buna 
göre. "İnsan türündeki tüm farklılıklar ölçüldüğünde, sonra bu farklılıklar ırklar 
arası ve ırklar içi öğelerine ayrıldığında. ırklar arası öge toplamın çok küçük bir 
parçasıdır.”8

Böyle olmasına rağmen, insanlar arasında bölünmeler, ayrışmalar, çeşitli 
düzeylerde gruplar olduğu bellidir. Bu farklılıkların bir temel nedeni, insanların 
dünyanın birbirlerinden çok farklı yörelerinde, böylece çok farklı coğrafi
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ortamlarda yaşam ış ve yaşam akta  olmalarıdır. Büyük çeşitlilik, insanlar arasında 
daha çok deri, göz, saç rengi gibi öğelerle sınırlı kalmak üzere, sivah-beyaz 
farklılığı gibi ayırımlara yol açmıştır (s. 422).

İnsanlardaki gruplaşmaların diğer bir temel nedeni kültürel farklılıklardır. 
Bunlar ulusal, dinsel, dilsel, bölgesel farklılıklardır. Bu ayrışmalar, iktisadi ve 
toplumsal etkenlerle birlikte, tarihteki sürekli savaşları yaratmıştır. Sonuçta 
evlenmeler rastgele olmaktan çıkmış, aynı çevre içinden evlenm eler gelen 
kuşaklarda bazı, daha çok yüzeysel ve yapay, fakat ölümler, k ıyımlar yaratabilen 
farklılıklara yol açmıştır (s. 425).

Bu genel bilgileri verdikten sonra, gruplar hakkında özet bilgilerle devam 
etmek istiyorum. İnsan yaşam ında dar çevrenin önemini gösteren bir yazıyla 
başlıyorum. İnsanın az kişili dar çevresinin etkisine bağımlı olduğunu savunan 
yeni bir yazıda (Galeotti, Goyal, 2010: 1468-1470, 1486) şu görüşler ileri 
sürülüyor: İnsanlar birçok durumda ne yararlar sağlayacağı pek belli olmayan 
seçenekler arasında seçim yapm ak zorunda kalırlar. Bu amaçla, toplumsal 
temaslarla bilgi, enformasyon sağlama yoluna giderler.

Görgül araştırmalar, bireylerin büyük çoğunluğunun bu bilgilerin çoğunu, 
ait oldukları grubun çok küçük bir altkümesinden sağladıklarını göstermektedir. 
Yazarlar bu görgül bulgulara “küçük grupyasası"  diyorlar. Buna göre, enformasyon 
sağlama işleminde sözkonusu olabilen çok küçük bir m asra f  avantajı (ya da 
enformasyon edinme isteği fazlalığı) tek bir denge durum u yaratmaktadır. Bu 
dengede bu m asraf  avantajına sahip olan (ya da yüksek enform asyon gereksinimi 
duyan) birey enform asyonun tüm ünü edinmekte, altgrubun diğer tüm üyeleri ise 
bu enform asyona ulaşabilmek için onunla temasa geçm e yolunu seçmektedir.

Bu bireysel temasların enformasyonun dağılmasında belirleyici rol oynadığı 
olgusu 1940 ve 1950‘li yıllarda gösterilmişti. Son görgül araştırmalar ise şunu 
gösterdi: Enformasyonun tüm ünü sağlayan (etkileyici olan) ile grubun diğer 
bireyleri arasında gözlenen iktisadi ve demografik farklar çok azdır. Dolayısıyla, 
toplumsal örgütlenmelerde etkin rol oynayanların seçiminde çok küçük farklar 
belirleyici rol oynamaktadır.

İnsanlar yaşamlarında işbirliğine ve uzmanlaşmaya gereksinim duyarlar. Bu 
gereksinim onları gruplar halinde yaşam aya yöneltir. Esasında, gruplaşma insan 
ve toplum yaşam ında yoğunluğun önemini gösterir. Yoğunlaşma da kentleşmeyi 
yaratır. Kentleşmenin büyük önemi ise, trafik gibi bazı açılardan katlanılamaz hale 
gelen bütün olumsuzluklarına rağmen, bütün hızıyla sürmesiyle kanıtlanmaktadır.
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Bildiğim kadarıyla, iktisatçılar yoğunlaşm a eğilimini, kentleşmeyi, iiç farklı 
kuram la açıklarlar: Bir arada yoğunlaşma, i) ulaşım masraflarında büyük düşüşler 
yaratır, ii) kuruluşlara, gerekli işçileri ve müşterileri bulma gibi alanlarda, 
dışsallıklar şeklinde büyük yararlar sağlar, iii) insanlara, kurum ve kuruluşlara 
bilgi ve yeni fikir alışverişi yollarını açar.

Gruplaşmanın, okullarda biraraya gelmenin, eğitime büyük katkısı olur. Önce 
şu belirtilmelidir: Yukarıda da yazdığım gibi, yetenek okulu değil, okul yeteneği 
yaratır; okullarda biraraya gelenler yetenekleri yaratıp geliştirir. Ayrıca, okullar 
birlikte öğrenim, birlikte yaratım yeri, bir kültür ve grup hareketidir. Birlikteliğin, 
dayanışmanın en güzel örnekleri okullarda yaşanır.

Değinmek istediğim bir nokta, sınavların okul içi ya da okul dışı olmasıyla 
ilgilidir. Okul içi sınavlarda akademik başarı çoğunlukla ortak bir takdir, beğeni 
yaratmaz; o lum suz yönde etkilerin ortaya çıkması olasılığı daha yüksektir. Oysa, 
bir dış sınavda, örneğin bir spor etkinliğinde başarı bütün okulu mutlu eder. 
Buradan hareketle, okul sınavlarında iç sınavlardan çok, dış sınavlara ağırlık 
verilmesi düşünülebilir. (Burada, bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde ilkokullarda 
sınavların kaldırıldığına da dikkat çekm ek isterim.)

Okullar içinde zararlı gruplaşmaların yaşandığı da bilinir. Örneğin, geçmişte 
olduğu gibi, çatışan siyasal gruplar oluşabilir. Öte yandan, resmi okullar bir yerel 
kamu kurum u ya da malıdır. Okulun yerel ortamı birtakım kimlikler, gelenekler, 
ortak bakış açıları üretmiş olabilir. Bunlar, eğitim politikalarının, bilimsel 
yaklaşımların önünde büyük engeller oluşturabilir.

Benim burada asıl vurgulamak istediğim olay, firmalar ve okullar içinde farklı 
grupların bulunması olgusudur. Gruplar arasında uyuşm a sağlanamadığında 
kıırumların etkin bir çalışma düzeyine ulaşabilmeleri zordur. Bu uyuşm a yalnızca 
parasal özendiricilerle, yüksek ücretlerle sağlanamaz. Örneğin, yöneticiler işçiler 
üzerinde keskin bir kontrol kurmaya çalıştıklarında, işçiler bir çalışma grubu 
özdeşliği oluşturup, firma yöneticilerine karşı bir muhalefet cephesi kurarak 
üretimi düşürebilirler (Akerlof, Kranton, 2008: 212; Bowles, 1998: 95).

Şirket içi çalışmayla şirket dışı çalışma konusunda iiç farklı bakış açısı 
ayrılabilir. Bazı iktisatçılar şirket içi çalışmayla, örneğin firma dışında taşeronda 
çalışma arasında bir fark olmadığını düşünür. İkinci bakış açısı ise, bir fark 
olduğunu, ama bunun işletme masrafları farklılığından ibaret bulunduğunu söyler. 
Ü çüncü göriiş ise farklılığı çok daha köklü nitelikte bulur.
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G .A .A kerlof  ile R.E.Kranton (2008: 216) tarafından da savunulan bu üçüncü 
görüşe göre, firmada işçi bir grubun bir parçasıdır. Bu gruplar işçide şirkete ait bir 
özdeşlik, kimlik oluşturur; bu kimlik de hem özendiricileri hem de iş başarımım 
etkiler. Şirket başka bir firmayla birleştiğinde, eski şirkette oluşan kimlikler ve 
özdeşlikler yeni durum da etkinliklere zarar verebilir.

Benim buradaki amacım yönünden önemli, vurgulamak istediğim nokta, 
şirketler, kurumlar içinde parasal özendiricilerle herzaman çeşitli gruplar arasında 
uyuşum sağlanamaması olgusudur. Bu durumda iyi bir seçenek davranış biçimi, 
tercihler arasında uyum sağlamaya çalışmaktır (Prendergast, 2008: 204). Yukarıda 
anlattığım geleneksel iktisat kuramının tercihleri dışsal sayan yaklaşım ında bu 
seçeneğe yer  yoktur.

Eğitim kıırumlarmda da farklı gruplar, bunlar arasında uyuşum sorunları 
vardır. Bir önemli tercih farklılığı öğretmenler ile öğrenciler arasında yaşanır. 
Öğrencilerin önemli bir kısmı fazla çalışmadan iyi not alma peşindedir. Bu 
öğrenciler dersleri çok çalışma gerektiren ya da notları kıt olan öğretmenlerden 
pek hoşlanmazlar. A m a bunların mezun olduktan sonraki tercihleri ters yönde 
gelişir; ciddi öğretmenler daha fazla sevilmeye başlar.

İlgili olumsuz bir husus, eğitimin yalnızca diplomaya ulaşma aracı 
sayılmasıdır. Bu eğilim, birçok olumlu dışsallık yaratan eğitimin en belirgin eksi 
yönde dışsallık etkisidir. Diğer iki olum suz dışsallık, eğitime yapılan yatırımların 
getirisinin, fizik sermayeye yapılan harcamaların getirisinden az olması halinde 
ve eğitimlilerin işsiz kalması durum unda ortaya çıkar.

C .S on u ç

Eğitim, öğrenim, öğretim çok-boyutlu bir olgudur. Ben burada bu konularla 
ilgili, önemli gördüğüm iki alanda özet açıklama vereceğim, i) İnsanın en yaratıcı 
olduğu, dünyasını oluşturduğu dönem, çocukluk, hatta bebeklik dönemidir. Bazı 
uzmanlara göre, insan zekasının gelişmesi 8 yaşında sona ermektedir. Toplum 
ve ailelerin bir kısmı çocuklarının seçim ve özgürlük haklarını hiçe sayarak, bu 
dönemlerde onları eğitim yoluyla  koşullandırıp sınırlandırma yoluna gitmekte, 
böylece çocuklarının gelişmesini engellemektedirler. Bu resmi (formel) ya da 
resmi olmayan (enformel) eğitimin en büyük sorun ve sakıncasıdır.

ii) Eğitim ve gelir üzerinde, birey düzey inde verileri kullanarak yapılan gen iş bir 
araştırına kümesi, eğitime yatırımın, özellikle alt düzeyde okulları tamamlayanlar 
için, büyük olanak ve getiriler sağladığını göstermektedir. Öğrenciler okullara
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avantajlı ve avantajsız gelenler diye iki gruba ayrıldığında, A.B.D.de eğitime 
yatırımın olumlu katkısı avantajsız grup için daha  yüksek olmaktadır.9

Eğitimden daha geniş bir kavram olan insan sermayesi de çok-boyutludur. 
İktisatçılar insan sermayesi dediklerinde daha çok genel insan sermayesini 
kasdederler. Mesleğe, sanayi dalma, şirketlere özgü insan sermayesi kavramları 
da kullanılır. Bunların dışında kişinin çalıştığı işin yarattığı, yaparak öğrenme 
denen insan sermayesi türü de vardır.

Önce insan sermayesinin, onıııı yarattığı dışsallıkların ülkelerin büyümesine 
önemli katkısını, R .E .Lucas 'ın  bir yazısına a t ıf  vererek belirteceğim. Eski bir 
yaz ım da (Bulutay, 1995b: 9, 10) şunları yazmıştım: “ İnsan sermayesinin büyük 
önemi ancak son zamanlarda yeterince anlaşılabilmiştir...  R.E.Lııcas.Jr. (1988) 
tarafından geliştirilen model insan sermayesini ön plana çıkarmaktadır.” Bu 
yazısında Lucas, öğrenmenin saçtığı yayılmaların (spillover), insan sermayesi 
dışsallıklarının günüm üz dünyasında gözlenen zengin ve yoksul ülkeler 
arasındaki uzun süreli büyüme oranı farklarını açıklayabilecek büyüklükte 
o lduğunu söylüyor (Moretti. 2004: 656, 683; Bıılııtay, 1995a: 104).

İnsan sermayesinin temci bir büyüme etkeni olduğunu söyleyen yeni bir 
araştırm ada10 şu görüşler savunuluyor: Bilindiği gibi, hem gelişmiş (büyük 
kısmıyla O E C D  ülkeleri) ve gelişmemiş ülkeler arasında, hem de gelişmiş ve 
gelişmemiş ülkelerin kendi içlerinde büyük gelir ve büyüme farklılıkları vardır. 
Çalışma göstermektedir ki, O EC D  ülkeleri arasındaki büyüme farklılıkları 
uluslararası matematik ve bilim testlerinin sonuçlarına dayanılarak geliştirilmiş 
insan sermayesi ölçütleriyle açıklanabilmektedir. Bu yeni araştırmada bilişsel 
beceriler esas alınmaktadır. Oysa, eski çalışmalarda daha çok kişilerin eriştikleri 
öğretim düzeyleri ya da geçirilen okul yılları ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Bu alıntılar insan sermayesinin genel büyüm e etkilerini göstermektedir. Bence 
daha önemli olan, insan sermayesinin yarattığı dışsallıklardır. İktisatta dışsallıklar 
üzerinde hem genel olarak hem de insan sermayesi açısından yeterince durulmamış, 
konu iyi anlaşılmamıştır. Ben çok eskiden beri incelediğim dışsallıklar konusunu 
ileride de incelemeyi umuyorum. Burada yalnızca üç çalışm anın" bulgularını 
aktarmakla yetiniyorum.

İlk çalışm a iki tür, bilgi ve yeni mal dışsallığı olduğunu belirterek başlıyor, 
dışsallıkların büyümeyi sürdürebilmek için kuramsal olarak zorunlu bulunmadığını 
belirtiyor. A m a yazarlar dışsallıkları, birçok ülkenin farklı yatırım oranlarına 
sahip olmalarına rağmen, benzer oranlarla büyümeleri olayını anlayabilmek için 
gerekli görüyorlar.
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Toplumsal yaşam ın temel bir olgusu, insan sermayesinin kentler arasında 
rastgele biçimde değil, kentlerin verimlilik ve yaşam koşullarının olumluluğu 
(amenity) düzeylerine bağlı olarak dağılmış olduğudur. İnsan sermayesi bu 
yönlerden uygun olan kentlerde yoğunlaşmaktadır. Görgül gözlemler ve bulgular 
iyi eğitilmiş insan gücüne sahip kentlerin aynı zam anda daha iyi altyapıya, 
kurumlara, daha çağdaş sanayi yapısına, gelişmiş teknoloji kullanan şirketlere 
de sahip olduklarını göstermektedir. Bu olgular incelendiğinde eğitim ve insan 
sermayesi yükselişinin bireysel getiri artışları yanında ve ötesinde, dışsallıklar 
yoluyla kentlerin verimliliğinde, ücretlerinde ve arsa fiyatlarında da artışlara yol 
açtığını göstermektedir.

A.B.D. kentlerini, oralarda yaşayan yüksek öğrenim mezunlarının sayısındaki 
artış oranına göre iki gruba ayırıp bu kentlerde yerleşik fabrikaların (fabrikaların 
kendi insan sermayesini sabit tutup kontrol ettiğimizde) verimlilik artışlarını 
karşılaştırdığımızda şu önemli farklılığı görüyoruz: İnsan sermayesinin artış 
oranının daha yüksek olduğu kent grubunda yer  alan fabrikalarda sağlanan 
verimlilik artışı da diğer gruptaki fabrikaların gerçekleştirdiği verimlilik artışına 
göre daha yüksektir. Bunun çok önemli bir dışsallık sonucu olduğu açıktır.

Notlar

(!) Esasında, her tür inalda yerel etkiler baskındır. Satmalına gücü ölçümlerinin altında yatan 
mantık da budtır. Geçenlerde okuduğum bira üzerine bir yazıda, bu görece Standard malın bile 
A.B.D. ile Almanya'da çok değişik nitelikler taşıdığı anlatılıyordu.

(2) Bu olayın yarattığı, çocuk kalitesinin öne çıkması olgusuna yukarıda değinmiştim. Burada 
aile büyüklüğünün azalmasının yarattığı, kardeşe sahip olamama olasılığına dikkaı çekmek 
istiyorum. Ben kardeş ya da kardeşlere sahip olmanın insan yaşamının çok yararlı olgularından 
biri olduğunu düşündüm hep. Oysa, son zamanlarda okuduğum bazı araştırmalar kardeşi 
olmayan çocukların daha mutlu olduklarını söylüyordu. Bu doğru olabilir. Ama bu mutluluk 
yalnızca çocukluk dönemiyle sınırlı bulunabilir, sonraki yaşlarda geçerliliğini yitirebilir.

(3) Bu konu (Işık. Pınarcıoğlu. 2009)da inceleniyor. Kitapta "nöbetleşe yoksulluk'' kavramı ileri 
sürülüyor, aşağıdaki şekilde tanımlanıp belirleniyor: "24 Ocak / 12 Ey lül dönüşümünün 
vurgulanması gereken temel özelliği, devlet ve toplum ilişkilerinde kökten bir di/i değişikliği 
beraberinde getirmiş olmasıdır.” (s. 124). "1980 sonrasında yaşanan bu değişimler, kentsel 
süreçleri de kökten etkilemiştir. Bıı dönem. 195Ö'lerden beri Türkiye kentleşmesini \önlendiren 
kuramların ve sınıfsal uzlaşmaların yıkıldığı bir dönemdir.” (s. 127). "S'öbetleşe yoksulluk adını 
verdiğimiz ve kenl yoksullarının 1980 sonrasının zorlu koşullarında ayakta kalabilmelerini 
sağlayan ilişkiler sistemi.... kente güç dalgalarına katılan grupların kendi aralarında kurdukları 
bir ortaklıktır. Nöbetleşe soksulluk. esas olarak kente önceden gelmiş göçmen grupları ile 
kentte imtiyazlı konumda bulunan bazı grupların, kente daha sonradan gelen kesimler ile
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diğer imtiyazsız gruplar üzerinden zenginleşmeleri, bir anlamda yoksulluklarını bu gruplara 
devrcdcbilmeleri sonucunu doğuran bir ilişkiler ağıdır." (s. 155). Kitapta (s. 128) [.Tekeli'nin 
şu görüşü de aktarılıyor: "Türkiye’nin 1980 sonrasında kentleşme süreçlerinde yaşadığı 
değişimleri Tekeli (1982 ve 1991) 'küçiik sevmeyenin kentinden biiyiik sermayenin kentine 
geçiş' olarak nitelendirmiştir."

(-1) Ben göreli tüketim konusu> la I960'tarda J.S.Ducsenberry *nin (1949) çalışmalarıyla tanışmıştım. 
Sonraları konıı unutuldu. Ama R.H.Frank'ın yazıları, gelir dağılımı, toplumsal adalet ve genel 
olarak toplum yaşamı açılarından çok önemli olan btı konuyu gözümde canlandırmıştı. Başkaları 
(F.Hirsch (1976) gibi) konuyu incelemişlerdi. Başka yazarlar da konuya ilgi duydular. Bunlara 
rağmen, konunun bugün de layık olduğu ilgiyi gördüğü söylenemez. (Bu konularda (Truyts. 
2009: 142. 143. 152.153. 164)e bakılabilir.)

(5) P.GIewwe (2002) gelişen ülkelerde okul ve beceriler konularını ele aldığı yazısının üç amacının 
olduğunu belirtiyor. Bunlardan İkincisi, okullaşma ile işgücü verimliliği anısındaki ilişkiyi, 
temel bilişsel yeteneklerle işgücü verimliliği arasındaki ilişkiyi esas alarak incelemektir (s. 437. 
477).

(6) Aynı yazıda (Glewwe. 2002: 437. 438). özellikle kadın eğitiminin yarattığı olumlu sonuçlar 
olarak çocuk sayısı, aile sağlığı, toplumsal ilişkilerde yarattığı gelişmeler belirtiliyor. Tabi i. 
eğitim insanın sahip olduğu temel değerleri, düşünme olanaklarını da çok geliştirir.

(7) İncelemekte olduğum yazı. Ç.Kağıtçıbaşı. D.Sıınar ve S.Bekman'ın 2001 tarihli. Türkiye'ye 
dair bir çalışmalarına da dikkat çekiyor. Yazıda (s. 453) ay rica, eğitimin sağladığının yalnızca 
diplomaya sahip olmaktan ibaret olduğu görüşüne de atıf yapılıyor. Koyun derisi (sheepskin) 
diye isimlendirilen bu etkiye göre, eğilim başka bir beceri artışı sağlamaz (s. 466).

(8) Bu ifadeler insan türünde, yüzeysel görünüş farklılıklarına karşın, istisnai ölçüde bir genetik 
tekdüzeliği gösterir. Bunun nedeni insan türünün 70 000 yıl önce çok keskin bir darboğazdan 
geçmiş olması olabilir. Bunu destekleyen kanıt da vardır. Bu darboğazda insan türü 6 yıl süren 
bir "volkanik kış", sonra da bin vıllık buzul çağı vaşamış: türün toplam sayısı belki 15 bine 
kadar düşmüştür (Dawkins. 2004: 416).

(9) Bu görüşler için (Krueger. Lindahl. 2001: 1107. 1130)a bakılabilir.
(10) Bu araştırma (Hanushek. Woessmann. 2010)dur.
(11) İzleyen üç paragrafta dayandığım yazılar, her paragrafta ayrı olarak sırasıyla. (Klenow, 

Rodriquez-Glare. 2004: 820. 856: Moretti. 2003: 1-4, 46. 47: Moretti, 2004: 657. 683Hür.
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Terörün Gelir Kaynaklarıyla 
Mücadele Yollan

Mustafa Çakır'

Giriş

Sınırın bir tarafında kan içici bebek katili bir hainin, sınırın öte tarafında 
kahraman olarak kabul edildiği bir ortamda, uluslararası alanda terörizme karşı 
verilen mücadelenin başarıya ulaşma şansının bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Birleşmiş M ille tler 'de  bazı devletler, geçmişte yapılan çalışmalarda ulusal 
kurtuluş mücadeleleri, self-determination gibi bazı gerekçelerle terörizme dair 
ortak tanıma ulaşılmasına engel o lm uş ve alınacak tedbirleri engellemişlerdir. 
G ünüm üze gelindiğinde ise terörizmle m ücadeleyle ilgili sözleşmeler bütün 
alanı kapladı: yani bu sözleşmeler terörizmin olası tüm yönlerini kapsıyor. 
Özellikle “Terörist B om balam a Eylemlerinin Engellenmesi S ö z le şm es in d en  
sonra neredeyse dışarıda kalmış bir olgu kalmadı. Ancak as i l  sıkıntı sözleşmeye 
ta ra f olan devletlerin bunun gereğini yerine getirmemeleridir. Örneğin Fransa 
"Diplom atik  Görevliler Dahil Uluslararası Alanda Koruma Altındaki Kimselere 
Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Söz leşm e 'y i  
imzalamış olmasına rağmen buna uymamıştır.

Terörizm sadece insan haklarını kullanmamakta, bu faaliyetlerini sürdürmek 
için de (inansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Burada devreye öncelikle karapara 
adını verdiğimiz suç türü girmektedir. Terörün mali kaynakları kurutulmadan 
mücadelede başarı şansı zordur. Örgütlü suçlarla mücadele alanında kara 
paranın aklanmasının önlenmesi ve cezalandırılmasını temel bir strateji olarak 
görülüyorsa aynı şey terörle savaş açısından da gereklidir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere terörü devletlerarası üstü örtülü bir savaş 
şekli olarak aldığımızda terörün gelir kaynaklarıyla sadece iç hukuk yollarıyla 
mücadele etmenin yetersiz daha doğrusu imkânsız olduğunu görürüz. Uluslararası 
işbirliğinin de önünde doğal olarak çok büyük engeller vardır. Burada ilk engel, 
terörü bir araç olarak kullanan ülkelerin işbirliğinde ne kadar gerçekçi olabileceği, 
ikinci olarak uluslararası mevzuatın  bu yönde ne kadar uyumlulaştırılacağıdır.

* Yrd. Doç. Dr. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk
ABD.
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Terörün Başlıca Gelir Kaynakları

Gelir denince akla bir faaliyeti yürütebilmek için gerekli olan para ya da mal 
gelir. Doğrudan nakit para olabileceği gibi, nakde dönüşebilecek kıymetli evrak, 
fon. kalacak yeri, yol m asrafı. . .  gibi çok çeşitlilendirilebilir.

Konumuzu devletlerarası iistü örtülü bir savaş olarak terörle sınırlandırmıştık. 
Yine buna bağlı olarak terörün gelir kaynağını: teröre destek veren devlet 
kaynaklarından ve özel kaynaklarından sağlanan gelirler olarak ikiye ayırabiliriz. 
Burada ortaya çıkan bir görüş devletlerin teröre finansman anlamındaki 
katkılarının soğuk savaş sonrası oldukça azaldığı yönündedir1. Bizim de 
katıldığımız görüş, günüm üz ortam ında bu görüşün tersine devletlerin teröre 
olan fınansal katkılarının azalmadığı- sadece aktörlerde konum olarak değişimler 
olduğu için böyle algılamanın oluştuğu yönündedir.

Soğuk savaş dönem inde terörizme olan devlet desteği oldukça açık olarak 
izlenebiliyordu, ¡ki kutuplu sistem içinde filmlere konu olan ünlü casusluk 
olaylarında bile el altından terör örgütlerinin nasıl diğer devletlerce desteklenip, 
diğer devletleri zayıflatmak için kullanıldığı herkes tarafından bilinebilen 
gerçeklerdir.

G ünüm üze gelindiğinde ise iki kutuplu sistemin bitmesiyle birlikte, devletlerin 
birbirlerine karşı kuvvet kullanabilmelerini engelleyen karşılık lı paktlar vc bunıın 
getirdiği dengeler altüst olunca ortaya sonu nerede biteceği belli olmayan tehlikeli 
yaklaşımlar çıkmıştır. Z a y ıf  devletler doğrudan kendilerini koruyacak güçte 
olmadıkları için terörü en çok sonuç alabilecekleri bir yol olarak görürken, güçlü 
devletler ise terörü diğer devletlere müdahale  edebilmek için en meşru müdahale 
kapısı olarak görm e eğilimine girmişlerdir. Bir tarafta ABD, İsrail. Çin. Fransa 
ve İngiltere gibi ülkeler öteki tarafta Pakistan, Çeçenistan. Afganistan, Irak ve 
Somali gibi ülkeler. Büyük terörist hareketlerin günüm üz koşullarında devlet 
desteği olmadan yürütülebilmesi çok zor hatta imkânsızdır. Teknolojik imkânların 
artmasıyla hemen her tür fiziki ve dijital hareket izlenebilir hale gelmiştir. Bu 
da konum uz olan terör hareketlerinin, uydudan karıncanın dahi yuvasına girişini 
izleye bileyecek teknoloji karşısında belli gruplarca tek başlarına yürütülmesinin 
ne denli zor olduğunu açıklamaktadır.

Terör örgütleri faaliyetlerini finanse edecek fonları sağlayacak suç gelirlerini 
özellikle uluslararası m a li dolaşım içinde aklamaktadır. Bu noktada kara
1 Ahmet Hamdi Topal "Uluslararası I lukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”

Doktora tezi. AÜSBE. 2004. s. 57-62.
2 Fatma Taşdemir, “Uluslar arası Terörizme Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında Münferiden

Kuvvete Başvurma Yetkisi" Doktora tezi. AÜSBE. 2005. s. 3.
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paranın önlenmesi ve cezalandırılması terörün finansmanın da engellenmesine 
yaramaktadır. A ncak terör örgütünün bazı gelirleri de yasal ticari faaliyetlere 
ve bağışlara dayanmaktadır. Kaynağı meşru dolayısıyla karapara olarak 
değerlendirilem eyecek gelirler gizli dolaşımlara sokularak silah y a d a  eylemcilerin 
maaşlarını ödem e gibi amaçlarla örgüt hücrelerine tahsis edilmektedir. Burada 
da aklamanın tam tersi temiz parayı kirletme işleminden bahsedilmektedir. 
Dolayısıyla karapara aklamada gelirin nereden geldiği, terörizmin 
finansmanında ise nereye gittiği soruşturulmaktadır.

Bu suçun en belirgin özelliği illegalitesinin açık biçimde görülem ez oluşudur. 
Adli soruşturmaları sonuçsuz bırakmak için kullanılan en önemli araç maskeleme 
ve kamuflaj olup suçlardan elde edilen gelir meşru kanallara akıtılmakta, meşru 
ekonom ik  piyasalarda ikinci bir ayak oluşturarak karapara aklaması yapılmaktadır.

Karapara aklama yöntemlerini kısaca sıralarsak

• Şirinler (smıırfing) yöntemi

• Parçalama (structuring) yöntemi

• Off-shore bankacılık/vergi çenenden  uygulaması 

Oto-finans borç yöntemi

Döviz büfeleri

• Alternatif  havale yöntemleri

• Yoğun nakit para giriş çıkışı olan işyerleri işletmek 

Kumarhane

Tabale bankalar 

Paravan/hayali şirketler

Ve daha akla gelmedik, teknolojinin gelişimiyle oluşan birçok yeni yöntem 
ilave olmaktadır.

Karapara gelirinin bugün için yaklaşık olarak yarısının uyuşturucu 
kaçakçılığından geldiği düşünülmektedir. Bunlara çok değişik başka k a lem lerde  
eklenmektedir. İnsan ticareti, silah kaçakçılığı, h a raç . .. Bize göre dünya üzerinde 
silaha harcanan parayı tümüyle hesaplarsak en büyük yekiinii alma olasılığı 
yüksektir. Çünkü terör olayları silah endüstrisini canlı tutmakta, kaynağı yasal 
gözükse de silah endüstrisiinün dünya ekonomisinden en büyük paylarından 
birini kapm asına neden olmaktadır. Terör olayları sürdükçe silah sanayi ellerini 
ovuşturm aya devam edeceğine göre, bu ilişkiyi çok dikkatli gözetim altında tutup 
arka kapıdan birbirlerini beslememeleri için ciddi çalışmalar yapm ak gerektiği 
çok açıktır.
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Karapara aklamaya karşı uluslararası mevzuatta gelişmeler şu şekilde 
sıra lanabilir

Mali Eylem Görev Grubu (FATF)

AML/ CTF M etodolojisi

FAİLE 4O Tavsiye (Revize 2003)

FATF Ek 9 Tavsive 

Genişlet ilen FATF-XIII Hükümleri 

FATF N C C T 25 Kriteri 

Birleşmiş Milletler

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karsı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu

Sınırasan Ö rgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşm es i (Palermo 
Konvansiyonu)

BM Karapara A klamaya Karsı Po litik Bildirge ve Eylem Planı 

BM Karapara Aklamava Karşı Küresel Program CGPML)

Avrupa Birliği

2005/60 EC sayılı AB Direktifi

2001/97/EC__ numaralı Karaparamıı Aklanmasında Mali Sistemin
Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 91/30H-EEC n umaralı Direktifte Değişiklik 
Yapılması Hakkında Direk tif

1991/30H-EEC numaralı Karapara Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa 
Topluluğu Konsey Direktifi

200I/5 0 0/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti. İzleme. Dondurma, 
E! Kovma ve Araçların ve Suc Gelirlerinin Müsaderesine İlişkin 26 Haziran 2001 
tarihli Konsey Çerçeve Kararı

3 http: \v\vu.masak.i’<>v.tr mevduat, su c a d irlerinin aklanması/uluslararası mev/.ıiat.hım
(30.12.2009)
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2000. '642/JHA numaralı Bilgi Değişimi ile İlgili Olarak Üre D evletlerin Mali 
İsıilıhara! Birimleri Arasında İşbirliğine Yönelik Düzenlemelere t  linkin 17 Ekim  
2000 tarihli Konsey Karan

1998/699/JH A  numaralı Karapara Aklama. Kimlik Tespiti, İzleme. D ondurma. 
El Koyma ve Araçların ve Stic Gelirlerinin Müsaderesi ile İlgili Olarak Avrupa 
B irliği Anlaşmasının K.3 M addesi U yarınca Konseyce Kabul Edilen 23 Aralık 
1998 tarihli O rtak E v lern Planı

Avrupa Konseyi

16 Maviş 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen G e lirlerin 
A k lan ması. Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa K onseyi 
Sözleşmesi

Site Gelirlerinin Aklanması. Aranması. Zaptı ve Müsadere Edilmesi Hakkında 
Sözleşme (Strasboıırg Konvansiyonu)

Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve T rans ferlerine İlişki n Tedbirler Hakkında 
2 7 Haziran 19 80 tar ih ve R(80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı

Basel K om ite

Bankacılık Sisteminin Para Aklama Amacı ile Kıı/latıılmasnıın Önlenmesi 
Konusundaki BASEL İlkeler Bildiris i

BASEL - Bankaların M üş ter ilerini İncelemesi

VVolfsberg G r u b u

İzleme. Taram a ve Aram aya Yönelik VVolfsberg Bildirgesi - Eylül 2003 
[İngilizce]

Karaparan ın A k lanması i le M ücadelede M uhabir Bankacılığa Yönelik 
U'olsfsberg Prensipleri - K asım 2002

Terörizmin Finansmanını Ö nlem eye Y ö nelik VVolfsberg B ildirgesi - O cak 
2002

Karaparanın A klanm ası ile M ücadelede Ö ze l Bankac ılığa Y önelik NVolfsberg 
Prens ipleri - Revize Mayıs 2002
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Terörizmin finaııs ihtiyacı; daha çok silah ve m ühim m at temini, maaş ödemeleri, 
iletişim masrafları, eğitim masrafları, seyahat masrafları, rüşvet ödemeleri ve alt 
yapı harcamaları gibi kalemlerden oluşmaktadır. Bıı kalemlere ilave olarak hücre 
evlerinin giderleri, örgüt sempatizanlarını bağlamak için, cezaevindeki örgüt 
üyelerinin aileleri için, propaganda faaliyetlerini de sayabiliriz

Terörizmin finansmanına bir başka açıdan bakarsak, adi suç kapsamında 
değerlendirebileceğimiz organize suç örgütlerinin faaliyetleri tam am en yasadışı 
faaliyetler olmasına karşın, terörün finansmanını daha çok görünüşte hukuka 
uygun araçlarla yapılmaktadır. Organize suçta amaç suçun işlenmesi sonucunda 
elde edilecek olan maddi menfaat olmasına karşılık; terörizmin f inansm anında asıl 
amaç terör eylemi için gerekli olan bir araçtan başka bir şey olmadığı için maddi 
menfaat bizzat menfaatin yerine geçmemektedir. Bundan daha önemli ayrıntı ise 
sonuçta gizlidir. Organize suç örgütlerinin yasadışı kazançlarının takibinde etkili 
olan hukuki yöntem ler suçun tespiti, soruşturma ve cezalandırmasıyla ilgiliyken4 
terörizmin finansmanı tedbirleri, yasal kaynaklardan da elde edilebilecek 
gelirlerin tespitiyle gelecekte bir suçta kullanılıp kullanılmayacağının tahmini 
üzerine kurulmuştur. Bahsettiğimiz ayrıntının anlamı: sıradan suçlu, m ahkem ede 
yargılanıp cezasını çeker ama teröristi elde ettiği para neticesi işlediği terör 
suçundan sonra yakalam ak giden canları geri getirmez. Bu nedenle tiim 
zorluğuna rağmen ne kadar meşru gibi gözükse de teröre hizmet edebilecek gelir 
kaynaklarının gerek ülke içi gerekse uluslararası alanda tespit edilip, izlenmesi ve 
neticede önlenmesi terörü önlemenin en önemli koşullarının başında gelir görüşü 
bizce de doğrudur. Çünkü maddi desteği olmayan hiçbir hareket gelişip, zarar 
verecek güce ulaşamaz.

Uluslararası Alanda Terörizmin Gelir Kaynaklarının Önlenmesine  
İlişkin Çabalar

BM'niıı bünyesinde terörle mücadele amacıyla hazırlanan sözleşme ve 
protokoller şu şekilde sıralanabilir:

1- 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasa Dışı Yollarla Ele Geçirilmesi 
Sözleşmesi

2- 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Sözleşme

3- 24 Şubat 1988 ta r ihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Eylemlerin
4 Sanear Sefer SÜER; “Uluslar arası Hukukta Terörizmin Finansmanın Önlenmesi”. Yüksek

lisans tezi. AÜSBE. 2008. s.28.
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Önlenmesine Dair Sözleşmeye ek olarak hazırlanan Uluslararası Hizmet Veren 
Hava Alanlarında Yasa Dışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesine Dair Protokol

4- 14 Aralık 1973 tarihli Diplomatik Temsilcilikler Dahil, Uluslararası 
Anlam da Korunan Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi

5- 17 Aralık 1979 tarihli Rehine Alınmasına Karşı uluslararası Sözleşme

6- 3 Mart 1980 tarihli N ükleer Materyallerin Fiziksel Korunmasına Dair 
Sözleşme

7- 10 Mart 1988 tarihli Deniz Yolculuğunun Güvenliğine Karşı Yasa Dışı 
Eylemlerin Önlenm esine Dair Sözleşme

8- 10 Mart 1099 tarihli Kıta Sahanlığı Üzerine Yerleştirilmiş Platformların 
Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol

9- 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bom balam aların Önlenm esine D airSözleşm e j

Terörizmi önlemek adına yapılan ilk çalışmalarda terörizmin finansmanın 
önlenmesine ilişkin çalışmalar pek görülmemektedir. Sadece dolaylı atıflar 
görüyoruz. Örneğin, ‘‘Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Yasadışı Fiillerin 
Önlenmesine Dair Sözleşm e 'n in  10.maddesi birinci fıkrasına göre “ta ra f  
devletler, uluslararası ve ulusal hukuklara uygun olarak 1. maddede geçen 
ihlallerin engellenmesine am acına vöııelik olarak tüm uvgulanabilir tedbirleri 
alacaklardır". Söz konusu maddede belirtilen ihlallerin engellenmesi kapsamında, 
bu tür fiillerin finansmanın önlenmesine yönelik tedbirlerin yer alacağı görüşü 
hâkim olmasına rağmen bizce arka planda çalışanların hukuku yorumlarken önce 
siyasi karar verip ardından hukuksal gerekçe uydurma yolunu sıkça gördüğüm üz 
üzere pek de bu görüşte değiliz.

Buna benzer atıfların olduğu diğer birkaç sözleşmeye de değinirsek; 
"Uluslararası Alanda Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşm e" 4 - ( a ) : ta ra f  devletlerin sözleşme kapsamı 
suçların kendi ülkeleri içinde veya dışında işlenmesine yönelik olarak, kendi 
ülkelerine gerçekleştirilen hazırlıkları engellemek amacıyla tüm tedbirleri 
almaları zorunluluğu vardır. Aynı ifade 1979 “ Rehine Alma Olaylarına Karşı 
Uluslararası Sözleşmemde de geçmektedir.

5 lıltp: 7\v\v\v.masak.gov.tr.'TerorunFiııansmanı/uluslararasi ıımcadelc.htın (30.12.2009)
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Terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin ilk net ifadelerden birinin 1998 
•‘Terörist Bombaların Önlenmesine Dair Uluslar arası S ö z le ş m e d in  15-(a) 
bendi: ta ra f  devletlerin, sözleşmenin 2 .maddesinde sayılan suçların kendi ülkeleri 
içinde veya dışında işlenmesine yönelik olarak kendi ülkelerinde gerçekleştirilen 
hazırlıkları engellem ek amacıyla sözleşme kapsamı suçların işlenmesini teşvik, 
tahrik, organize eden veya işlenmesine katı tanların vam sıra bilerek finanse eden 
kişi grup ve örgütlerin yasadışı faaliyetlerinin yasaklanm asına yönelik tedbirler 
dahil olm ak üzere tüm  tedbirleri almak zorunluluğu getirilmiştir. Aynı ifade 2005 
“ nükleer Terörizm eylemlerinin Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşm e” 7-(a) 
bendinde de görülmektedir.

BM tarafından hazırlanan 9 Aralık 1999 tarihli “Terörizmin Ö nlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşm e’'te rö r  eylemlerini finanse etmeye yönelik fiilleri ayrı b irsuç  
olarak öngörerek terörün finansmanında kullanıldığından şüphenilen malvarlığı 
üzerine tedbir konulm asına ilişkin hükümler getirmiştir. Bu sözleşmenin 
başlangıcında bahsedilen notlar uluslararası durumu özetlemektedir.

“Terörizmin finansmanı konusunun uluslararası toplumu bütünüyle ve ciddî 
şekilde kaygılandıran bir sorun teşkil ettiğini mülahaza ederek.

Uluslararası terörizmin eylemlerinin sayı ve vahametinin, teröristlerin elde 
edebildikleri malî kaynaklarla oran tılı o ld u ğ u n u  not ederek,

Mevcut çok taraflı hukuki belgelerin, münhasıran terörizmin finansmanı 
konusuna eğilmediklerini de not ederek.

Terörizmin, finansmanının engellenmesi ve faillerinin kovuşturulması ve 
cezalandırılması suretiyle tecziyesine yönelik etkili önlemlerin oluşturulması ve 
benimsenmesi am acıyla  devletler arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine 
acilen ihtiyaç duyulduğuna kani olarak,’’

11 Eylül saldırılarından sonra 29-30 Ekim 2001 yılında W ashington‘da 
toplanan Mali Eylem Gücü (FAFT) karapara ile mücadele görevini terörizmin 
finansmanına da genişletmiş ve 8 özel tavsiye kararı almıştır. Bunlar; BM 
belgelerinin onaylanması ve yürürlüğe konulması, terörizmin terörist eylemlerin 
ve terör örgütlerinin finansmanın suç Haline getirilmesi, terörist varlıklarının 
dondurulması ve müsaderesi, terörizmle ilgili şüpheli işlemlerin bildirilmesi, 
uluslararası işbirliği, a lternatif  havale yöntemleri, elektronik transfer, karmacı 
gütmeyen kuruluşların terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesi 
konusunda alınması gerekli önlemler şeklinde sayabiliriz.
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Son olarak terörizm konusunda çalışan akadem isyenler ve düşünce 
kuruluşlarının oluşturduğu bir terör endüstrisini de göz ardı e tm em ek gerekir/’

Sonuç

Karaparanııı kaynağını hep yasadışı ve özellikle de ağır suçlar teşkil etmekte, 
bu suçların başında da uyuşturucu ticareti gelmektedir. Geçmişte büyük mafya 
gruplarının elinde olan uyuşturucu trafiği artık terör örgütlerinin eline geçmiştir. 
Bu da terör örgütlerinin kolayca güçlenip kontrolden çıkmaları anlamına 
gelmektedir.

Karapara sağlayan faaliyetler kapsamında; silah kaçakçılığı, çocuk ve genç 
ticareti, beyaz kadın ticareti, organ ticareti, adam kaçırma, şantaj, resmi belgede 
sahtecilik, ticari hile, sahte damgalı ölçü-tartı cihazı kullanma, kamu ihalelerine 
fesat karıştırma, bilimsel ve sınai casusluk, kalpazanlık .. .  gibi faaliyetler yer 
almaktadır.

Karapara aklanması ülke ekonomisini de dengesiz hale getirmektedir. Mal ve 
h izmet arzında değişme olmadığı halde piyasadaki para miktarındaki sebepsiz 
değişimler ekonomiyi de dengesiz hale getirmektedir. Bu da ülke yönetiminin 
yanlış kararlar a lmasına sebep olabilecektir.

Dünyanın hertarafında karapara aklam a faaliyetleri yaşanmaktadır. Ülkelerin 
kendi egemenlik sahalarında karaparayla mücadelesi yetersiz kalmış olup 
uluslararası bir mücadele kaçınılmaz olmuştur. Karapara aklayıcıları teknolojiyi 
son derece iyi takip etmekte, hukuki boşlukları lehlerine kullanma becerileri 
karşısında karapara aklama karşıtı mücadelede de sürekli teknolojik yenilikleri 
takip ve hukuki boşlukları da saptayarak giderm e hergeçen gün daha büyük önem 
kazanmaktadır. Öyle nitelikli karapara aklama suçlarıyla karşılaşılmakta ki olayı 
soruşturan savcılar anlamakta güçlük çektiklerini ve bu nedenle kendilerinin 
dahi çözmekte zorlandıkları, aciz kaldıkları bu tür suçlarda bir de bunun üzerine 
nasıl iddia oluşturacakları konusunda çok zorlandıklarını belirtmektedirler. Yani 
günüm üzde karapara aklama olayını saptamanın yanında  adaletin önüne suçun 
delillerini getirmek, failleri tespit edip mahkûm ettirmek konusunda büyük 
güçlükler yaşanm aya başlamıştır.

Terörizmin mali kaynakları kurutulmadıkça başarılı o lm ak hiçbir şekilde 
m üm kün değildir. Bu alanda başarı için uluslararası işbirliğinin üst düzeyde 
olması gerekli ama m adalyonun öteki yüzünde teröre arka çıkan devletler var,

6 Bk/. Ekin OYAN, "Kapitalizm ve ABD Politikaları Bağlamında "Terörizme Karşı Savaş”
Stratejisi". Doktora tezi. AÜSBE. 2007.

Prof. Dr. Illıaıı U n a t'a  A rm ağan 197



terör bir yönüyle  de üstü örtülü devletlerarası savaş olduğuna göre uluslararası 
toplumun ve hukukun işi o ldukça zor. Hukukun yaptırım gücünü sağlayan 
kaynaklar teröre h izmet eder durum a geldikçe mücadele o oranda zorluk 
kazanmaktadır. Terörizme olan devlet desteğini kesmiş olduğum uzu varsaysak 
bile; ortada terörden çıkar sağlayan çokuluslu şirketler var. Özellikle silah üreten 
şirketler tam am en meşru gözükseler de terörizmin onların ekm eğine yağ sürdüğü 
gerçeğini gözardı edemeyiz.

ÖZET

Bu çalışmada ilk olarak terörün başlıca gelir kaynaklarının neler olduğu, 
bu kaynakların hangi yollarla terör örgütüne kazandırıldığı irdelenmiştir. Daha 
sonraki aşamada ise terörün gelir kaynaklarına karşı ulusal ve uluslararası 
mücadeleler ele alınmıştır. Sonuç olarak da bu mücadelelerin ne yönde olması 
gerektiği tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: karapara aklama, terörün finansmanı

ABSTRACT

This study preliminarily assesses main sources o f  income o f  terrorism and 
which methods were used to bring the sources o f  income to terrorist organization. 
The next stage discusses national and international fight against sources o f  income 
to terrorism. The final section aims to assess the methods to be used to deal with 
terrorism .

Key words: money laundering, financing o f  terrorism

Kaynakça

A hm et Hamdi TOPAL '“U luslararası H ukukta .devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet 
K ullanm a” Doktora tezi, AÜSBE, 2004.

Fatma TAŞDEM İR, “ Uluslararası Terörizm e Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında 
M ünferiden Kuvvete B aşvurm a Yetkisi" D oktora tezi, AÜSBE, 2005.

Sancar Sefer SÜER: “ U luslararası H ukukta Terörizm in Finansm anın Önlenm esi".
Yüksek lisans tezi. AÜSBE, 2008.

Ekin OYAN, “Kapitalizm  ve ABD Politikaları Bağlam ında “Terörizme Karşı Savaş" 
Stratejisi", Doktora tezi, AÜSBE, 2007. 

http:/7w \vw .m asak.gov.tr/m evzııat/sucgelirlerinin_aklanm ası/uluslararası_m evzuat.htm
(30.12.2009)

198 Prof. Dr. İlhan U n a t'a  A rm ağan



Çocukların Cinsel istismarı

Haşan Çıtaklayım*

1. Çocukların Cinsel İstismarı

1.1 Genel Olarak

Çocuk istismarı gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde son derece 
yaygınlaşmıştır. Aile içinde gerçekleşen istismar vakıalarının yanına, uluslararası 
boyut arz eden, seks turizmi ve çocukların kullanıldığı pornografik yayınlar 
eklenmiştir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte sorun daha da girift bir meseleye 
dönüşmüş, ancak ülkelerin birlikte hareket ederek mücadele ettiği takdirde netice 
alınabilecek bir hale gelmiştir. 1

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu cinsel suçları, ikinci kitabının “ Kişilere Karşı 
Suçlar” kısmında, cinsel dokunulmazlığı karşı suçlar başlığı altında ele almıştır. 
765 sayılı Türk C eza Kanunu ise “genel ahlak ve aile düzenine karşı işlene 
suçlar” başlığı altında düzenlemişti. Bu durum Türk Ceza K anunu’nun kişi hak 
ve özgürlükleri ön planda tutmuş ve bu sistematik doğrultusunda düzenleme 
yapılmıştır2.

Çocuk istismarı, geniş anlamda çocukları ruhsal ve bedensel gelişiminin 
olum suz yönde etkilenmesine yol açan hareketler iken3, dar anlam da yetişkin 
bir bireyin çocuk olgusunu, cinsel tatmin amacı olarak kullanması ile ortaya 
çıkmaktadır. Kavram, geniş anlamıyla pedagojik ve psikolojik hüviyeti gereği, 
ceza hukuku alanında aile düzenine karşı işlenen suçlar kapsamında, kısıtlı.olarak 
düzenlenmiştir. Bu kavramın dar anlamında, ceza hukukunu hem çocuğun cinsel 
açıdan sömürü olarak hem de çocukluk olgusunun cinsel tatmin amacı olarak 
kullanılması şeklinde tüm boyutlarıyla ilgilendirmektedir.

* Ar. Gör.. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim 
Dalı

1 Çocuklara ilişkin seks turizmi ve internette ki pornografik yayın rakamları ve yüzdeler için 
bkz.Turla. Ahmet/ Özkanlı. Çağlar, Çocuğa Yönelik İstismarda Farklı Bir Boyut Çocuk 
Pornografisi. Polis Bilimleri Dergisi. Cilt:8( 1). 2005, s. 119-123.

2 Bkz. TCK Adalet komisyonu Raporu.
3 Kavramın ayrıntılı tanımları için bkz. Ersözoğlu. Haydar, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu. 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli. 
2010. s. 4-6.
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Çalışmada öncelikle T C K ’nun 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel 
istismarı suçu ele alınacak ve devamında pornografik yayınlar, T C K  ve Uluslar 
arası düzenlem eler açısından değerlendirilecektir.

1.2 Türk Ceza Kanundaki Düzenleme

Çocukların cinsel istismarı suçunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanıınu’nda 
düzenleniş biçimi itibariyle, 765 sayılı T C K  ile karşılaştırıldığında terminoloji 
farklılığı gözükm ektedir4. Cinsel istismar suçu, 765 sayılı Türk Ceza K anunu’nda 
414. ve 415. maddelerinde “  15 yaşından küçüklere karşı işlenen ırza geçm e ve 
ırza tasaddi” olarak düzenlenmişti.

İrza tasaddi, 765 sayılı T C K ’ıuın 415 ve 416/2 maddelerinde m ağdurun yaşı 
dikkate alınarak düzenlenmiş, fakat herhangi bir tanımı yer  v e r i lm em iş t in .  İrza 
tasaddi, Yargıtay kararlarında “ mağdur üzerinde işlenen ve cinse! birleşme kastı 
taşımayan, devamlılık gösteren şehevi davranışlar” 6 olarak tanımlanmıştır. Irza 
geçm e eylemi 765 sayılı T C K ’nun 415. ve 416. maddelerinde hem mağdurun 
yaşı hem de fiili gerçekleştirmede kullanılan cebir türü dikkate alınarak 
dü zen len m iş t ik .  İrza geçm e fiili, Yargıtay kararlarında “ ak tif  failin cinsel 
organının, diğerinin vücuduna normal veya anormal bir şekilde menisi boşaltacak 
şekilde kısmen veya tamamen ithal etmesi, sokm ası” 8 olarak tanımlanmıştır. 
Öğretide suçun, failin cinsel organını kullanması suretiyle işlenebileceği 
söylenmiştir9.

5237 sayılı T C K ’nun 103. maddesinin 1. fıkrasında cinsel istismar suçu 
yaptırıma bağlanmaktadır. 1. Fıkranın a ve b bentlerinde çocuğun yaşı 
bakımından ikili bir ayrıma gitmekte; 15 yaşını tam am lam am ış ve 15 yaşını 
tam am lam ış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişm em iş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel saldırının cinsel istismar 
sayılacağı belirtilmiştir. M adde gerekçesinde çocuğun rızasının varlığının fiilin 
hukuka aykırılığını ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. B bendinde ise, 15 
yaşını tam am lam ış çocuklara karşı cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başka bir

4 Terminoloji değişiminin doğru olmadığı, aynı zamanda kanunilik prensibi ile çeliştiği ve 
getirilen düzenlemelerin çağdaş olduğu görüşünün doğru olmadığı yönünde ki görüş için bkz. 
Artuk. M. Emin. Türk Ceza Kanunu Reformu. Birinci Kitap. Toplumsal Değişim Sürecinde 
Türk Ceza Kanunu Reformu. Panel, 21-22 Mayıs 2004. Ankara, s.144.

5 Nulıoğlu. Ayşe. Türk Ceza Kanunda ve 2002 Tasarısında Cinsel Suçlar. Çetin Özek Armağanı. 
Haziran 2004, İstanbul. Galatasaray üniversitesi Yayınları, s.622.

6 CtiK 04.0b. 1990. 5/101-156. KİBB.
7 Nuhoğlu. Cinsel Suçlar, s.614.
8 CGK 04.06.1990. 5/101-156. KİBB.
9 Önder. Ayhan. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Filiz Kitapevi. İstanbul. 1995. s.453.
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nedene dayılı olarak gerçekleştiren cinsel davranışların da cinsel istismar sııçıınıı 
oluşturacağı ifade edilmiştir.

İlk bakışta a bendinde "cinsel davranış” ve “b” bendindeki ‘'cinsel davranışlar” 
ifadesinin kullanılması iki eylem arasında süreklilik yönünden, bir farklılık 
arandığı kanısını vermektedir. Gerçekte ise. böyle bir amacı taşımamaktadır 10. 
Zaten bu ayrımın getireceği bir farklılık madde gerekçesinde de açıkça 
belirtilmemiştir.

5237 sayılı T C K .’nun 103. maddesinin 2. fıkrasında ise, nitelikli cinsel 
istismar suçunu düzenlenmektedir. Fıkra, nitelikli cinsel istismarın suçunun, 
vücuda organ veya sair bir cisim sokulm ak suretiyle işleneceğini belirtmiştir.

2. Korunan Hukuki Değer

Çocukluk, insanın hayatında kendine uygun tercihleri yapm a açısından, 
gerekli olgunluğa sahip olmadığı bir dönem olarak korunm aya ve doğrıı olana 
yönlendirilmeye muhtaç olduğu bir dönemdir. 5237 T C K .’nın 103. maddesi 
çocukluk döneminin bu özelliği dikkate alınarak çocuğa karşı yapılan cinsel 
davranışları çocuğun cinsel istismarı olarak ayrı bir madde altında, yetişkinlere 
karşı yapılan cinsel saldırılardan daha ağır yaptırım a tabi tutarak düzenlemiştir 11.

Burada suçla korunan hukuksal değer, çocuğun 3. kişilere ve kendine karşı 
korunmasıdır. Bu sebeple yasa koyucu çocuğun rızasına itibar etmeyerek, 
öncelikli olarak mağdur çocuğun kendisini korumuştur. Ayrıca suç tipi ile tali 
olarak çocuğun cinsel dokunulmazlığı da korunmaktadır 12.

3. Çocuk Ve Cinsel İstismar Kavramları

3.1 Çocuk Kavramı

3.1.1 Uluslararası H ukuk Bakımından

Çocuk, fiziksel ve ruhsal açıdan toplumdaki konumunu, görevlerini kavrayacak 
ve kendisi açısından iyi olanı tespit edebilecek derecede olgunluğa erişememiş.

10 Malkoç. İsmail. I'iirk Ceza Kanunu uygulamasında Cinsel Suçlar. Malkoç Kitapevi. Ankara. 
2009, s. 167.

11 Sevük. Handan Y. .5237 sayılı Türk Ce^a Kanıınu'tıda Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit 
Olmayanla Cinsel İlişki Suçları. Hukuk ve Adalet Dergisi. Yıl:2. Sayı:5. Nisan. 2005, s.282: 
Tezcan. Durmuş. Krdem. Ruhan i Önok. Murat. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Seçkin 
Yayınevi. 6. Baskı. 2008. s.316.

12 Seviik. Çocukların Cinsel İstismarı, s.282; Anuk. Mehmet H. 'Gökçen. Ahmet/Yenidünya.Ahmet 
C. Ceza Hukuku Özel Hükümler. Turhan Kitapevi. 7.bası. Ankara. 2006. s. 164: Tezcan/ 
Krdem, Önok Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Seçkin Yayınevi. İstanbul. 2008. s.316.
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bakıma ve eğitilmeye ihtiyacı olan varlıktır 13. Çocukluğun bu özgü durumu, her 
ideoloji ve toplumun insan yaşam ının  özellik arz eden bu dönemini hususi bir 
değerlendirmeye tabi tutmasına sebebiyet verm iştir l4 .

Çocuk ve çocukluk kavramı ulusal ve uluslararası belgelerle koruma altına 
alınmıştır. Koruma, suça sürüklenen çocuklara özgü yargılama usullerine 
tabi tutulmasında ve çocuk m ahkemelerinde yargılamasında görüldüğü gibi 
çocuklara karşı işlenen suçların daha ağır cezai müeyyidelere tabi tutulmasında 
da görülmektedir 15.

İnceleme konum uz açısından çocuklara karşı işlenen suçların tespitinde 
kimlerin çocuk sayılacağı önem arz etmektedir. T ürk iye’nin taraf  olduğu 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesi ; "Bu sözleşme 
uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit o lma 
durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” demektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğu bu şekilde tanımladıktan 
sonra ta ra f  devletlere çocuğun korunması için birtakım yüküm lülükler getirmiştir. 
BM -ÇHS m. 34 göre yüküm lülükler  şöyle ifade edilmiştir: “Taraf Devletler, 
çocuğu her türlü cinsel söm ürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi 
verirler” .

Bu amaçla T araf  Devletler özellikle:

a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya 
zorlanmasını;

b) Çocukların fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak 
sömürtilmesini:

c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve m alzemede kullanılarak 
sömürülmesini önlem ek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde 
gerekli her türlü önlemi alırlar.

13 Hacıoglu. Burhan Caner, Yeni Türk Ceza Kanun Tasarısının Çocuk ve Küçük Ceza I lukukuna 
ilişkin Hükümleri. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.:4. S.:l. 1998. s. 1.

14 Yelesdağ. Hayati. Ceza Hukukunda Çocuk Kavramı ve Çocuğun cezai Sorumluluğunun 
Belirlenmesinde Kriterler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006, s. 3- 5

15 Çocukluk. 19. yüzyılın ikinci yarısında, belli bir zamanla sınırlı sosyal durum olarak tespit 
edilmiştir. Buna bağlı olarak da psikoloji ve eğitim bilimlerinin yanı sıra sosyoloji ve 
kriminolojide çocukluk dönemi farklı bir kategori olarak tespit edilmişti. Bu süreç, çocuk ve 
gençligi toplumda konumunun değişimini, haklarının yeniden tanımlanmasını, yeni projelerinin 
denenmesini ve yaygınlaştırılmasını beraberinde getirdi. Bu gelişmenin bir parçası olarak 
20.y.y.'ın başlarında Avrupa'nın bir dizi ülkesinde çocuk yargılaması için özel mahkemeler 
kuruldu. Tekin.Ugıır, Çocuk Yargılamasında Avrupa'daki Yeni Uy gulamalar. Çocuklar ve Suç- 
C'eza. Ankara. 2005 s. 487.
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Çocukların cinsel istismarını önlemek bakımından mukayeseli hukuk 
bakımından özel düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. İngiltere , Cinsel Suçlar 
Yasası ile çocuk istismarını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Genel olarak kişiler
18 yaşında kadar çocuk kabul edilmiştir. Yasa çocukları iki gruba ayırmıştır 16. 
Cinsel suçlar yasası 16 ve 17 yaşındaki çocukları, birtakım cinsel eylemler 
bakım ından serbest bırakmıştır 17.

Avusturya’nın Victoria Eyaleti Ceza K anıınu 'nda  çocuklara ilişkin cinsellikle 
olgunluk yaş sınırı 16 olarak belirtilmiştir. 16 yaşından küçüklerle veya küçük 
görünenlerle ilgili cinsel içerikli film, fotoğraf, oyun, animasyon ve yayın suç 
olarak tanımlanmıştır 18.

Çocukların geniş anlamıyla cinsel istismardan korumayı am açlayan, çeşitli 
ülkelere ait, kanunlara bakıldığında; bireylerin evlilik yaşı, cinsel yetişkinlik yaşı 
ve yetişkinlik yaşı gibi farklı ifadeler bulunduğu görülmektedir.

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar açısından, kişinin kaç yaşına kadar çocuk 
olarak kabul edileceği büyük önem taşımaktadır. İngiltere, Am erika ve N orveç 'te  
cinsel olgunluk yaşı 16 olarak belirlenmiştir. Danimarka ve Polonya’da cinsel 
olgunluk yaşı 15'tir. Cinsel olgunluk yaşı K anada 'da  14, Japonya 'da  ise 13'e 
kadar düşm ektedir 19. Ülkemizde cinsel olgunluk yaşı belirlenmemiştir.

Bireylerin kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul edileceklerinin belirlenmesinde 
biyoloji, psikoloji ve diğer başka bilim dallarının verileri açısından bakıldığında 
farklı yaş sınırlarının ortaya çıktığı bilinmektedir20. Biyolojik olarak cinsel 
yeterliliğe ulaşmış birey, kendisi için en doğru şekilde cinsel tercihleri yapabilecek 
zihinsel ve fikirsel olgunluğa erimem işse seçimlerinin kendisine zarar vermesi söz 
konusu olacaktır. Fikrimizce bireyler kendileri için doğru olanı seçebilecekleri 
olgunluğa erişinceye kadar her bakımdan çocuk kabul edilmeleri gerekir. Söz 
konusu yaş sınırı ise, ÇHS ile kabul edilen 18 olmalıdır.

Çocuklara karşı işlenen suçların uluslararası boyutu mevcuttur. İnternetin 
yaygınlaşması ile siber â lemde gerçekleşen suçlar aynı anda birden fazla ülkenin

16 0-13 ve 13-18 arasında ayrıma tabi tutulmaktadır. Sexsııal OtTences Act(2003) m. 5-9: vvw\v. 
opsi.go v.uk'acts/acts2003/ukpga_20030042_cn.pdf(F.rişim tarihi : 19.11.2009)

17 VVilliams, Katilerine S.. Child Phornograpy Lau: Does it Protect ChildrenV. Journal olSocial 
\Veifare and Family La\v.26(3) 2004: 245-261, s.246

IS Smiıh. Russel/ ürabosky. Peter' Urbas. Gregor. Cyber Criminals On Trial. First Published b\ 
Cambridge University Press. Cambridge. 2004. s. 69.

19 İııterpol tarafından 2004‘te yayınlanan tablo dikkate alınmıştır: Uzunay. Yusuf' Koçak. Mustafa. 
İnternet Üzerinden Çocuk Pornografisi ve Yaşanan Sıkıntılar. Turkish Journal of Poliçe Studics. 
Vol: 7 lssue:l. pp.97-116. 2005, s. 7.

20 Yelesdağ. Ceza Hukukunda Çocuk Kavramı, s. 6.
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hukuksal düzenini ihlal etmektedir. Çocuk pornografisi internetin en yaygın olarak 
kullanıldığı alanlardan biridir. Bir internet sitesi aynı anda birden fazla ülkede yayın 
yapabilmektedir. Bu durum ülkeler arası değişen yaş sınırlarını suçla mücadele 
açısından önemli bir problem haline getirmektedir. Japonya 'da  bir yayının çocuk 
pornografisi kabul edilmesi için yaş sınırı 13'tür. 14 yaşında ki çocukları cinsel 
içerikli yayınları kullanan bir internet sitesi T ürk iye’de belirlendiğinde; ülkemiz 
açısından suç teşkil eden yayın Japonya’daki bir vveb sunucusundan yapılmakta 
ise site hakkında, sitenin Türk iye’de u laşıma engellenmesinden başka, kanuni bir 
işlem yapılması m üm kün olmayacaktır. Engellemenin siteye Türk iye 'den  ulaşım 
açısından yetersiz kaldığı düşünüldüğünde, suçla mücadelede önemli bir zafiyet 
söz konusu olacaktır. Bu sebeple çocuklara karşı işlenen suçlarda öncelikle 
ülkeler arasında kavram birliği sağlanmalı bununla birlikte işbirliği antlaşmaları 
yapılmalıdır.

3.1.2 Türk Hukuku Bakımından

5237 sayılı Türk Ceza K anunu’nun 6.m addesine göre çocuk, “henüz on 
sekiz yaşını doldurmamış kişi”dir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşm e 'n in  1. maddesinde ise, “ bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek 
olan kanuna göre daha erken yaşta  reşit olma durum u hariç, on sekiz yaşına kadar 
her insan çocuk sayılır” hükmü yer a lm aktad ır21 . Ancak Çocuk Haklarına dair 
Sözleşmenin 1 .maddesin dc çocuğun daha erken reşit o lma durumu kişinin çocuk 
sayılması için, bir istisna kabul edilmiştir. 5237 sayılı T C K .’nun 6.maddesi 18 
yaşını doldurmamış kişi, çocuk sayılır demektedir. Dolayısıyla Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmenin 34. maddesinde ifade edilen "kendi kanunlarına göre daha 
erken yaşta re.şit kılınma durum u hariç” şeklinde ifade edilen istisnaya ilişkin bir 
belirti yer  almamıştır. Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma K anunu’nun tanımlar 
başlıklı 3. Maddesinde çocuk “daha erken yaşta ergin olsa bile on sekiz yaşını 
doldurmamış kişiyi” ifade ettiğini belirtilmiştir22. Fikrimizce bu iki düzenleme 
dikkate alındığında, kişinin 18 yaşına kadar kişiler çocuk sayılarak, çocuklara 
ilişkin olarak öngörülen, korunaklı hükümlerden yararlanması kabulüne netice 
verecektir23.

21 6. maddenin gerekçesinde Çocuk Haklan Sözleşmesinin hükümleri dikkate alındığı ifade 
edilmiştir.

22 Döner. İsa\ Çetinkaya. Çağlar."Mağdur ve Suçtan /.arar Gören Engelli Çocukların Tiirk Ce/a 
Muhakemesindeki Hakları“. I. Türkiye Çocuk Haklan Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı- I. 
Cilt:!. Çocuk Vakfı Yayınları, s.493. v.d..

23 Öğretide bazı yazarlar, bu bahsi geçen sözleşmedeki çocuğun tanımıyla. TCK.ııun 6. 
maddesindeki çocuğun tanımının çeliştiğini bundan dolayı da Anayasanın 90. maddesinin
6. fıkrasına göre milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınarak bir değerlendirme yapılması 
gerektiğini belirtinişlerdir(bkz.Elmas. Fevzi. "Çocukların Cinsel İstismarı", l'asikül Aylık 
I lukıık Dergisi. Y 2. S.6. Seçkin Yayınevi. 2010. s. 28). Mevcut düzenleme çocuğun korunması
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4721 Sayılı Türk M edeni Kanunu 11. maddesinde evlenmenin kişiyi ergin 
kılacağını ve 12. M addesinde 15 yaşını dolduran küçüğün, kendi isteği ve velisinin 
rızasıyla mahkem ece ergin kılınabileceğini gösterilmiştir. Yine T M K 'n ın  124. 
maddesi evlenme yaşını 17 olarak belirleyip, olağan üstü durum larda ve pek 
önemli bir sebeple 16 yaşını dolduran erkek veya kadının evlenm esine hâkim 
kararıyla izin verilebileceğini belirtmiştir. Bu durumda 17 yaşında evlenen, 
hâkim kararı ile evlenmelerine izin verilen 16 yaşında ki çocuklar ve 15 yaşında 
kendi isteği ve velisinin rızasıyla ergin kılınan çocuklara karşı cinsel istismar 
suçu işlenebilecek midir? Yoksa ergin kılınan çocuklara karşı yapılan eylemler 
cinsel saldırı suçunu mu oluşturacaktır? Çocukların istismarı suçunda korunan 
öncelikli hukuksal değerin, öncelikli olarak çocukluk döneminin kendisine özgü 
durumu gereği, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz dış etkilerden 
korunması olduğu doktrinde ifade edilmiştir24. Çocukların ruhsal ve bedensel 
gelişimlerinin esaslı olarak korunabilmesi için, çocuklar Tiirk Medeni Kanunu 
açısından reşit kılınmış olsa dahi, onlara karşı gerçekleşen cinsel saldırı fiillerini, 
çocuk cinsel açıdan gerekli fiziksel ve ruhsal olgunluğa erişmedikçe25, cinsel 
istismar saym ak gerekir. Diğer bir ifadeyle, 15 yaşını doldurmuş kendi isteği ve 
velisinin rızası ile ergin kılınan çocukların evlenme ehliyetini kazanamayacaktır. 
TMK. m. 12 gereği çocuk ekonomik faaliyetlerde bulunabilmesi amacı ile ergin 
kılınmaktadır, Bu itibarla söz konusu ergin kılınmanın, çocuğun cinsel olgunluğu 
açısından karine değeri olmamalıdır. Çocukların T M K  m. 12 gerekçesi ile 
gerçekleşen ergin kılınması durum u cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar açısından 
dikkate alınmamalıdır 26.

16 yaşında da olup, olağanüstü koşullar nedeniyle hâkim kararıyla evlenen veya 
17 yaşında olup velisinin izni ile evlenen çocukların, Ceza Hukuku bağlamında

amacını taşımaktadır. Çocuk Hakları sözleşmesinin 48. maddesi "Bu Sözleşmede yer alan 
hiçbir hususun, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan bir taraf Devletin 
yasasında yer alan hükümleri etkilemeyeceği" belirtilmesi sebebiyle iç hukuk ile sözleşme 
arasında bir çelişki yoktur. (Ersözoğlu. Cinsel İstismar, s. 26).

24 Sevük. Çocukların Cinsel İstismarı, s. 282: Yenidünya. A. C'aner. 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanun "da Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar. Legal Hukuk Dergisi. Eylül. 2005. s. 3302: 
Artuk/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Özel Hükümler, s. 164: Iezcan/ Durmuş/ Önok. Teorik ve 
Pratik Ceza Özel 1 lukuku. s. 316.

25 Ayrıca erginlik ve cinsel ilişkiye rıza gösterme farklı kavramlardır. Bir çok ülke mevzuatı 
bakımından erginliği yaşı ve cinselliğe rıza gösterme yaşı arasında farklılık \ ardır. Bkz. 
Dönmezer, Sulhi, "Son Çalışmaları-Cinsel ve Cinselliğe İlişkin Suçlarda Yeni Treııtler”. Türk 
Ceza Hukuku Derneği O d . Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı. I.b.. Ankara, Şubat CM. 
2008.S.270.

26 Benzer görüşler Tezcan/Erdem/Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s. 327: Üzülmez. 
İlhan. "Çocukların Cinsel İstismarı Suçu". Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 
Ayrı Basım. Cilt: 5. S.2. Kayseri, Aralık 2009: Aksi görüş için bkz. Sevük. Çocukların Cinsel 
İstismarı, s. 296.
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TCK. m. 103 açısından cinsel içerikli fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama 
bakımından aranan olgunluğa ulaştıkları hususunda, medeni hukuk bakımından 
reşit kılınmış olmaları, kesin bir çıkarıma netice vermemelidir. 16 yaşında olup da 
olağan üstü koşullar nedeniyle evliliğe izin verilmesi durum unda çocuğun cinsel 
olgunluğu değil olağan üstü durum dikkate alınmaktadır. 17 yaşında velinin rıza 
göstermesi ile gerçekleşen evlenm e ise ceza hukuku açısından çocuğun cinsel 
olgunluğa eriştiği, artık özel bir korumaya ihtiyacı olmadığı noktasında bir 
kabulü getirmemelidir27.

Cinsel istismar suçunun mağduru olabilecek çocuk açısından, C eza Hukuku 
Hâkimi her som ut olayda çocuğun fiilin hukuki anlam ve neticelerini idrak 
edebildiği noktasında ayrıca uzman kişilerce bir tespit yapılmasını istemelidir. 
Zira söz konusu durum lar çocuğun Bu durumda TCK madde m. 104'te düzenlenen 
“ Reşit O lm ayan Cinsel İlişki” suçunda ki reşit kavramı cinsel olgunluğa 
erişmemiş çocukla cinsel ilişki olarak değiştirilmelidir. Bu suretle hem T C K 'n ın  
103. ve 104. maddeleri arasında uyum sağlanacak hem de çocuklar açısından 
daha kapsamlı, çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimine uygun bir korum a tutumu 
sergilenmiş olacaktır.

Bu kabulün neticesinde çözülmesi gereken bir hukuki problem daha ortaya 
çıkmaktadır. Bu da Hukukum uz bakımından 18 yaşım doldurmadan önce 
evlenmesi m üm kün olan, 16 ve 17 yaşında ki çocukların evlenmeleri durumunda; 
TCK m. 104'te düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun vücuda gelecek 
olmasıdır. Bu sakıncanın önüne geçm ek için 104. madde açısından fail ile mağdurun 
evli olmasının şahsi cezasızlık sebebi olarak düzenlenmesi gerekecektir. Çocuğun 
fiziki ve ruhsal gelişiminin sağlıklı olarak gerçekleşmesinin korunması amacı ile 
getirilen düzenleme, fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği m evcut olsa 
bile çocuğun rızası ile gireceği cinsel ilişkilerin, şikâyetin gerçekleşmesi üzerine 
cezalandırılmasını m üm kün kılmıştır.

Fikrimizce bu düzenleme ile insanların 18 yaşına kadar cinsel açıdan vereceği 
kararların başkalarının yönlendirmesine açık ve çocuğun cinsel gelişimi açısından 
zararlı olacağı düşüncesine dayanmaktadır. Bu suç tipinin düzenlendiği yer itibari 
ile çocuğun cinsel dokunulmazlığını ve cinsel gelişimini korunması amaçlandığı 
belirtilmiştir28. Evlilik ile birlikte kurulan aile birliği kurumu altında gerçekleşen 
cinsel ilişkinin çocuğa verebileceği zarar, evlilik dışı gerçekleşen cinsel ilişkilerle 
kıyaslandığında psikolojik ve sosyolojik olarak çok güvenceli bir durum 
sağlamaktadır. Cinsellik çok boyutlu aile kurumunun sadece bir boyutudur. Ayrıca

27 Farklı Görüşler için bk/.. Sevük. Çocukların Cinsel İstismarı, s.296: Şen. Frsan. Türk Ceza
Kanunun Yorumu. C .l. Vedat Kitapçılık, İstanbul. 2006. s.404.

28 Sevük. Çocukların Cinsel istismarı, s. 295: Ahmet C.. Tuğrul. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar ve Ensesi İlişkiler. Ankara, 2010. s.502.
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bu yaklaşım  15 yaşını tam am lam ış ve fiilin aıılaın ve sonuçlarını anlama yeteneği 
gelişmiş olan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen herhangi bir 
nedene dayanılarak gerçekleşen cinsel davranışların cinsel istismar suçu teşkil 
etmesine engel değildir.

3.2 Cinsel İstismar Kavramı

Cinsel içerikli suçların oluşum unda en belirleyici ölçüt, reşitler açısından, 
rızadır. Türk Ceza Kanıınu’nun 26. maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenen rıza, 
bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmektedir. Rıza, varlığı halinde fiili 
hukuka uygun hale getirecek veya yokluğunda fiilin suç teşkil etmesine neden 
olacaktır. Cinsel içerikli suçların bir diğer kısmı ise suçta mağdurun söz konusu 
olmadığı, fakat cinsel hareketin veya kişilerin kendisini tatmin etme biçiminin 
ahlak dışı olmaları sebebiyle cezalandırılan eylemlerdir. Bunlar eşcinsellik, 
pornografi, fahişelik gibi eylemler olarak belirtilmektedir29. Çocukların cinsel 
istismarı suçu bu ikili ayrım da cinsel istismar kavramının dar anlamda veya geniş 
anlam da kullanılmasına göre farklılık arz edecektir. Geniş anlamda cinsel istismar 
çocuğun büyüme ve gelişimine olum suz tesir eden her türlü davranış olarak 
belirtilmektedir30. D ar anlamda ise “ psikososyal gelişimini tam am lam am ış ve 
yaşı küçük olan bir çocuğun yetişkin tarafından cinsel doyum olarak kullanılması" 
şeklinde belirtiImektedirS 1.

Çocuğun cinsel istismarını düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza K anunu’nun 103. 
maddesi 15 yaşını tam am lam am ış veya 15 yaşını tam am lam ış olmasına karşın 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocukların 
rızasına hukuki bir değer atfetmem iştir. Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama yeteneği gelişmiş olan 15-18 yaş arası çocukların iradelerini etkileyen 
herhangi bir neden neticesinde gerçekleştirilen cinsel davranışlar T C K 'nun  103. 
maddesinde düzenlenen cinsel istismar suçunu oluşturmaktadır. Çocuklar cinsel 
yönden gelişim sürecinde olan varlıklardır. Ayrıca iradi tercihlerinde kendileri 
için doğru olanı seçebilecek donanım da da değillerdir. Dolayısıyla çocukların 
cinsel dokunulmazlıkları bakımından gösterecekleri rızanın geçerliliği yoktur. 
Çocukların bu özel durum u cinsel istismar suçunun, cinsel dokunulmazlığı karşı 
işlenen suçlar arasında düzenlenmesine netice vermiştir32.

29 Aydın, Öykü D.. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar". MPD. sayı 2. Sonbahar 
2004: Döner\ Çetinkaya. "Mağdur ve Sııçtnn Zarar Gören Engelli Çocukların Tiirk Ceza 
Muhakemesindeki I lakları”, s.494. v.d..

30 Polat. Oğuz. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-1. Tanımlar. Seçkin Yav incilik. Ankara 2007. 
s.27.

3 1 Polat. Çocuk İstismarı, s.45
32 Mağdurun rızası yokmuşçasına, yapılan eylem cinsel istismar suçunu oluşturmaktadır.
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4. Basit Cinsel İstismar Suçu (TCK m .103/1)

4.1. Genel Olarak

Cinsel istismar suçunun basit şekli T C K ’nın 103/ l-a ve I-b bentlerinde 
düzenlenmiştir. M adde gerekçesinde, Alman Ceza Yasası’na paralel olarak33, 
erişkin kişilere karşı gerçekleşen fiiller için cinsel saldırı deyimi kullanılırken, 
çocuklar açısından cinsel istismar deyiminin kullanıldığı belirtilmiştir. Yine 
madde gerekçesinde ergin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel eylemlerin, kişin 
rızasına aykırı olması gerekeceği, eylemler kişinin rızasına uygun olduğu34 
takdirde ceza sorumluluğu mevzu bahis olmayacağını söylemektedir. On beş 
yaşını tam am lam am ış veya tam am lam ış olm akla  birlikte fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklar karşı yapılan 
fiillere karşı rıza fiilin suç niteliğini ortadan kaldırmamakta, kanun koyucu 
çocuğun rızasına ehem m iyet vermemektedir. Türk Ceza K anunu’nun 103/1-b 
m addesinde belirtilen çocuklara karşı zorla gerçekleştirilen fiiller 103. Madenin
4. fıkrasında suçun nitelikli hali olarak ayrıca düzenlenmiştir. Kanını koyucu, 15 
yaşını doldurm uş fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş 
çocukların kendilerine karşı gerçekleşen cinsel davranışlara karşı (basit cinsel 
saldırı TCK  m. 102/1), fiil cinsel ilişki boyutuna varmadığı müddetçe( TCK. 
m. 104 ), rızasını geçerli saymıştır35. Cinsel istismar suçunun on beş yaşını 
tam am lam ış ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş 
çocuklara karşı işlenebilmesi, fiilin iradeyi etkileyen bir sebebin etkisi altında 
gerçekleşmesine bağlı tutmuştur( TCK. m. 103/1 -b)36.

4.2. Suçun M addi Unsuru

Türk Ceza K anunu’nun 103. m addesinde yaptırım altına alınan fiilin madde 
gerekçesinde; on beş yaşını tam am lam am ış veya tam am lam ış olm akla  birlikte 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmemiş olan çocuklara 
karşı gerek rızaen ( TCK. m. 103/1-b) gerekse rızası hilafına gerçekleştirilen 
(TCK. m. 103/4) ya da on beş yaşını tam am lam ış ve fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmiş olan çocuklara karşı olarak cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başkaca bir sebebe dayalı olarak gerçekleştirilen. 
Türk Ceza Kanıınu 'nun 102. m addesinde düzenlenen cinsel saldırı fiilinin basit

33 Avdın. Cinsel Dokunulmazlığa, s. 160.
34 5237 sayılı TCK'nın 26 maddesinin 2. Fıkrasında ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk sebebi 

olarak düzenlenmiştir. Artuk Gökceıı / Yenidilnya. Ceza Hukuku Genel Hükümler. Turhan 
Kitapev i. 4.baskı. Ankara. 2009. s.459.

35 Yenidünya. Cinsel Dokunulmazlığa, s.3303.
36 Aydın. Cinsel Dokunulmazlığa, s. 160. Seviik. Çocukların Cinsel İstismarı, s.283. Yenidünya. 

Cinsel Dokunulmazlığa, s.3303. Artuk/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Özel Hükümler, s 165. 
Tezcan/ Erdem/ Öııok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Ilukuku. s.317.
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şekli olduğu anlaşılmaktadır (TCK. m. 102/1). Fakat basit cinsel saldırı suçunu 
tanımlayan T C K ’nun 102. Maddesinin birinci fıkrasında ‘‘cinsel davranışlarla 
vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi” ifadesi yer almaktayken. T C K ’nın 103. 
Maddesinin birinci f ıkrasında “ çocuklara yönelik  olan her türlü cinsel davranış” 
ifadesi y e r  almaktadır. TC K  m. 102/1 de yer alan “vücut dokunulm azlığ ım ” 
deyiminin TCK. m. 103’te yer  almaması: cinsel istismar ve cinsel saldırı fiillerinin 
yasa koyucu tarafından farklı değerlendirildiği izlenimini vermektedir37.

Öğretide bu durum farklılık arz eden görüşlerin oluşmasının sebebi olmuştur. 
Bir görüş pozitif  hukuk açısından değerlendirildiğin de iki madde hükmü arasında 
ki farklılık neticesinde vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden gerçekleştirilen 
cinsel amaçlı davranışlarında (TCK. m. 105 cinsel taciz suçu) cinsel istismar 
teşkil edeceğini savunm aktadır38. Bu kabul çocuk istismarı kavramının dar 
anlamda çocuğun ve çocukluk olgusunun yetişkin tarafından cinsel tatmin 
amacı ile kullanılması olduğu düşünüldüğünde doğru bir yaklaşım olarak 
gözükmektedir. Ayrıca pozitif  hukuk açısından buna katılmakla birlikte olması 
gereken hukuk açısından katılmayan bir diğer görüş ise; vücut dokunulmazlığını 
ihlal etmeden gerçekleştirilen cinsel amaçlı davranışların (TCK. m. 105) cinsel 
istismar niteliğinde değerlendirilip ağır bir şekilde ceza verilmesine yol açacağını 
belirterek vücut dokunulmazlığım ihlal etmeyen davranışların cinsel istismar 
sayılmaması gereğini belirtmiştir39.

Diğer bir görüşe göre 103'üncü m addede belirten cinsel davranışın; cinsel 
ilişki boyutuna varm ayan fakat mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal eden 
davranışlar olarak kabul edilmekte ve cinsel taciz niteliğinde ki eylemlerin 
çocuklara karşı işlenmesi durum unda cinsel istismar teşkil etmeyeceği 
savunulmaktadır40. Bu doğrultuda olan diğer bir diğer görüş ise 103. Maddenin 
gerekçesindeki “erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi 
kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır” 
şeklindeki ifadeyi dayanak yaparak pozitif  hukuk açısından durumun farklı 
olm adığına d ikkat çekmiştir41.

37 Artıık/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Özel Hükümler, s. 165. Tezcan/ f'rdem/ Ötıok, Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hukuku, s.320.

38 Özbek. Veli Ö.. Yeni Ceza Kanunun Anlamı, cilt 2. Seçkin Yay incilik. Ankara. 2008. s.630.
39 Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.319.
40 Malkoç. İsmail. Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu. Birinci Cilt. Ankara. 2005. s.420: Yıldız. 

Ali K.. Türk Ceza Kanunu. İstanbul Barosu Yayınları. 2007. s.221: Yargıtay'da aynı kanaati 
taşımaktadır. " Okula gitmekte olan çocuk mağdurelere sokak üzerinde hiç bir bedensel 
temasta bulunmaksızın cinsel organını göstermekten ibaret e> lemin TCK'ııın 105. Maddesinde 
düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturulduğu gözetilmeden, suç niteliğinde y anılgıya düşülerek 
yazılı biçimde basit cinsel istismardan mahkumiyete karar verilmesi" bozmay ı gerektirmiştir. 
Yargıtay 5.CD.. 18.3.2008. 2008/3. 2008/2115. bkz. lirsöz. Cinsel İstismar, s.42.

4 1 Arttık/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Özel I liikümler. s. 165.
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Fikrimizce kanunilik ilkesi bakımından madde metninde yer  almayan, 
gerekçede belirtilen bir ifadeyi dayanak tutarak suç teşkil eden fiili belirlemek 
sakıncalı olsa da ikinci görüş olması gereken hukuk açısından daha isabetlidir.

Bu yorum şekli ile istismar kavramının kavram karşılığını T.C.K. m. 103 
bakımından sınırlamaktadır. Çocuğun fiziksel temas olmaksızın gerçekleşen 
cinsel tatmin amacıyla yapılan hareketler çocuk istismarı kavramının ceza 
hukuku açısından da dikkate alınması gereken sınırları içersinde kalmaktadır. Bu 
yanında vücuda temas içermeyen cinsel davranışların yetişkinlere karşı işlenmesi 
ile çocuğa karşı işlenmesi arasında cezai olarak bir fark olmaması evrensel 
nitelikteki çocuğun korunması ilkesi ve de kanun koyucunun cinsel istismar 
suçunun cinsel saldırıdan daha ağır müeyyidelere tabi tutmakla ortaya koyduğu, 
çocuğun korunmasını hedefleyen, irade ile çelişecektir. Çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçların fiziksel ve ruhsal gelişimini tam am lam am ış çocuğa verdiği zarar 
ve çocuğun ebeveynlerinin ve toplumun psikolojisinde ortaya çıkardığı kırılmanın 
şiddeti, yetişkinlere karşı işlenen cinsel suçlara nazaran daha büyük boyutlarda 
gerçekleşmektedir. Ayrıca suçun işlenişi de çocuğun daha dirençsiz olması 
sebebiyle kolaylaşmaktadır. Nihayetinde belirtilen sebepler, çocuklara karşı 
gerçekleşen vücuda temas içermeksizin sadece sözle ve davranışlarla yapılan 
cinsel içerikli davranışların, T.C.K. m. 105’te düzenlen cinsel taciz suçundan 
daha ağrı cezai yaptırıma tabi tutulması gereğini ortaya koymaktadır.

Cinsel istismar fiilinin on beş yaşını doldurmuş ve fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarım anlam a kabiliyeti gelişmiş olan çocuklara karşı işlenebilmesi için 
fiilin cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir neden dayanması 
aranmıştır. Burada kanun koyucu; suçun oluşumu açısından mağdurun direnci 
ortadan kaldıracak nitelikte araç aramamış, kullanılan vasıtaların iradeyi 
etkilemesini yeterli bulmuştur42.

Cebir ifadesinden anlaşılması gereken, fail cinsel istismar suçunu işlerken 
maddi zor kullanması halidir. Cebrin, hareketin devam ettiği sürece uygulanmış 
olması gerekmez. M ağdurun, fiili gerçekleşmeye başladığı andaki direncini 
kıracak ölçüde olması yeterlidir43. Burada suç mağdurunun, eylem boyunca 
faal bir şekilde m ukavem et göstermesi beklenmez. Suçun m ağduru olan kişi, 
kendisine karşı gerçekleşen fiilin neticesinde şoka girmiş veya hiç direnç 
gösterememiş olabilir. M ağdurun göstermek isteyebileceği direncin gerçekleşen

42 Aydın. Cinsel Dokunulmazlığa, s. 159. Seviik. Çocukların Cinsel İstismarı, s. 286. Yeııidünya.
Cinsel Dokunulmazlığa, s.3304. Artuk/ Gökçen/ Yeııidünya, Ceza Özel Hükümler, s. 167.
Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik \e  Pratik Ceza Özel. Hukuku.

43 Tezean/Krdenı/Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel I lukuku, s. 289-290.
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hareketin etkisi ile bir şekilde gösterememiş olması, cebrin varlığı için yeterli 
kabul edilmelidir44.

Tehdit ifadesinden de suç fail tarafından, m ağdurun kendisine veya yakınlarına 
ağır bir zarara uğratacağı konusunda, ağır ve mutlak zarara uğratacağı konusunda 
bildirilmesidir. M ağdur açısından cinsel istismar fiilinden daha ağır neticelere 
sebebiyet verecek nitelikte bir tehlikeye uğratılacağı baskısı altında işlenmişse 
tehdit söz konusu olacaktır45.

Hile, mağdurun aldatılarak fiile direnç gösteremeyecek hale sokulmasıdır46. 
Hilenin mağduru aldatacak boyutta, ağır, sergilenişi itibariyle mağdurun 
yanıltacak nitelikte olması gerekir. Hile ile failin kendini doktor olarak tanıtıp 
m uayene ediyor gibi göstermesi, mağdurun içkisine ilaç atılması, hipnoz yoluyla 
dirençsiz bir hale getirilmesi47, uyuşturucu madde ile bayıltılması şeklinde 
gerçekleştirilebilir. Hilenin aldatıcı nitelikte olup olmadığı, mağdurun sosyal 
statüsü, eğitim seviyesi ve yaşı gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmeliclir48.

Türk C eza K anunu’nun 103. maddenin gerekçesinde iradeyi etkileyen bir 
nedenin varlığının aranması cinsel saldırı ve cinsel istismar fiillerinin ayrımı

44 İtalyan Yargıtay 'ına göre tehirden inaksal, yalnızca mağduru istediği direnci gösterebilme 
olanağından yoksun bırakacak biçimde güç kullanmaktan ibaret değildir. Mağdurun aksi y öndeki 
iradesini ortadan kaldıracak şekilde, eylemin "sinsice, hızlı” bir şekilde gerçekleştirilmesi 
durumunda da cebir gerçekleşmiş sayılmalıdır (İtalyan Yargıtay’ının 23.5.2003 t. ve 22909 s. 
kararı). Örneğin, okul görevlisinin aniden bazı öğrencilerin göğüslerini ellemesi durumunda, 
cinsel saldırı (İt.CK'daki deyimiyle ‘ cinsel şiddet") suçunun oluştuğu sonucuna varılmıştır (İt. 
Yrg. 3. CD.. 1.2.2001 t. ve 3990 s. kararı). Bkz. Tezcan/Erdem/Önok. Teorik ve Pratik Ceza 
Özel Hukuku, s. 289-290.

45 Demirbaş. Timur. Ceza I lukuku Genel Hükümler, Seçkin. Ankara, 2009. s. 400.
46 “Müşteki Reşit, parkta tanıştığı ve uzun süredir hasta olan eşi mağdure S.’ve muska ya/ıp 

iyileştireceğini vaat eden sanığı evine götürmüştür. “Git bana karabiber, nohut, yumurta al" 
diyerek müştekiyi evinden uzaklaştıran sanık, cebinden bir ayna çıkararak, mağdureye "göğsünü 
aç bakacağım" demiş, bir eliyle mağdurenin göğsünü tutarak diğer eliyle muska yazmış, daha 
sonra "ben sana dil salacağım" deyip mağdurenin korkmasından ve şaşkınlığından yararlanarak, 
edep yerlerini diliyle yalamış ve kadınlık organına yazdığı muskayı koş muştur. Mağdure e\e 
dönen ve kendisini perişan halde gören kocasına, olayı olduğu gibi anlatarak "o adamı getirmez 
olsaydın. 50 yaşından sonra bana neler yaptı" demiştir. Açıklanan şu hale göre, sanığın suç 
konusu eylemleri mağdurenin rızasıyla yaptığını kabule olanak bulunmamaktadır..."(CGK. 
nuıı 26.12.1988 gün 1988/287-557). bkz. Yaşar. Osman Gökcan. Haşan T./ Artuç. Mustafa. 
Yorumlu-Uygıılamalı Tiirk Ceza Kanunu Adalet Yayınevi, cilt 3.. Ankara. 2010.s. 3329-3330.

47 Artuk/ Gökçen/ Yenidtiny a. Ceza Özel Hükümler, s. 141.
48 Sanığın cebir ve şiddet kullanmakstzın, para vererek hileyle maktulü tenha bir yere götürüp 

cinsel istismarda bulunduğunun anlaşılması karşısında uygulama yeri olmayan 5237 Sayılı 
TCK.nun 103/4 maddesi ile cezasından artırım yapılarak fazla ceza tayini.“(I.CD.nin 
03.10.2007 gün 2006/4176-2007/7115 sayılı kararı), bkz.. Yaşar/ Gökcan/Artuç. Yorumlu- 
Uygulamalı Türk Ce/a Kanunu, s. 3330.
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açısından kullanılan ölçüte aykırı bir düzenleme olarak gözükmektedir. Madde 
gerekçesinde: suçun mağdurunun çocuk olduğu dolayısıyla direncinin zayıflığı 
göz önünde bulundurularak daha etkin bir koruma sağlanması amacıyla söz 
konusu fiilin kapsamının geniş tutulması yoluna gidilmiştir. Çocuğun korunması 
amaçlansa da “ iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak” ifadesi, cinsel 
saldırı ve cinsel istismar fiillerinin tespitin de soruna yol açacaktır49.

Bu doğrultudaki bir kabul ile ikna etmenin dahi madde kapsamında 
değerlendirilmesinin m üm kün kılacaktır. Fakat bu kabulün neticesinde, madde 
kapsamı tehlikeli biçimde genişleyeceği göz önüne alındığında; iradeyi etkileyen 
sebebin “geçici bir nedenle” veya “alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle” 
mağdurun davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıran veya azaltan 
sebeplerin anlaşılması gerekmektedir50. Failin m ağdura iradesi dışında alkol 
veya uyuşturucu madde vererek veya hipnotize etmesi neticesin de fiili işlediği 
durum da hile söz konusu olacaktır. Mağdur, kendi iradesi ile veya fail dışında 
ki başka bir kişinin ya da durum un tesiri ile iradesinin etkilendiği bir halde iken 
suç işlenmişse, “ iradeyi etkileyen başka bir neden dayalı olarak” gerçekleşmiş 
o lacak tır51.

4.3 Suçun Faili, M ağduru Ve Konusu

M adde hükmünde ayrıca bir özellik aranmadığı için suçun faili kadın veya 
erkek olabilecektir. Suç fail ayııı cinsiyetten m ağdura işlenebileceği gibi farklı 
cinsiyetten m ağdura karşıda işlenebilecektir52.

Türk Medeni kanuna göre 16 ve 17 yaşındaki çocukların evlenmeleri 
mümkündür. Bu şekilde gerçekleşen evliliklerde çocuk sayılan eşe(fiilin hukuki 
anlam ve neticelerini algılama kabiliyeti gelişmiş olmak şartıyla) karşı cebir, 
tehdit ve iradeyi etkileyen nedenin etkisinde gerçekleştirecek cinsel davranışlar 
cinsel istismar suçunu teşkil edecektir. Eşin rızası ile gerçekleşen davranışlar suç 
teşkil etmeyecektir53.

Kanun koyucu eşler arasında gerçekleşecek cinsel istismar suçu açısından, 
cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde olduğu gibi farklı bir düzenlemeye

49 Sevük. Çocukların Cinsel İstismarı, s.286
50 Tczcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.318.
51 Yaşar/ tiökcan/ Artuç, Yorumlu-Uygulamah Türk Ceza Kanunu, s. 3330.
52 Sevük, Çocukların Cinsel İstismarı, s. 284: Döııer\ Çetinkaya. "Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 

Engelli Çocukların Türk Ceza Muhakemesindeki I lakları”, s.491. v.d..
53 Özbek. Veli Özer/ Kanbur. Nihat. İzmir Şerhi. Yeni Türk Ceza Kanunu'mm Anlamı. Açıklamalı* 

Gerekçeli-İçtilıatlı. C.2. Özel I lükümler. Ankara: Seçkin Ya\ ınevi, 2008. s. 629.
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gitmediği görülmektedir. Cinsel istismar sııçıı ile çocuğun cinsel özgürlüğü de 
korunmaktadır. T.C.K. m. 102 gerekçesinde belirtildiği üzere; eş evlenmekle 
cinsel özgürlüğünden vazgeçm iş olmaz. Kanunda bu konuda açık bir düzenleme 
olm am asına rağmen evlilik tek başına cinsel istismar suçunun oluşmasına 
engel oluşturmayacaktır. Cinsel saldırı suçu eşler arasında, suçun nitelikli hali 
olan, sadece vücuda organ veya cisim sokma suretiyle işlenebilecektir. Suçun 
takibi şikayete tabi kılınmıştır. Cinsel istismar suçu eşler arasında, vücuda 
temasın söz konusu olmadığı durumlar hariç, her türlü cinsel davranış şeklinde 
gerçekleşecektir. Ayrıca cinsel istismar suçu eşler arasında gerçekleşse bile, farklı 
bir düzenleme söz konusu olmadığı için, suçun takibi şikâyete bağlı değildir54.

Uygulamada, eşler arasında gerçekleşen fiillerin T.C.K. m. 102/2 maddesi 
kapsamında değerlendirildiği görülmektedir55. Kişiler, kendi yaşamları hakkında 
tüm boyutları ile ilgili olarak müspet kararlar verebilecek olgunluğa eriştiği 
noktasında ölçüt kabul edilen, 18 yaşına kadar kanuni düzenlemelerle korunaklı 
bir statüye konm uş ve çocuk olarak kabul edilmiştir. Yargıtay daha hakkaniyetli 
bir sonuç alma amacı ile böyle bir yorum yapmış olsa da, 18 yaşından önce kişinin 
ceza hukuku bakımından çocuk olarak değerlendirilmesine engel teşkil edecek 
bir çıkarımda bulunulması, hukuki düzenlemeler açısından m ümkün değildir56. 
Yine evlenen kişinin sadece eşi tarafından kendisine karşı işlenen suçlar açısından 
yetişkin olarak değerlendirilip diğer kişilerden sadır olan suçlar açısından çocuk 
olarak değerlendirilerek söz konusu kişilerin daha ağır cezai müeyyidelere tabi 
tutulması, eşitlik ilkesine tezat teşkil eden bir tutum olacaktır. .

54 Tezcan. Erdem. Önok. Teorik ve Praıik Ceza Özel Hukuku., s. 318-322: Ersözoğlu. Cinsel 
İstismar, s. 29: Evliliğin kişiyi ergin kılacağı gerekçesiyle eşler arasında ancak cinsel saldırı 
suçunun nitelikli halinin işlenebileceği savunulmaktadır. Bkz. Soyaslaıı. Doğan. Ceza Hukuku 
Özel Hükümler. Yetkin Yayınevi. Ankara. 2006. s. 182.

55 "Nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 
sanık Ö. Ç.'nin yapılan yargılanması sonunda: nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılmak suçlarından mahkûmiyetine dair. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 
10 .11.2009 gün ve 2006/338 Esas. 2009/312 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca 
incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 
tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Tiim dosya kapsamına 
göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cinsel amaçla gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı 
hakle bu suçtan hüküm kurulurken TCK.nun 109/5. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz 
bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır. Delillerle iddia ve sav unma duruşma göz önünde 
tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif 
ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 
reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" (5.CD. 
nin 2010/1934-3497 sayılı kararı). ( Yerel Mahkemece sanık hakkında cinsel saldırı suçundan: 
TCK 102/2. 102/3-d. 43. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılınma suçundan da: TCK 109/2. 109-3- 
a maddeleri uyarınca hüküm kurulmuştur) bkz. Ersözoğlu. Cinsel İstismar, s. 30.

56 ÇKK m.3 ve TCK m. 6.
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Bu suçun mağduru, on beş yaşını tamamlamamış veya tam am lam ış olmakla 
birlikte “ fiilin anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti” 57 yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklardır. On beş yaşını doldurmuş diğer çocukların m ağdur olabilmesi 
suçun cebir, telıdit, hile veya iradeyi etkileyen başkaca bir sebebe dayanarak 
gerçekleşmesine bağlıdır58.

Cinsel istismar suçlarında mağdurun yaşının tespiti önem arz etmektedir. 
M ağduru yaşının onaylı ntifus kayıt örneğine dayanılarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Nüfus kayıt örneklerinin yaşı yansıtmadığı, mağdurun vücut 
yapısının ile nüfus kayıtlarında gösterilen yaşının çeliştiği, m ağdur yaşının 
farklı olduğu yönünde beyanlarda bulunmuşsa m ağdurunun gerçek yaşının 
tespiti yapılmalıdır. Suç vasfına etkisi olacak ise CM K. m. 218/2 gereğince yaş 
düzeltmesi yapılmalıdır59.

57 Çalışmanın bundan sonrasında TCK. M. 103/1-a’da belirtilen " fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama kabiliyeti" ifadesinde ki hukuki deyimi terk edilecek ve öğreti de haklı 
olarak belirtildiği gibi "fiilin anlam ve sonuçları" ifadesi kullanılacaktır. (Bkz. Tezean/ Erdem/ 
Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.317.)

58 Dönen Çetinkaya. "Mağdur ve Suçtan Zarar Gören Engelli Çocukların Iürk Ceza 
Muhakemesindeki Hakları", s.491. v.d..

59 "Yaşın suç niteliği ile TCK.nuıı 103/4. maddesinin uygulanma koşullarını belirlemeye etkisi 
ve sanık müdafiin mağdurun 15 yaşında büyük olabileceğine yönelik savunması nazara 
alınarak bağlı bulunduğu nüfus idaresinden nüfus kavdı ve doğum tutanağının temin edilmesi, 
resmi bir kurumda doğmadığının anlaşılması durumunda, kemik grafileri çektirilerek sağlık 
kurulundan rapor, gerekirse Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan da mütalaa alınmak 
suretiyle suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel olarak saptanması ve sonucuna göre sanığın 
hukuki durumunun değerlendirilmesi yerine noksan soruşturmaya dayanılarak yazılı şekilde 
hüküm kurulması" (Yargıtay 5.CD.nin 18.01.2010 gün 2009/12510-2010/6 sayılı kararı): 
"Suçun oluşumuna ve niteliğini belirlemeye etkisi bakımından doğumundan uzun süre sonra 
nüfusa kaydedildiği anlaşılan mağdurenin. ilgili merciinden doğum tutanağının onaylı sureti 
getirtilip, resmi bir kurumda doğmadığının saptanması halinde, yaşını belirlemeye yönelik 
kemik grafileri çektirilerek, tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporunun aldırılması, 
duraksama halinde Adli Tıp Kurumundan görüş sorulup, mağdurenin suç tarihindeki yaşı 
belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken noksan soruşturma 
ile yazılı şekilde hüküm kurulması" (Yargıtay S.CD.niıı 19.01.2009güıı 2008/13717- 2009/72 
sayılı kararı): "Sanık müdafiin 04.02.2008 günlü dilekçesinde "mağdurun 15 yaşından büyük 
olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir, yaşı tespit edilsin” şeklindeki talebi üzerine mahkemece 
getirtilen mağdurun doğum tutanağında "sağlık personeli yardımı ile doğduğunun yazılı olduğu, 
ancak doğum raporunun bulunmadığı: 13.03.2008 günlü oturumda ise mağdurun babasının 
"Kızım Manisa Doğum I lastanesinde doğdu" demiş bulunmasına göre: suçların oluşumuna ve 
niteliğine etkisi bakımından: Manisa Doğum Hastanesinden sorularak bu hususun araştırılması, 
hastanede doğmadığının saptanması halinde de yaş tespitine esas olarak film ve grafilerinin 
çektirilip, sağlık kurulundan rapor alınması, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas 
Kurulundan da görüş sorularak gerçek yaşın bilimsel biçimde saptanmasından sonra sanığın 
hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik tahkikatla yazılı şekilde hükme varılması” 
(Yargıtay S.CD.niıı 28.01.2009 gün 2008/13680 -  2009/507 sayılı kararı), bkz. Ersözoğlu. 
Cinsel İstismar, s. 32.
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Ceza davalarının tarafı olan sanık ve mağdurla  ilgili yaşa ilişkin olarak 
çıkan uyuşmazlıklarda görev ve yetki C eza M ahkemelerine aittir. Sanığın ya da 
mağdurun yaşı daha önce kesinleşmiş Hukuk Mahkemesi kararı ile düzeltilmişse, 
5490 Sayılı N üfus  Hizmetleri Kanunun 36/2 maddesine göre yan yeniden yaş 
düzeltilmesi kararı verilmesi m üm kün değildir. Ancak ceza yargılamasının amacı 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğu için hukuk mahkem esi kararları ceza 
yargılaması açısından bağlayıcı etkisi yoktur. Bu yüzden bir ihtilaf söz konusu 
ise mağdurun gerçek yaşı tespit edilecek ve ceza yargılaması bakımından dikkate 
alınacaktır.60

Bu suçun konusu, çocuğun bedensel ve ruhsal bütünlüğüdürö l.

5. Suçun Manevi Unsuru

Basit cinsel istismar suçu kasten işlenebilecektir. TC K  m .l 03 ’ün gerekçesinde 
cinsel istismarın çocuklara gerçekleşen cinsel saldırı fiili o lduğu belirtilmiştir. 
TCK  m . l0 2 !nin gerekçesinde cinsel saldırı fiilin basit halinin gerçekleşmesi 
için failin cinsel saikle hareket etmesi gereği belirtilmiştir. Ayrıca failin cinsel 
tatminin aranmayacağı, fiilin objektif  olarak cinsel tatmin amacım ortaya koyan 
nitelikte olmasının suçun oluşması açısından yeterli sayılacağı belirtilmiştir. 
Suçun oluşması genel kastın dışında(TCK m.21) ayrıca özel bir saikın arandığı 
durumlarda, eğer fiil bu saik güdülerek işlenmediği takdirde suçun unsurunun 
yokluğunu netice verecek ve suç oluşmayacaktır62. Bu durumda cinsel istismar 
suçunun oluşabilmesi için, her ne kadar suçun oluşması için aranan bu özel kastın 
madde metninde belirtilmemesi tereddütlere63 yol açıyor ise de fiilin cinsel saik 
ile işlenebileceği64 kabul edilmelidir65.

Kast, fail ile suçun maddi unsurları arasında ki psikolojik bağı ifade etmekte 
ve bu sebeple insan hareketinin zihni arka planına ait bir olgu teşkil etmektedir. 
Fakat insan niyetini yani hareketi ile ulaşmak istediği amacı fiili ile ortaya

60 Bay (emir. Erdal. Açıklamalı-İçtihatlı Genel Ahlak ve Aile Düzenine Karşı Suçlar. Adil Yayınevi. 
Ankara. 2002. s. 7-8: Ersözoğlu, Cinsel İstismar, s. 33.

61 Arttık/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Özel Hükümler, s. 166.
62 Artuk/ Gökçen/ Yenidünya. Ceza Genel I lükümler, s.336.
63 Korunan Hukuksal değerin çocuğun korunması olduğu dikkate alınarak cinsel saldırı İnlinden 

farklı olarak burada genel kastın suçun oluşumu için yeterli olacağı görüşünde bkz. Sevük. 
Çocukların Cinsel İstismarı.s.286-287.

64 Aynı yönde Arıuk/ Gökçen/ Yenidüny a. Ceza Özel Hükümler, s. : Şen, Kısan. Yeni Türk Ceza 
Kanunun Yorumu, s.399; Üzülmez. Cinsel İstismar Suçu. s. 38.

65 Suçun genel kastla işlenebiIceğini savunan görüşler için bkz. Tezcan/ Erdem/ Öııok. Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hükümler, s.301: Malkoç. Yeni Türk Ceza Kanunu. C. I. s. 171: Özbek. Türk 
Ceza Kanunun Anlamı, c.2, s.632
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koyacaktır. Bu sebeple failin kastı ve saikı kişin ortaya koyduğu davranışlar 
gözlemlenerek tespit edilecektir. Netice itibariyle kural olarak tıbbi, psikolojik, 
antropolojik ve sosyolojik olarak cinsellik ifade eden davranışlar failin fiili cinsel 
saik ile işlediğini ortaya koyacak66. Fakat yinede objek tif  olarak cinsel hisleri 
uyandırıcı nitelik taşımayan davranışları failin cinsel tatmin amacı ile yaptığı 
ispatlanırsa, suçun gerçekleştiği kabul edilecektir67. O bjek tif  olarak cinsel tatmin 
amacı taşıyan davranışların fail tarafından cinsel tatmin amacı ile yapılmadığı 
ispatlanırsa suç oluşmayacaktır.

6. Nitelikli Cinsel İstismar Suçu (Tek M .103/4)

6.1 Genel olarak

Cinsel istismar suçunun vücuda organ veya sair bir cisim sokulmak suretiyle 
işlenmesi T C K  m ,103/4’te suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Cinsel 
istismarın bu şekli; on beş yaşını tam am lam am ış veya tamamlamış olmakla 
birlikte fiili anlam ve neticelerini algılama kabiliyeti gelişmemiş çocuklara karşı 
rızaları dikkate alınmaksızın gerçekleştirilebilecektir. Diğer çocuklara karşı 
işlenmesi ise ancak fiilin cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başkaca bir 
sebebe dayalı olarak yapılamasını gerektirmektedir68. On beş yaşını doldurmuş 
ve fiilin hukuki anlam ve neticelerini algılama kabiliyeti gelişmiş çocuklar ile 
rızaları doğrultusunda cinsel ilişkiye girmek T C K  m 104’te ayrı bir suç olarak 
yaptırıma tabi tutulmuştur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanıınu 'nda, on beş yaşını doldurmuş ve fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmiş olan çocuklara karşı çocuğun 
rızasıyla işlenen vücuda cinsel organ dışında başkaca bir organ veya sair bir cisim 
sokulması karşısında, failin cezalandırılması açısından bir boşluk gözükmektedir. 
TCK  104"te ifade edilen “Cinsel ilişki” gerek doktrinde gerekse uygulamada69 
failin cinsel organını diğerinin vücuduna normal veya anormal olarak sokulması 
şeklinde ifade edilmiştir70. Netice olarak düzenlemede ki boşluk sebebiyle on 
beş yaşını tam am lam ış ve fiilin anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmiş 
çocukların vücutlarına cinsel organ dışında organ veya sair cisim sokan kimse 
cezalandırılmayacaktır. Bıı boşluğun “cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka

66 lezcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ce/a Özel Hükümler, s. 295.
67 Ersözoğlıı. Cinsel İstismar, s. 75.
68 Yenidiinya, Cinsel Dokunulmazlığa. s3304. Artuk/ Gökçen/ Yenidünva. Ceza Özel Hükümler, 

s. 167.
69 Yarg.CGK.04.06.1990 101/56.
70 Dönmezer.Sulhi. Ceza Hukuku Özel Kısım. Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler. 

5.baskı. İstanbul 1983, s.53.
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bir neden olmaksızın 011 beş yaşını bitirmiş çocuğa karşı rızasıyla vücuduna organ 
veya sair bir cisim sokan kimse... cezalandırılır" şeklinde değişiklik yapılması 
ge rek m ek ted ir7 l .

6.2 Suçun Maddi Unsuru

6.2.1 Fiil

Nitelikli cinsel istismar suçunda (TCK. m. 103/2) fiilin vücuda organ veya 
sair bir cisim sokm ak suretiyle gerçekleştirilmesidir. M adde metninde '"vücuda" 
denilmekle yetinilmiş72, vücudun hangi bölgelerinin kast edildiği madde 
gerekçesinde belirtilmiştir. Gerekçeye göre fiil vajinal, anal ve oral yoldan vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulm ak suretiyle g e rç e k le ş t i r i leb i le c e k t ik .

Organ deyiminin kapsamına, erkeklik organı dışında, vücuda girme özelliği 
olan parmak gibi organlarda girmektedir74. Sair cisim katı bir madde olabileceği 
gibi (cop, şişe, kalem gibi) sıvı bir madde de oIabilecektir75. Burada mağdurun 
acı duyması aranmadığından, gerekçede sayılan bölgelere her türlü cismin ithali 
suçun oluşması için yeterli sayılacaktır76.

Doktrinde objek tif  olarak değerlendirildiğinde birden çok anlama gelebilecek 
fiillerle nitelikli cinsel istismar suçunun işlendiği durumlarda, ağza parmak 
sokulması gibi, failin kastının cinselliği içermesi gerektiğini belirti İm iştir77.

71 Aynı \ önde bkz. Artuk/ Gökçen/ Yeııidünya. Ceza Özel Hükümler, s. 168.
72 Bu durum yasallık ilkesi açısından eleştirilmiştir bkz. Yarsııvat. Duygu/ Bayraktar. Koksal/ 

Yüzbaşıoğlu. Neemi. Türk Ceza Kanunu Hakkında Galatasaray Üniversitesinin Görüşü. Türk 
Ceza Kanunu Reformu. İkinci Kitap. Makaleler. Görüşler. Raporlar (F.ditör: Teoman Ergül). 2. 
Kitap. Ankara 2004. s.308.

73 Artuk/ Gökçen/ Yeııidünya. Ceza Özel Hükümler, s. 142. Tezcan/ Erdem/ Önok, Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hukuku, s.305.

74 Yar. 5. CD„ 17.10.2005. 1576/21713.
75 Artuk/ Gökçen/ Yeııidünya. Ceza I lukuku Özel Hükümler, s. 142.
76 Malkoç, İsmail. Yeni Türk Ceza Kanunda Cinsel Saldırı Suçları. Ankara. 2005. s.44-45; Artuk/ 

Gökçen/ Yeııidünya. Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 142.
77 Sevük. Handan Y.. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı vc Cinsel Taciz Suçları. 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi. sy:57. Mart-Nisan, 2005. s.259: İtalyan Yargıtayfııın cinsel 
saldırı fiilinin oluşması için aradığı iki ölçütü (a  fiilin objektif açıdan failin cinsel arzularını 
tahrik veya tatmin edebilecek nitelikte olması ve mağdurun cinsel özerkliğini zedeleyecek 
biçimde gerçekleşmesi, sübjektif açıdan failin şehvet amacı ile hareket etmesidir. Ayrıca suç 
İtalyan Ceza llukuku'nda genel kastla işlenebilir) dile getirilerek objektif olarak cinsellik 
niteliği taşımayan veya cinsel içerikte olduğu belli olmayan davranışların, sadece vücuda temas 
içerdiği için, cinsel saldırı sayılmasını eleştirmektedir (Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik 
Ceza Özel Hukuku, s.294.295,296.297 ve 305).

Prof. Dr. İlhan U n a t'a  A rm ağan 217



Fail kadının, çocuğun cinsel organını vücuduna zorla sokturması durumunda 
T.C.K. m. 103/2'nin uygulanmasının m üm kün olabileceği ifade eden yazarlar, 
bu durum da suçun dolaylı faillik yolu ile oluşacağını söylemektedirler78. 
Fikrimizce bu durum da suçun basit şekli veya şartları gerçekleşmiş ise T C K ’nun 
103/4 maddesi oluşacaktır.

6.3. Suçun Faili, M ağduru Ve Konusu

Bu suçun faili, kadın veya erkek olabilecektir. Fail ile m ağdur olan çocuk, 
aynı veya farklı cinsiyetten olabilecektir79.

Suçun mağduru, on beş yaşını tam am lam am ış veya tam am lam ış olmakla 
birlikte fiilin anlam ve sonuçlarım algılama kabiliyeti gelişmemiş ise çocuk olarak 
kabul edilecektir. On beş yaşım doldurmuş diğer çocukların m ağdur olabilmesi 
için, suçun cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başkaca bir sebebe dayanarak 
işlenmesine bağlı olacaktır.

M addedeki suçun konusu ise, çocuğun cinsel ve bedensel bütünlüğüdür.

6.4 M anevi Unsur

Kasten işlenebilen bir suçtur. Ayrıca eylemin cinsel arzularının tatminine 
yönelm iş olması aranmayacaktır. Failin vücuda organ veya sair bir cisim 
soktuğunu bilmesi ve istemesi suçun oluşumu için yeterli olacaktır80.

7. Cinsel İstismar Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

7.1 Teşebbüs

Suçun temel şekli cinsel davranışın gerçekleştirildiği anda gerçekleşirken, 
nitelikli hali organ veya başkaca bir cismin gerekçede belirtilen vücut bölgelerine 
sokulmasıyla gerçekleşecektir. Suçun teşebbüs aşamasında kalınası için failin 
doğrudan doğruya icra hareketlerine başlayıp elinde olmayan nedenlerle 
tam am lanam am ış olması gerekir (TCK. m .35/1). O ana kadar yapılan hareketin 
m eydana getirdiği zarar veya tehlike, yapılacak indirim açısından dikkate 
alınacaktır ( TCK. m.35/2). Suçun temel şekli s ırf  hareket suçu olduğundan,

78 Tezcan. Erdem, Önok. a.g.e.. s.304.
79 Döner\ Çetinkaya."Mağdur ve Suçtan Zarar Gören Engelli Çocukların Türk Ceza 

Muhakemesindeki Hakları”, s.491. v.d..
80 Arttık' Gökçen/ Yenidünya. Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 169: Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik 

ve Pratik Ceza Özel Hükümler, s.320; Özbek, Türk Ceza Kanunun Anlamı, c.2. s.632.

218 Prof. Dr. İlhan U nat aA rm ağan



ancak hareket kısımlara ayrılabildiği takdirde teşebbüs m üm kün olacaktır81. 
Örnek vermek gerekirse elinde bıçak olan ve çocuğa çocuğa memelerini öpeyim 
diyen birinin, etraftan bil ilerinin geldiğini duyunca oradan kaçması82.

Fail icra hareketlerine başlamış fakat herhangi bir engel olmaksızın bu 
hareketlerinden vazgeçmişse, o ana kadar ki haraketi bir suç teşkil ettiği takdirde, 
bu hareketinden c e z a la n d ı r ı la c a k t ık .  Yukarıda verdiğimiz örnekte fail kendisi 
vazgeçerse cinsel taciz(TCK m. 105) suçu oluşucaktır.

İcra hareketlerinin kısımlara bölünebildiği durumlarda failin basit cinsel 
is tismar suçuna mı yoksa nitelikli cinsel istismar suçuna mı teşebbüs ettiğinin 
tespiti gerekecektir. Uygulama da Yargıtay failin söylediği sözlere ve hareketlerine 
bakarak yorum yapmaktadır. Örneğin failin m ağdura "seni halledeceğim"84, 
"benim olacaksın”, "senile yatm ak istiyorum" dediği veya ıssız bir yere götürüp 
külotunu çıkarmaya çalıştığı durumlarda nitelikli haline teşebbüs olduğuna karar 
venııiştir85. Yine de bir kanaata ulaşılamadığı durumlarda, şüpheden sanık 
yararlanır prensibi gereğince, faile suçun basit haline ilişkin maddeleri uygulamak 
gerekecektir.

Doktrinde nitelikli cinsel istismar suçu olarak düzenlenen TCK m .l0 3 /2 ’in, 
basit cinsel istismar olarak düzenlenen TCK m. 103/1 'den tamamen farklı bir suç 
olduğu belirtilmiştir86.

B azyazarlarise , iki düzenlemenin farklı ik isuçolm adığınıdüşünm ektedirler87.

Suçun nitelikli halini işlemekten gönüllü vazgeçen faile, o ana kadar yapılan 
haraket eğer suçun basit halini oluşturuyor ise, basit cinsel istismara ilişkin 
hüküm ler uygıılanacaktır88.

7.2 İştirak

Bu suça iştirak herhangi bir özellik göstermemektedir. Suç birden fazla kişi

81 Artuk/ Gökçen/Yenidünva. Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 153.
82 Yaşar/ Gökcan../ Ariuç . Yoruınlu-Uyguiamalı Türk Ceza Kanunu, s. 3347.
83 Gönüllü vazgeçme TCK m.36’da düzenlenmiştir.
84 5.CD. 30.01.2006. 2005/18597-2006/343 . akt. Yaşar/ Gökcan/ Artuç. Türk Ceza Kanunu. 

s.3348. dipnot 745.
85 5.C'D. 26.09.2005. 2003/7673. 2005/ 20232. akt. Yaşar/ Gokcaıı Artuç. a.g.e. s.3348.. dipnot 

746.
86 Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.320.
87 Sevük. Cinsel Saldırı, s.253. Yenidünva. Cinsel Dokunulmazlığa, s.3287.
88 Sevük. Cinsel Saldırı, s.253. Yeııidünya. Cinsel Dokunulmazlığa, s.3287.
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tarafından birlikte işlendiğinde her biri asıl fail olarak sorumlu tutulacaktır. Suç 
tipine azmettirme ve yardım etme biçiminde iştirak mümkündür.

7.3 İçtima

Cinsel istismar suçu zincirleme suç hükümleri açısından ele alındığında, 
aynı suç işleme kararına bağlı olarak gerçekleştirilen suçlarda zincirleme suç 
hükümleri uygulanacağı için, kişiye hakkında bir cezaya hükmedilecek fakat ceza 
ağırlaştırılarak verilecektir. Fakat m ağdurlar farklı ise her bir mağdur bakımından 
farklı suç oluşur89.

Yargıtay, nitelikli cinsel istismar suçunun art arda gerçekleşen farklı 
eylemlerle(mağdurıın vücuduna, failin cinsel organını önce anal sonra oıal yoldan 
sokması) gerçekleştiği durumlarda her bir eylemi ayrı bir suç olarak kabul ederek 
zincirleme suçlara ilişkin hükümleri uygulamaktaydı (TCK m.43) 90. Doktrinde 
bu tutum bir suç işleme kastı ile gerçekleştirilen birden fazla eylemin ayrı ayrı suç 
olarak sayılması m üm kün olmadığı gerekçesiyle e le ş t i r i lm iş t ik ! .

Ayrıca doktrinde her ne kadar cinsel amaçla kişinin özgürlüğünden yoksun 
kılınmasının, kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun nitelikli hali olarak 
düzenlenmiş (TCK m. 109/5) olsa da, madde metninde ayrıca çocuğa karşı cinsel 
içerikli bir eylemin gerçekleştirilmesi aranmadığı belirtilmiş bu sebeple çocuğa 
karşı ayrıca cinsel istismar suçunu oluşturacak bir fiil gerçekleştirildiğinde faile 
her iki suça ilişkin hükümlerin birbirinden ayrı şekilde uygulanması gerektiği 
söylenmiştir9293.

Türk Ceza K anunu’nun 103. maddesinin 5. fıkrasında cinsel istismar suçunun 
işlenmesi için kullanılan ceb irveşiddetin  kasten yaralama suçunun ağır neticelerine 
sebebiyet vermesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Kasten yaralama suçunu düzenleyen 86. madde de 
ki hallerin gerçekleştiği takdirde T C K  m .61 dikkate alınarak suçun cezasının alt 
sınırın üstünde tayini gerekecektir94. Kanun koyucu 102. maddenin 4. fıkrasında 
kişinin direncinin kırılmasını netice verecek ölçünün ötesinde cebir kullanıldığı

89 Artuk/ Gökccn/ YeniDünya. Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 170.
90 5.CD.23.02.2006, 2005/19512-2006/1058. akt. Yaşar/ Göktan/ Artuç. Türk Ceza Kanunu, 

dipnot 756. s.3350.
91 Tezcan/ Krdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel I lukuku. s.321.
92 Tezcan/ Erdem/ Önok. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.321.
93 Yargılayın aynı yönde Kararı. 5CD., 28.09.2006, 2006/5510-7396. akt. Yaşar' Gökean/ Artuç. 

Türk Ceza Kanunu, dipnot 752. s.3349.
94 Artuk/Gökçen/ Yenidünya. Ceza Hukuku Özel 1 lükümler. s. 170.
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durumlarda ayrıca kasten yaralama suçundan cezalandırılır demiştir. İki madde 
hükmü birlikte değerlendirildiğinde daha korunaklı hükümler öngörülmesi 
gereken çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunda, yetişkinlere karşı işlenen 
cinsel saldırı fiilleri ile kıyaslandığında, failin ayrıca kasten yaralama suçundan 
cezalandırılabilmesi için daha ağır koşullar araması öğretide eleştirilmiştir95.

8. Ç O CU K  PO RN O G RA FİSİ

8.1 Genel olarak

Çocuk pornografisi, çocuğun istismarının en güncel konularından birini 
oluşturmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla siber suç olarak karşımıza 
çıkan pornografik yayınlar, suçlulukla mücadele açısından, uluslararası bir boyut 
teşkil etmektedir.

Konu Uluslararası boyutuyla, 22 Aralık 2003 tarihli 2004/68 sayılı GAI 
Konseyin çerçeve kararı kapsam ında tanımsal olarak ele alınacak. Avrupa 
ülkelerinde ki düzenlemelere değinilecek, ardından konunun İtalya pratiği bu 
kapsam da kısaca değerlendirilecek ve nihayetinde T C K ’nın 226/3 fıkrası konu 
kapsamında değerlendirilecektir.

8.2. 22 Aralık 2003 Tarihli 2004/68 GAI Çerçeve Kararı’nda Çocuk  
Pornografisine ilişkin Tanımlar96

22 Aralık 2003 tarihli 2004/68 GAI Çerçeve Kararı 'nda kullanılan bazı 
kavramların tanımlarını zorunlu olarak yapılmasını istemektedir. Kararda, çocuk 
tanımının 18 yaşını doldurmamış tüm kişilerin çocuk sayılmasını doğrultusunda 
bir tutum sergilemiştir. Karar çocuk pornografisi kavramına girmesi gereken 
fiilleri belirlemektedir. Kararın birinci maddesinde hukuka aykırı olarak 
değerlendirilmesi gereken materyali gerçek bir çocuğun açıkça veya imalı 
olarak karıştığı, bunlar arasında edep veya genital bölgeleri teşhir edilen gerçek 
bir çocuğun görsel olarak temsil edildiği veya ifade edildiği yayınlar olarak 
belirtilmektedir. “Bunlar arasında” ifadesi ardından gelen tanımlamanın sadece 
bir örnek olduğunu ortaya koymaktadır97.

95
96 hıtp://eurİ0x.europa.cu/Ltf.\LlriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:0l3:0044:0048:lT:P 

DF(28.03.201)
97 Stilo. Leo. Çocuk Pornografisine Karşı Avrupa Birliği'nin Müdahalesi: 22 Aralık 2003 Tarihli 

2004/68 GAI Konscvin Çerçeve Kararı Hakkında Bir Yorum. Çocuklar ve Suç-Ceza. Seçkin 
Yayınları. Proje Yöneticisi: Rayihan İçel Yayına Hazırlayan: Yener Ünver. Çev. Vesile Sonay 
Ankara. 2005, s. 472.
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1.maddeni b harfinde yapılan ikinci bir tanımlama; çocıık pornografisi 
materyali tanımına; gerçek ve reşit bir kişinin açıkça veya imalı olarak, çocuk 
gibi algılanılacak bir biçimde, yer  aldığı materyallerinde girdiğini belirtmektedir. 
Tanım çocuk olmayıp çocukm uş gibi görünen veya gösterilen kişilerin kullanıldığı 
görüntüleri çocuk pornografisi kapsamına sokmaktadır. Dolayısıyla kişinin yaşı 
dikkate alınmaksızın bir çocuğun görünümüne sahip herhangi birinin kullanıldığı 
görüntüler pedo-pornografik materyal olarak dikkate alınacaktır98.

Çerçeve kararda üçüncü bir tanım olarak; imalı veya açıkça cinsel bir davranışa 
karışan gerçekte olmayan bir çocuğun gerçeğe uygun görüntülerinin temsili bir 
şekilde ifadesi de çocuk pornografisi materyaline olarak tanımlanmıştır. Bu 
tanımlama ile gerçekmiş izlenimi veren simülasyon tipi pornografik yayınlarda 
çocuk süjelerin kullanılırsa bu tür yayınlarda çocuk pornografisi olarak 
değerlendirilecektir. 99

Üretim aşamasından dağıtım ve kullanıma ilişkin konuları ayrıntılı biçimde 
düzenleyen çerçeve karar ceza sorumluluğun olmadığı istisna halleri de 
düzenlemiştir. 3 .maddenin 2. fıkrasında düzenlenen bu hallerin ilki çocukm uş 
gibi görünen fakat aslında 18 yaşında veya daha büyük olan kişilerin kullanıldığı 
görünüşte çocuk pornografileri üretim ve elde bulundurma söz konusu olsa 
da, resmen edilen kişinin rızasıyla ve özel kullanım için üretildiği ispatlanan 
materyalden ceza sorumluluğuna gidilemeyeceğine ilişkindir. Diğeri ise sanal 
pornografi olarak adlandırılan materyallerin sadece özel kullanım için üretildiği 
ve elde bulundurulduğunun ispatlayan kişinin ceza sorumluluğu olmayacağına 
ilişkin düzenlemelerdir 100.

Mukayeseli hukuk bazında burada ayrıca konun ne kadar ayrıntılı 
düzenlemelerle ele alınması gereği olan bir alan olduğu hususunu ortaya koymak 
için, çocuk pornografisi ile mücadele amacıyla İtalyan Hükümetinin hazırladığı 
tasarıdan bazı düzenlemeleri kısaca belirtmek faydalı olacaktır.

İtalyan Ceza K anununa eklenen yeni bir madde internet sağlayıcısın yetkili 
makamın müstehcen yazı ve görüntüleri iletmeyi durdurma kararına rağmen 
yayın yapm aya devam ederse cezalandırılacaktır. Ayrıca yetkili idari makam 
müstehcen yazı ve görüntülerin yayılmasını engelleyecek başkaca idari tedbirlere 
hükmedebilecektir. M adde gerek yetişkinlerin gerekse çocukların kullanıldığı 
müstehcen yazı ve görüntülerin kullanıldığı materyallerle, olası tüketicileri 
olabilecek çocukların, karşılaştığı durum a ilişkin bir çözüm getirmektedir.
98 l.eo. Çocuk Pornografisine Karşı, s.472.
99 Lco. Çocuk Pornografisine Karşı, s.472.
100 Leo. Çocuk Pornografisine Karşı, s.473.
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İnternet ağı bağlantısı sağlayıcılarının iletilen materyalin içeriğini her an bilme 
olasılığının çok zor olması dikkate alınarak hazırlanmıştır 101.

Bu noktada uluslar arası doktrinde bu tarz düzenlemelerle korunanın 
görüntülenen mi yoksa olası tüketicilerin mi korunduğu noktasında bir tartışma söz 
konusudur. Alm an doktrininde hem görüntülenin hem de gençlerin pornografi ile 
karşılaşması halinde ki etkiye karşı koruma amaçlandığı söylenmiştir. A lm anya’ 
çocuk pornografisi hem Ceza Kanunu kapsam ında yaptırıma tabi tutulmuş ayrıca 
Gençleri Korum a Yasası’nda da ceza normlarına yer vermiştir 102.

Ayrıca Tasarıda çocuk pornografisinin tüm finansal kaynaklarını kesebilecek 
normlar hazırlanmıştır. İnternet ağı üzerinde pedo-pornografı olarak adlandırılan 
çocuk pornografisiyle mücadele için kurulan Ulusal M ücadele Merkezinin 
anahtar konum a getirildiği düzenlemede, merkez pornografik yayınların ticareti 
için ödem e yapılanların bilgilerine ilişkin bildirim aldıktan ve söz konusu 
bildirim doğrulandıktan sonra ülkesel çapta sürece katılanların (Bankalar, İtalyan 
Postası, İtalyan Kambiyo Bürosu, Elektronik Para K urum lan)  arasında bilgi 
akışı sağlayarak yapılan tespitler neticesinde, para cezası yaptırımı ön görülen 
bir sistem düzenlenmiştir. Ayrıca sürece çocuk pornografisi alımında kredi kartı 
kullananların bilgilerinin akışı dahil edilmiştir 103.

Diğer Ülkelere bakılmak Gerekirse A m erika’da failin caiz olmayan cinsel 
a ınaçlarıgerçekleştirdiğitüınyaklaşıınbiçimlericezalandırılınaktadır.Bubağlaında 
asıl istismardan önce çocukla temasa geçmek dahi cezalandırılmaktadır 104.

8.3 Türk Ceza K anununa göre Müstehcenlik (TCK m.226/3)

Çocuk pornografisine ilişkin T C K ’ da ki düzenleme Genel Ahlaka Karşı 
Suçların Düzenlendiği yedinci bölümde “M üstehcenlik S u ç ı rn tm  düzenlendiği 
226. maddesinin 3 .fıkrasında; müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren 
ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak, çocukların kullandığı ürünleri 
ülkeye sokmak, çoğaltmak satışa arz etmek, satmak, nakletmek, depolamak, 
ihraç etmek, bulundurm ak ve başkalarının kullanımına sunm a fiilleri olarak 
cezalandırılmaktadır.

101 Stillo. Leo, Çocuk Pornografisiyle Mücadele Eden İtalyan Hükümeti: Kanun Tasarısının
Yorumu. Çocuklar ve Sııç-Ceza. Proje Yöneticisi: Kayılıan İçel. Yayına Hazırlayan: Yener
Ünver, Çev. Vesile Sonay. Seçkin Yayıncılık. Ankara. 2005. s.482

102 Rollo Gioıgia/ Neubacher Frank. Çocuk Pornografisi ve İnternet-Karşılaştırmalı Hukuk
Çerçevesinde Genel Bir Bakış. Çocuk ve Suç-Ceza. Proje Yön.: Kayılıan İçel. Yayına Haz.:
Yener Ünver, Çev. İlker Tepe. Seçkin Yayıncılık. Ankara. 2005. s.654-655

103 Leo. Kanun Tasarısının Yorumu, s.485.
104 Rollo Giorgia/ Neubacher Frank. Çocuk Pornografisi ve İnternet, s.656.
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Maddenin 3. fıkrasında iki tane suç cezalandırılmaktadır, birincisi ismen 
belirtilmemiş olsa da çocıık pornografisini üretmektir. Diğeri ise çocuk 
pornografisini satmak, yaymak, nakletmek ve depolamak gibi fiillerdir.

Çocıık pornografisi kavram olarak maddede açıkça geçmemiştir. Fakat 
doktrinde bu maddenin çocuk pornografisini düzenlendiği ifade edilmektedir. 
4755 sayılı yasa ile kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk 
Satışı. Çocıık Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İlgili İhtiyari Protokoldün 2. 
maddesinde ki çocuk pornografisi tanımı çocuğun gerçekte veya taklit suretiyle 
kullanılmasını çocuk pornografisi kapsamında değerlendirmiştir. Ayrıca Avrupa 
Siber Suç sözleşmesine göre çocuk pornografisi müstehcen eyleme çocuk 
olmayanın katılımı, cinsel anlam da müstehcen eyleme reşit görünmeyen kişinin 
katılımını ve cinsel anlam da müstehcen olmayan eyleme reşit olmayan birinin 
katılımını gösteren görüntüler olarak tanımlanmıştır. Bu sayede görünüşte 
çocuk pornografisi ve sanal çocuk pornografisi teşkil eden materyali çocuk 
pornografisi kavram ına dâhil etmiştir. Doktrin T C K ’nın 226. maddesinin
3. fıkrasının kapsamını, hukuki yararı gözeterek gerçek çocuk pornografisi, 
görünüşte çocuk pornografisini ve sanal çocuk pornografisini madde kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu görüşünü Anayasanın 90. maddesine dayandırarak iç 
hukuk halini alınış sözleşmelerde ki tanımların dikkate alınması gereğini ifade 
ederek desteklemiştirlOS.

Fikriınizce yorum çocukluk olgusunun istismarının müeyyidesiz kalmasını 
önleşe de yasallık ilkesi bakımından sakıncalıdır. Derhal güncel gelişmeleri 
dikkate alan düzenlem eler yapılması gerekmektedir.

Ayrıca belirtilmesi gerekir ki 5237 sayılı Türk C eza Kanıınu 'nun sistematiği 
bakımından, her ne kadar her iki durum da dar anlamda çocuk istismarı 
kavramının içinde kalsa da, TCK  m. 103 ve TCK  m. 226/3 karışıklığa yol 
açılmaması için birbirinden ayrılması gerekir. TCK  m. 103 kapsamında ki fiillerin 
işlenmesi esnasında ki eylemler ayrıca görüntülü, yazılı ve sözlü olarak kayda 
alınmışsa iki ayrı suç oluşacaktır. Fail veya failler, TCK  m 103 ve TCK  m. 226 
cezalandırılacaktır 106.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Burada dar anlamdaki cinsel istismarın bir başka boyutu ise, çocukların 
pornografik içerikli yayınlarda kullanılmasıdır. 5237 sayılı kanunun “Genel

105 Yaşar/ Gtfktan/ ArUıç. Türk Ceza Kanunu. Cilt V. Ankara.2010. s.6385: Özbek. Veli Ö..
Müstehcenlik Suçu. Seçkin Yayın Evi. 2009. s. 123.

106 Özbek. Veli Özer: Müstehcenlik Suçu. Seçkin Yayıncılık. Ankara 2009. s. 118.
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Ahlaka Karşı Suçlar” bölüm başlığı altında düzenlenen M üstehcenlik başlıklı 226. 
maddesinin 3.fıkrasında düzenlenin iştir 107. Fikrimizce pornografik yayınlarında 
çocukların kendilerinin kullanıldığı takdirde, bunun cinsel istismar suçunun 
nitelikli hali olarak düzenlenmesi gerekir. Ayrı bir suç tipi olarak ele alınması 
gereken çocuk olgusunun sömiiriiidüğü, yetişkinlerin kullanıldığı pornografik 
yayınlar ve çizgi film veya benzetim(simiilasyon) tipi pornografik çalışmalardır. 
Bu sayede çocuğun dar anlamda cinsel istismarı olarak bizzat çocukların 
kullanıldığı pornografik içerikli yayınlar, yerinde olarak, cinsel dokunulmazlığa 
karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenecek. M ağdurun söz konusu olmadığı 
fakat cinsel tatmin yönteminin genel ahlak açısından cezalandırılması gereğini 
doğuracak şekilde çocuk olgusunun sömiiriiidüğü fakat yetişkinlerin veya çizgi 
karakterlerin kullanıldığı yayınlar ise ayrı bir suç tipi olarak ‘‘genel ahlaka 
karşı işlenen suçlar’' başlığı altında düzenlenmesiyle cinsel istismar olgusunun 
terminolojisine uygun kavramsal tutum sergilenmiş olacaktır.

Türk H ukuku 'nda  çocuk pornografisini ayrıntılı biçimde ele alan 
düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir. Suçun, uluslararası hukuktaki 
düzenlem eler dikkate alınarak, ekonomik- psikolojik ve uluslararası suçla 
mücadele boyutu ayrıntılı bir biçimde ele alınması elzemdir.
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Kültür ve Tabiat Varlıklarının Milletlerarası

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, toplumların ve bütün insanlığın 
ortak hafızasını oluşturan değerlerin korunması anlamına gelir. İnsanlık bu gün 
bulunduğu seviyeyi tarih boyunca ortaya konulan yoğun çabalara, mücadelelere, 
çekilen acılara, katlanılan sıkıntılara borçludur. Tarihsel süreçte yaşanan olumlu 
ya  da o lum suz olaylardan çıkarılacak dersler vardır. Tarihte yaşananlara tanıklık 
etmiş değerlerin korunması, yaşananlara saygı gösterilmesinin bir göstergesi 
olduğu gibi, saygının da bir gereğidir.

İnsanlık tarihinin geçmiş olduğu evrelerin ve yaşanan olayların, bir bakıma 
tarihin, tanıkları olarak karşımıza çıkan korunması gereken varlıklar, insan elinin, 
emeğinin ve iradesinin ürünü olan kültür varlıklarıyla, doğal olarak şekillenmiş 
veya ortaya çıkmış oluşumlardan oluşan tabiat varlıkları olarak karşımıza çıkar. 
Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamaya yönelik olarak, ülkelerin 
kendi iç hukukunda yer alan kurallara ilave olarak, milletlerarası düzlemde de 
korum aya ilişkin kurallar ortaya çıkmıştır.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sadece milletlerin tarihi bakımından 
önem taşımaz. Korunması gereken varlıklar, milli kültürün parçası olduğu kadar, 
evrensel kültürün de bir bileşenidir. Esasında milli kültür olarak ifade edilebilecek 
değerler, birçok kültür değerinin karışması, birleşmesi ve yoğrulması sonucunda 
ortaya çıkmış olan değerlerdir. Milli kültür olarak ifade edilebilecek pek çok 
değerin dayanağında bulunan diğer kültürlerin katkıları göz ardı edilemeyecek 
kadar önemlidir. Ülkeler, kültür ve tabiat varlıklarını kendi kültürel kaygıları 
içerisinde korumaya yöneldiklerinde, evrensel kültüre de katkı sağlamış 
olacaklardır. Ülkelerin koruma gerekçelerinin ne olduğundan çok, korunması 
gereken değerleri ne kadar korudukları önem taşımaktadır.

* Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare 1 lukuku Anabilim Dalı

Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 
Sözleşmesi ve Miras Komitesi

N. İlker Çolak *
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Küreselleşme sürecine paralel olarak, toplumlar ve kültürler arasındaki 
etkileşim ve iletişimin artmasına bağlı olarak, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması konusundaki bil inç de artın ıştır. Toplum lar, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması gerekliliğini, milli düşüncenin ötesinde, evrensel olarak koruma 
altına alma gereksinimi duym aya başlamıştır. Kültür ve tabiat varlıklarının 
insanlık bakımından taşıdığı önemi dikkate alan milletlerarası camia, bu konuda 
hukuki düzenleme ihtiyacı duyarak, koruma konusuna yönelmiş andlaşmalar 
hazırlamışlar ve uygulamaya geçirmişlerdir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik milletlerarası hukuk 
metinleri, bir yandan sözleşmelere ta ra f  olan ülkelere korum a konusunda 
y iiküm lülüklergetirirken,diğeryandandakültür ve tabiat varlıklarının korunmasına 
yönelik milletlerarası teşkilatlar oluşturulması yoluna gitmişlerdir. Kültür ve 
tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak ortaya çıkan milletlerarası hukuk 
oluşturma iradesi, insanlık bakımından korunması gereken değerlerin korunma 
önceliklerine göre düzenlemeler ve yüküm lülükler  getirmiştir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik  milletlerarası hukuk 
metinleri, korunması gereken değerlere göre, taşınmaz, taşınır, kültür varlığı, 
tabiat varlığı ya da münhasır olarak bir bitki ya da hayvan türünü korumaya 
yönelebilmektedir. Buna ilave olarak, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına 
yönelik milletlerarası hukuk metinleri, küresel ölçekte kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasına yönelik bir düzenleme getirebileceği gibi, bölgesel, yerel, hatta ikili 
ölçekte de düzenlemeler getirebilmektedir.

Bu çalışmada, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak, 
milletlerarası hukukta karşımıza çıkan andlaşmalar ve bu andlaşmalar 
doğrultusunda şekillendirilmiş olan teşkilatlar üzerinde durulmuştur.

I. Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Kavramsal Boyut

Kültür ve tabiat varlıkları kavramının içeriği bilinen bir kavram olarak kabul 
edilmekle birlikte, hukuki çerçevesinin belirlenmesi ve bu kavramın hukuk 
sınırlarında tanımlanmasında güçlükler vardırl. Kültür ve tabiat varlığı kavramı, 
kültür ya da tabiat varlığı olarak korum a altına alınması gereken, taşınır ve 
taşınmaz varlıkları içeren bir kavramdır. Milli ve evrensel kültür bakımından 
korunması bir gereklilik kabul edilen ve korunma siireci başladığında paralellik 
arz eden tedbirlere konu olan doğal olarak ortaya çıkan varlıklarla insan 
iradesinin ve emeğinin sonucu olan değerler aynı başlık altında toplanmıştır.

I MUMCU, Ahmet. Eski Eserler Hukuku ve Türkiye II. AÜHFD. Yıl: 1969. Cilt: 26. Sayı: 3-4. 
s.47-48
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K ü ltü r  ve  tab ia t  varlık ları  bü tün  insan lığ ın  kültüre l z e n g in l i ğ id i r .  U lus la r  arası 
and laşm ala r ,  düzen ley ic i  m e tin le r  ve  ulusal düzen lem ele r ,  insanlığ ın  o rtak  
değer ler i  y a  da  milli kü ltü re  ai t  değerler i  k o ru m a  gerek li l iğ in in  çe rçevesin i  o r taya  
koyarken ,  doğal o lan la  o lm ayan ı aynı ka tego r ide  kabu l etmiştir.  B u n u n la  birlikte, 
k ü l tü r  ve  tabiat var l ık lar ın ın  k o ru n m a s ın a  ilişkin düzen ley ic i  m etin le rde ,  kü ltü r  
ve  tab ia t  varlığ ı kavram ı,  aynı baş lık  a l t ında ve  ayrı ayrı v u rg u lan m ak  suretiy le  
a ra la r ındak i farklılık  g ö z  ö n ü n d e  tu tu lm uştu r .  K ü l tü r  ve tab ia t  varlık lar ın ın  
k o ru n m a s ın a  ilişkin b ir  yak laş ım  o r tay a  kon u lu rk en ,  o r tak  ilkeler be l i r lenm eye  
ça lış ıl ırken ,  kü ltü r  varlığ ı ve  tabia t varlığ ı a y r ım ın a  d ü ze n le m e  m etin le rinde ,  
h a t ta  baş lık la rında  aç ıkça  v u rg u la n m a  gereği duyu lm uştu r .

K ü ltü r  ve  tab ia t  varlığı kavram ı den i ld iğ inde ,  as l ında  kü l tü r  varlığı ve  tabiat 
varlığı kav ram lar ın ın  kas ted ild iğ i t a r t ı ş m a s ız d ın .  A n ca k ,  d üzen ley ic i  irade, kü ltü r  
ve  tab ia t  var l ık lar ın ın  k o ru n m as ın a  ilişkin ilke v e  esaslar ı  o r taya  koyarken , k o rum a 
gerek li l iğ in in  ve  uyu lm as ı  gereken  kurallar ın  paralel o lm ası  ge rek li l iğ inden  ve 
kü ltü r  ve  tab ia t  varlık ları  a ras ında  k o ru n m a  zo ru n lu lu ğ u  ve önce liğ i bak ım ından  
bir  farklıl ık  b u lu n m a m a s ın d an  hareket  e tm ekted ir .  K ü ltü r  ve  tab ia t  varlık ların ın  
tek  b ir  k av ram  olarak  ifade ed i lm esi ,  k o ru m a  ça l ışm ala r ında  doğa l o lan la  insan 
e l in in  ve  iradesin in  ü rünü  olan  a ras ında  b ir  ayrım  y a p ı lm a m a s ın a  yöneliktir .  
K ü ltü r  ve tab ia t  var l ık la r ın ın  k o ru n m as ın d a  genel o la rak  b ir  önce lik  ve önem  
sırası b u lu n m a m a k la  birlikte, ko runm ası gerek li  ta ş ınm az,  taşınır , doğal ve 
kültüre l varl ık lar ın  k o runm ası  sürec inde,  b ireyse l o la rak  fark lı l ık lar  bu lunm ası 
no rm al  kabul edilmelidir .  Bir başka dey iş le ,  k o runacak  bir  kü ltü r  y a  da  tabia t 
var l ığ ın ın  taşıdığı nitelikleri ve  ifade ettiği değeri neden iy le ,  özel b ir  ko rum a

2 PROTT. Lyndel V., “The International Movement o f  Cultııral Objects", International 
Journal o f  Cultııral Property, V:12, USA 2005, s.230.

3 Kültür ve tabiat varlığı kavramının karşılığı olarak, çeşitli kavramlar tercih 
edilmektedir. Osınanlı Hukukunda konuyu düzenleyen hukuki metin olan Asar-ı Atika 
Nizamnamesinde, asar-ı atika kavramı kullanılmıştır. Öğretide, ERKUT, kültürel 
miras kavramım kullanmıştır. ERKUT, Celal, Kültürel Mirasın Korunması Hukuku. 
Yıldızlıan Yayla’ya armağan, İstanbul 200?, s.285 v.d.- Akipek, eski eserlere ticari 
niteliği ağır basan bir içerik kazandırdığı iddiası ile "mal'’ kelimesi yerine "varlık” 
kelimesinin kullanılmasının anlamsız olduğunu, özellikle İngilizce kaleme alınmış 
eserlerde yaygın olarak kullanılan "cultural property” teriminin karşılığı olarak “kültür 
malları” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini belirtmektedir. AKİPEK, Serap, Ulusal 
ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları, Ankara 1999, s.26 v.d.-MUMCU, 
kültür ve tabiat varlığı kavramı yerine “ Eski Eser” ifadesini kullanmıştır. Yazar bu 
tanımlama tercihini. 1961 Anayasasının 50. maddesinde yer alan. “Tarih ve kültür 
değeri olan anıt ve eserleri korumayı sağlamak” şeklinde Devlete yüklenen görev 
tanımlamasına rağmen ortaya koymaktadır. MUMCU, Ahmet. Eski Eserler Hukuku 
ve Türkiye I. AÜHFD, Yıl: 1971. Cilt: 28. Sayı: 1-4, s.42-43
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çabası gösterilmesi, ktiltür ve tabiat varlığı ayrımından çok, koruma tedbirine 
konu olan varlığın niteliklerinden kaynaklanan bir yaklaşım olarak karşımıza 
çıkar.

Kültür ve tabiat varlıklarının kavramsal boyutunda, ulusal hukuk metinlerinde 
tekli bir tanım tercih edilirken, milletlerarası hukıık metinlerinde kültür ve tabiat 
varlığı kavramları altında korunacak değerlerin ayrı ayrı tanımlanması yönünde 
bir yaklaşımının egem en olduğu görülmektedir-!.

Kültür Varlığı

Kültür varlığı kavramı, pek çok düzenleyici metinde karşımıza çıkar. Kültür 
varlığının korunmasına ilişkin uluslar arası hukuk metinlerinin başlıkları, 
doğrudan bu kavramdan adını a lm a k ta d ır la r .  Kültür varlığı kavramı başlığı 
altında gerçekleştirilecek korumanın kapsamı, kültür varlığı kavramı tanımına 
göre belirlenecek ve şekillenecektir. Uluslar arası hukuk metinleri, kültür varlığı 
kavramını düzenleme başlığı olarak tercih etmekle birlikte, kavrama genel 
bir tanım vermek yerine, kavram kapsam ında nelerin korunacağını tarif  etme 
yoluna gitmektedirler. Kültür varlıklarının korunmasına yönelik milletlerarası 
hukuk metinlerinde kavram a ilişkin bir tanım verilmekten kaçınılması, ülkelerin 
egemenliklerine istisna oluşturan hukuki metinlerin kapsamının belirlenmesi 
gerekliliği kadar, koruma uygulamalarının konusunun açıkça ortaya konulmak 
istenmesiyle de doğrudan ilişkilidir. Bu yaklaşımla. Kültür varlığı kavramının 
tanımlanmasının, ülkelerin kendi iç hukuklarında yapacakları düzenlemelere 
bırakılmış olduğu izlenimi oluşturulmuştur. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması Sözleşmesinde, kültürel miras olarak korunacak değerlerin neler 
olduğu sayma yoluyla belirlenmiştir. Buna göre; anıtlar, yapı toplulukları ve 
sitler. kültürel miras olarak korunması gereken değerlerdir(m .l) .

Kültür varlığı kavramının tanım lanm asına yönelik olarak, ülkelerin iç hukuk 
düzenlemeleri, milletlerarası düzenlemelere göre daha anlaşılır tanımlar ortaya 
koymuşlardır. T ürk iye’de kültür varlıklarının korunmasına yönelik olarak 
getirilen hukuki düzenlemelerde, kültür ve tabiat varlığı kavramı bir arada 
tanımlandığı kadar, kültür varlığı kavramının ne olduğu da ortaya konulmaktadır.

4 Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına milletlerarası temel hukuk metni konumunda 
bulunan "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi" kültür ve tabiat varlıklarını 
avrı başlıklar altında tanımlamayı tercih etmiştir.

5 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, Silahlı Bir Çatışma Anında Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal. İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşme başlıkları 
konu olarak kültür varlığı kavramına odaklanan metinlerdir.
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Kanun koyucu tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, “tarih 
öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan 
veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olm uş bilimsel ve 
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer  üstünde, yer  altında veya su altındaki 
bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar” olarak tanımlanınıştır(KTVKK m .3-a /l) .

Kanun koyucu tarafından ortaya konulan bu tanımlama, insan yaşam ına 
ilişkin olarak ortaya çıkmış, sosyal yaşam hakkında bilgilenmeye yarayan, 
bilimsel çalışmalar açısından önemli ve kültürel olarak öznel nitelikler taşıyan 
taşınır ve taşınmazları kültür varlığı olarak kabul etmiştir. Kanun koyucu, kültür 
varlıklarının korunmasıyla elde edilecek faydaya odaklanan bir tanım getirmiştir. 
Tanım içerisinde, kültür varlıklarının neden korunması gerektiğine ilişkin açık 
bir hüküm yer  almamaktadır. Kültür varlıklarının insanlık tarihinin ve yaşamının 
hangi alanına ilişkin olacağı ve nerelerde bulunabileceği tanım da yer  almaktadır. 
Buna karşılık, kültür varlıklarının insan elinin, iradesinin ve emeğinin ürünü 
olması ölçütü kanun koyucu tarafından kültür varlığı tanım lam asında dikkate 
alınmamıştır. Bir başka ifadeyle, kültür varlığı tanımı içerisinde, bu varlıkların 
ortaya çıkmasında insanlığın etkisi ve katkısına vurgu yapılmamıştır. Oysa kültür 
varlığı ve tabiat varlığı kavramlarının ayrımında insan elinin, aklının, iradesinin 
ve emeğinin ürünü olma kriteri temel ayraç olarak karşımıza çıkar. Bir varlığın 
kültür varlığı olarak kabul edilebilmesi, insanlar tarafından, belli amaçlarla, 
belli şekillerde, iradi olarak üretilmiş/ortaya konulmuş olmasına bağlıdır. 
İnsanoğlunun belli gayelerle, em ek vererek, tasarlayarak oluşturmadığı, tabiat 
şartlarının şek i I leııd iri Imesiy le ortaya çıkan varlıklar kültür varlığı kapsamında 
yer  almayacaktır.

Kültür varlıklarının tanımlanmasında bu varlıkların yer altında, su altında ya 
da yer  üstünde bulunmasının, kültür varlığı olarak tanınma bakımından bir önemi 
bulunmamaktadır. Nerede olursa olsun, varlığı bilinen kültür varlıkları, kültür 
varlığı kavramı altında, hukuki korumadan yararlanacaktır.

Kültür varlığı kavramına ilişkin olarak Kanunda varolan , "tarih öncesi ve tarihi 
devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi 
ya da tarihi devirlerde sosyal yaşam a konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan 
özgün değer taşıyan" ifadesi(KTVKK m .3 /a - l) .  kültür varlığının günümüze 
ait olan varlıkları da kapsayacak şekilde yorumlanabileceği, yorumlanması 
gerektiği açıktır. Çünkü tarihi devirler ifadesi, günüm üzü de kapsamaktadır. 
Çağımız da tarihi devirlerin içerisindedir ve yaşadığımız zaman tarihe doğru bir 
akış halindedir. Bir nesnenin pek yakın dönemin, hatta bugünün yapıtı olması, 
koşulları varsa, gelecek kuşaklara aktarılmasını gerektiren özelliklere sahipse,
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Tabiat Varlığı

Tabiat varlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin düzenleme 
ve tedbirlere konu olan, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan ve insanlık 
tarihinin anlaşılması bakımından değer ifade eden tabii oluşumları ifade eder. 
Tabiat varlıkları, insanlık tarihindeki yerleri nedeniyle milletlerarası ve milli 
hukuk metinlerine konu olmuşlardır. Tabiat varlıklarının korunmasına yönelik 
olarak milletlerarası hukuk metinleri bulunmasına rağmen7, bu metinlerde tabiat 
varlığı kavramının tanımlanmasına yönelik açık bir düzenleme yer almamaktadır. 
Tabiat varlığı kavramının milletlerarası hukuk metinlerinde tanımlanmamış 
olması, iradi bir seçim olarak ortaya çıkmış gözükmektedir. Tabiat varlığı 
kavramını tanımlamak, bir açıdan kavram kapsamında getirilen yüküm lülüğün 
kapsamının açıkça belirleıımemesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumda, 
ülkelerin egemenliklerin kullanılmasında bir istisna oluşturan milletlerarası 
hukuk metinlerinin içeriğinin yeterince açık olmaması sonucu ortaya çıkacaktır. 
Tabiat varlığı kavramının milletlerarası hukuk metinlerinde tanım lanm a gereği 
duyulmamasının asıl sebebi ise, tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin alınacak 
tedbirlerin ve bu kapsamda koruma altına alınacak değerlerin neler olduğunun 
açıkça düzenlenmiş olm asıdır.  M ille t leraras ı sözleşmeyi o luş tu ran  iradeler 
topluluğu, tabiat varlığı olarak neleri koruma altına alacağım, tek tek saymak 
suretiyle konuyu açıklamayı ve açıklığa kavuşturmayı tercih ettiğinden tabiat 
varlığı kavramına ilişkin tanımlama da ulusal düzenlemelere bırakılmıştırS. 
Ancak, doğal miras konusunda Sözleşmede yer alan tanımlama, kültürel mirasa 
ilişkin düzenlem eye göre daha açıklayıcı olarak ortaya çıkmıştır.
6 UMAR. Iiilge/Çİl.İNGİROĞI.U. Allan. Eski Eserler I lukuku. Doku/ Eylül Üniversitesi 1 lukuk 

Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:l 1, Ankara-1990. s.41-42
7 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi. Özellikle Su Kuşlan Yaşama Ortaıru 

Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR Sözleşmesi). 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerde, tabiat varlıklarının korunmasına 
yönelik konular düzenlenmiş olmakla birlikte, tabiat varlığı kavramının tanımlanmasına 
yönelik genel bir düzenleme yer almamaktadır.

8 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinde; “Estetik veya bilimsel 
açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşum lardan veya bu tür 
oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar.
Bilim veya m uhafaza açısından istisnaî evrense! değeri olan jeolojik  ve fızyogıafik 
oluşum lar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle 
belirlenmiş alanlar.
Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal 
sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar” doğal miras olarak korunacak değerler 
olarak tanımlanmıştır(m ,2).

kü ltü r  varlığ ı o la rak  k ab u lü n e  engel o luşturm azö .
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Tabiat varlığı kavramı.Türk Hukuk Sistem inde birçok defa tanım lanmış bulunan 
bir kavramdır. Kültür varlığı kavramında olduğu gibi, tabiat varlığı kavramı da, 
hem kanuni düzenlemelerde, hem de idari düzenlemelerde tanımlanmıştır. Tabiat 
varlığı kavramının tanımlanmasına yönelik ulusal düzenlemelerin temelini Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan tanımlama oluşturmaktadır. 
1982 Anayasasında kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak 
Devlete yüklenm iş bulunan göreve9 ilişkin idari yapılanmayı, görev ve 
yetkilerini, uygulamaya ilişkin temel ilke ve kuralları belirleyen düzenleme, 
koruma faaliyetlerine ilişkin temel kavramları da tanımlayan bir hukuki metindir. 
Tabiat varlığı, bilimsel ve kültüre açıdan korunması gereken doğal varlıkları 
ifade etmek üzere ortaya konulmuş bir kavramdır. Kanun koyucu, tabiat varlığını; 
"jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları 
veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer  üstünde, yer 
altında veya su altında bulunan değerler” olarak tanıınlamıştır(KTVKK m.3-a/2).

II. Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Milletlerarası Korunma  
Gerekliliği

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, milli bilinç ve kültür açısından 
önemli olduğu gibi, insanlık tarihi bakımından da öncelikli bir konudur. Geçmiş 
çoğu toplumlar tarafından bugün yaşanan hayatın bir parçası olarak kabul edilir 10. 
Milli kültürün bileşeni olan değerler, aynı zam anda insanlığın da ortak değeridir. 
Bir başka ifadeyle, bir ülkenin sahip olduğu kültür ve tabiat değerleri aynı 
zamanda insanlığın ortak mirası olarak da önem taşımaktadır. İnsanlık ailesinin 
geçirmiş olduğu evreler, ürettiği kültür değerleri, bu değerlerin oluşum sürecini 
doğrudan şekillendiren tabiat koşulları/şekilleri, bu değerlere sahip olan milletler 
kadar diğer milletleri de etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Yaşanan teknolojik 
gelişmelere paralel olarak, küreselleşen dünyada, insanlık bir iletişim toplumu 
görünüm üne kavuşmuştur. Bu yeni toplumda siyasi sınırlar önemini yitirmiş 
ekonom ik ve kültürel yapısı güçlü olan toplumlar diğer toplumlar üzerinde etkin 
olmaya başlamış ve yeni bir küresel düzen ortaya çıkmıştır. Oluşan yenidünya 
düzeninde nerede olursa olsun, insanlığın geçmişini anlamamıza yardımcı olan, 
kültür ve tabiat değerlerinin korunması gerekliliği bir genel kabule dönüşmüştür.

İnsanlık, bilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen, mutluluğu yakalayamamış

9 1982 Anayasasında. Tarih, Kültür vc Tabiat Varlıklarının Korunması başlıklı 63. maddesinde, 
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamak, destekleyici ve teşvik 
edici tedbirleri almak Devletin görevleri arasında sayılmıştır. Konunun ayrıntısının kanunla 
düzenleneceği ifade edilmiştir.

10 C'l.EERE H. E.(Editör). Archaeological Haritage Management in the Modern World. Unwin 
Hyman Ltd. Press London UK. 1989. s.6
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aksine, sorunları dalıa artmıştır. Bilimsel ilerlemenin getirdiklerine odaklanan 
insanlık, bu dönem de neleri kaybettiğinin farkına varamamış ya da oldukça geç 
kalmıştır. Bu dönem de kaybedilen değerler arasında, kültür ve tabiat varlıkları 
da yer almaktadır. İnsanlık belli bir dönem, bilimsel gelişme ve teknolojik 
ilerlemelerin oluşturduğu anafor ve sonucunda ortaya çıkan baş dönmesiyle, 
kültür ve tabiat varlıklarını korum a gereklerini göz ardı etmek suretiyle tahrip 
edilmelerine fırsat vermiştir. O ysa insanlığın mutluluğu açısından fiziki çevresinin 
korunması ve sağlıklı bir fiziki çevrenin sağlanması önemlidir. Bu noktada, birey/ 
insanlık açısından kültür ve tabiat varlıklarının korunması, ihtiyaç duyulan temel 
değerler arasındadır!l. Milli yaklaşımların dışında, ferdiyet açısından da. kültür 
ve tabiat varlıklarının korunması insanlığın korunmasıdır.

Kültür ve tabiat varlıklarının uluslar arası önemi nedeniyle korunması 
noktasında, uluslar arası hukuk metinleri o lu ş tu ru lm u ş tu m . Uluslar arası 
antlaşmalarda kültür ve tabiat varlıklarının korunması gerekliliği ülkelerin iç 
hukuklarında yer alan düzenlemelere ek olarak yerini almıştır. Antlaşmalara taraf 
olan ülkeler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çabalarını, insanlığın ortak 
kültür ve tabiat mirasını korum a bilinci etrafında evrensel bir koruma anlayışına 
dönüştürmeye taraf  olmuşlardır. Bu doğrultuda insanlığın ortak kültür ve tabiat 
mirasının korunmasına yönelik  olarak, uluslar arası yardım fonları, ödenekler 
devreye konulmuş ve buna bağlı olarak dünya kültür mirası listeleri oluşturulması 
yoluna gidilerek uluslar arası bir denetim sistemi kurulmuştur.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında olması gereken, ülkelerin ulusal 
hukuk düzeninde bu değerlerin korunm aya değer bulunması ve toplumun koruma 
bilinci içerisinde hareket etmesidir. K orum a bilinci bulunmayan toplumların, 
kültür ve tabiat varlıklarını yok etmesinin önüne uluslar arası tedbirlerle geçilmesi

11 ÇEÇENER. Besim. İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büvükkent Şubesi Yayını. İstanbul 1995. s. 162-169

12 Bu konuda çeşitli sözleşme metinleri ve düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Bir kaçından 
bahsetmek gerekirse: 1-Düııya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 
(16.11.1972).Türkiye Sözleşmeye 14.4.1982Tarih ve 2658 Sayılı Katılmanın Uygun Bulunması 
Kanunuyla dâhil olmuş olup, 20.4.1982 tarih ve 17670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
2-Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (3.10.1985). Türkiye Sözleşmeyi 3534 Sayı 
ve 13.4.1989 tarihli Kanunla uygun bıılmuştur(RG S. 20145. Tarih 20.4.1989). 3-Arkeolojik 
Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (16.01.1992). Türkiye 5.8.1999 tarih ve 4434 
Sayılı Kanunla sözleşmeye katılmıştır (RG: 23780. Tarih:08.08.1999).
Sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında öne 
çıkan bir başka metin ise 1964 Venedik Tüzüğüdür. Anıtlar ve sit alanlarının korunması ve 
restorasyonu konusunda ilkeleri belirleyen temel kararların. Gayrı Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun 24.09.1963 Tarihinde almış olduğu 3674 Sayılı kararla, anıtlar ve 
sitlerle ilgili yapılacak işlerde uygulamasına karar verilmiştir.
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m ümkün değildir. Ülkem izde de kültür ve tabiat varlıkların ııı korunması konusunda 
zorlu bir süreç yaşanmakta, hem ulusal hem de uluslar arası hukuk noktasından 
korum a faaliyetlerinin garanti altına alınması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, 
bu çalışmaların beklenen sonuçlara ulaşması kolay gerçekleşebilecek bir durum 
değildir. Çünkü korunacak kültür ve tabiat varlıklarının nicelik ve nitelik olarak 
fazla olması, mülkiyet hakkıyla koruma arasında kurulması gereken denge, 
ekonomik yetersizlikler, uygulamanın uzmanlık gerektiren bir iş olması, yavaş 
işleyen bir süreç olması ve benzeri pek çok sorun koruma çalışmalarının gereği 
gibi yürütülmesini zorlaştırmaktadırl3.

K ü ltü r  ve tab ia t  va r l ık la r ın ın  korunm as ın ın  insanlık  aç ıs ından  taşıd ığ ı d eğ e r  
doğ ru l tu sunda ,  m il le t leraras ı  k o ru m a  çabaları  şek illenm iştir .  K o ru m a  çaba la r ıy la  
birlikte, kü l tü r  ve  tab ia t  var l ık la r ın ın  korunm ası k o n u su n d a  m illet leraras ı 
huk u k  m etin leri  şek il lenm iş ,  bu m e tin le r  içerisinde kü ltü r  ve tab ia t  var l ık lar ın ın  
ko ru n m ası  k o n u su y la  görev li  teşk ila t la r  o luşturu lm uştur .

K ü ltü r  ve  tab ia t  var l ık la r ın ın  m il le t leraras ı  d ü z lem d e  k o runm as ın ı  s a ğ lam ay a  
yöne l ik  sö z le şm e le r  ve  teşkila tlar ,  k im i za m a n  var  olan bir  m ille t leraras ı yap ın ın  
b ü n yes inde  o r taya  ç ıkab ileceğ i g ibi,  k im i za m a n  da belli b ir  değe r in  korunm ası 
gerek li l iğ inden  h areke t le  kııral k onu lm as ı  ve  yen i  b ir  y a p ı la n m a y a  g id ilm esi 
şek linde  o r taya  çıkabilir.

K ü ltü r  v e  tab ia t  var l ık la r ın ın  k o runm as ı  k o n u su n d a  m ille t le ra ras ı  hukuk  
m etin leri  ve teşkila tlar,  kü rese l  boyutta ,  bö lgese l  b oyu tta  ve  yere l b oyu tta  ortaya 
çıkabilir.

Kültür ve tabiat varlıklarının milletlerarası korunması faaliyetlerinde bölgesel 
boyutlu çalışmalar, var olan bir teşkilatın kendi amaçları doğrultusunda hukuki 
metinler oluşturulması ve teşkilatlanmaya gidilmesi şeklinde ortaya çıkabileceği 
gibi 14, bir korum a ihtiyacından hareketle yeni bir yapılanmaya gidilmesi şeklinde 
de ortaya çıkab il ir i3.
13 Kültürel ve doğal mirasın korunmasında ekonomik sorunların anılması, bu değerlerin turi/m 

alanında doğru değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Kültür ve tabiat varlıklarım koruma 
konumunda bulunan ülkeler, henüz kültürel ve doğal mirasın korunmasının turizm açısından 
taşıdığı potansiyeli tam olarak görememişlerdir. Kültürel ve doğal mirasın korunmasıyla turizm 
arasındaki ilişki için bakınız: VICKI-RCHER. Bob/CROS. Hilary l)u. Cultural Tourism. I he 
Partnership Between Tourism And Cultural Heritage Management. The Hovarth Hospitality 
Press. New York 2002. s. 13-21

14 Avrupa Konseyi, amaçları doğrultusunda. Avrupa’nın mimari mirasının korunmasını sağlamaya 
yönelik olarak. Avrupa Mimari Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme} i şekillendirmiştir.

15 Akdeniz Havzasının korunması gerekliliğinden hareketle, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı 
Korunmasına -\it Sözleşme hazırlanmış ve Akdeniz'le ilgili o'atı ülkeler taral ından imzalanarak
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Yerel boyutlu koruma çalışmaları birkaç ülkenin işbirliği şeklinde ortaya çıkan 
uygulamalardır. Genelde ikili andlaşmalar şeklinde, ta ra f  ülkeler, kendilerini 
ilgilendiren kültürel mirasın korunması konusunda yardım sağlam a ve işbirliği 
yapm ak istediklerinde, yerel nitelikli uygulamalara başvururlar.

III. Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi Ve 
Dünya Miras Komitesi

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Devletlerin koruması gereken 
değerler olduğu kadar, milletlerarası camianın da sahip çıkması gereken 
değerlerdir. Tarih boyunca yaşanan ilerleme ve değişimin arka planında, kültürler 
arası iletişim ve etkileşimin özel bir yeri vardır. Bir milli kültürün bütünüyle diğer 
kültürlerden soyutlanması ve ayrıştırılması m üm kün olmayacağı gibi, kültürlerin 
salt milli niteliklerle şekillendiğini iddia etmek de m üm kün değildir. Dolayısıyla, 
korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının sadece bir milletin malı sayılması, 
diğer milletlerin bu konudan ayrık tutulması m üm kün değildir. Korunması 
gereken kültür ve tabiat varlıkları konusunda milletlerin ortak hareket etmesi bir 
gerekliliktir. Bu gereklilik, kültür ve tabiat varlıklarının milletlerarası düzeyde 
korunmasını gerektirmiş ve bu doğrultuda milletlerarası düzenlem eler yapılması 
suretiyle korum a konusunda görev üstlenecek teşkilatlanma oluşturulması yoluna 
gidilmesini doğurmuştur.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda görev üstlenen 
milletlerarası teşkilatları, küresel teşkilatlar ve bölgesel teşkilatlar olarak iki 
başlık altında toplamak mümkündür.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda milletlerarası teşkilatlar 
başlığı altında karşımıza çıkan yapılanmalar. Birleşmiş Milletler çatısı aitında 
kurulmuş olan teşkilatlardır 16.

Küresel ölçekte kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda 
yapılandırılmış olan en önemli örnek, D ünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması Sözleşmesi çerçevesinde yapılandırılmış bulunan, Dünya Miras 
Komitesidir. İnsanlığın ortak değerleri olan kültürel ve doğal varlıklara yönelmiş 
olan tehditlerin artması bu alanda faaliyette bulunmayı, tedbirler almayı ve 
teşkilatlar oluşturmayı gerektirmiştir! 7.

yeni bir yapılanma oluşturulmuştur.
16 Küresel ölçekte, ortak hareket etme ve koruma tedbirleri alma konusu, sadece kültürel ve doğal 

mirasla sınırlı değildir. Kültürel ve doğa! mirasın korunmasına oranla çok daha yoğun çaba 
harcanan alanlardan biri de deniz alanlarının korunması konusudur. Denizlerin kirlenmesine 
karşı tedbir alınması çabaları, ortak değerlerin korunması konusunda birlikte hareket etme 
bilincinin oluşmasında etkili olmuştur. Bakınız: ANLAR GÜNEŞ, Şule. Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması. AÜHFD. Yıl:2007. Cilt: 56. Sayı:2

17 AKİPEK. Serap. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasının Korunmasına Dair
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A. Dünya Kültürel Ve Doğal Mirası Kapsamında Korunacak  
Değerler

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin tarafı olan 
ülkeler, insanlığın ortak değeri sayılan kültür ve tabiat varlıklarını koruma altına 
a lma gerekliliği ve iradesiyle bir anlaşmaya varmışlardır. Sözleşme kapsamında 
yürütülecek korum a faaliyetlerinin başarısı bakımından, kültürel ve doğal 
mirasın korunması faaliyetlerinin neleri kapsadığının ortaya konulması bir 
gereklilik okluğunda, tanımlar başlığı altında nelerin Dünya Mirası sayılacağını 
belirlenmiştir.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin 1. ve 2. 
maddelerinde yer alan düzenlemeye göre;

“Sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler “kültürel miras” sayılacaktır:

Anıtlar: Tarilı, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari 
eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya 
yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri.

Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri 
nedeniyle tarilı, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı 
veya birleşik yapı toplulukları.

Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî 
evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve 
arkeolojik sitleri kapsayan alanlar.

Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki değerler “doğal miras” sayılacaktır:

Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik 
oluşumlardan veya bu tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar.

Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik  ve 
fizyografîk oluşumlar ve tükenm e tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin 
yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar.

Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri 
olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar” şeklinde koruma 
faaliyetlerinin kapsamının ne olduğu belirlenmiştir. Kültürel ve doğal mirasın

Sözleşme'nin Değerlendirilmesi, AL'HFD Yıl: 2001. Cilt: 50, Sayı:4, s.13-40 
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korunması çalışmalarında belirlenen bu değerler, sözleşmeye taraf  olan ülkelerin 
yapacakları bireysel koruma çalışmalarının dışında, esas olarak Sözleşme 
kapsamında ortaya çıkan yapılaşma bağlamında koruma altına alınmış olmaktadır.

Tanımlar başlığı altında belirlenen kültür ve tabiat değerleri, yeterli olup 
olmadığı tartışılabilir olmakla birlikte, Sözleşmeci taraflarca, insanlığın ortak 
değeri olarak kabul edilmiş ve korum a altına alınmıştır.

B. Dünya Miras Komitesinin Kurulma Gerekçesi

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin giriş kısmında 
belirtildiği üzere;

“ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 
Ekiın-21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris 'te toplanan on yedinci oturumunda.

Kültürel mirasın ve doğal mirasın sadece geleneksel bozulma nedenleriyle 
değil, fakat sosyal ve ekonom ik şartların değişmesiyle bu durumu vahimleştiren 
daha da tehlikeli çürüme ve tahrip olgusuyla gittikçe artan bir şekilde yok olma 
tehdidi altında olduğunu not ederek,

Kültürel ve Doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok 
olmasının, bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşm a teşkil 
ettiğini göz önünde tutarak,

Bu mirasın ulusal düzeyde korunmasının, korumanın gerekli kıldığı 
kaynakların genişliği ve kültürel varlığın toprakları üstünde bulunduğu ülkenin 
ekonomik, bilimsel ve teknik kaynaklarının yetersizliği nedeniyle çoğu kez 
tamam lanm am ış olarak kaldığını göz önünde tutarak,

Örgüt yasasının, dünya mirasının muhafaza ve korunmasını sağlamak ve 
ilgili milletlere gerekli uluslararası sözleşmeleri tavsiye etm ek suretiyle bilgi 
muhafazasını, arttırmayı ve yaymayı öngördüğünü hatırlatarak,

Kültürel ve doğal varlıklara ilişkin m evcut uluslararası sözleşme, tavsiye 
ve kararların hangi halka ait olursa olsun bu eşsiz ve yeri doldurulmaz kültür 
varlıklarının korunmasının dünyanın bütün halkları için önemini gösterdiğini göz 
önünde tutarak,

Kültürel ve doğal mirasın parçalarının istisnaî bir önem e sahip olduğunu ve 
bu nedenle tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak muhafazasının
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gerektiğini göz önünde tutarak,

Kültüre! ve doğal varlıkları tehdit eden yeni tehlikelerin vüsat ve ciddiyeti 
karşısında, ilgili devletin faaliyetinin yerini alm am akla beraber bıınıı müessir bir 
şekilde tam am layacak kolek tif  yardım da bulunarak, istisnaî evrensel değerdeki 
kültürel ve doğal mirasın korunmasına iştirakin, bütün milletlerarası camianın 
ödevi olduğunu göz önünde tutarak,

Bu amaçla, daimi bir teme! üzerine ve modern bilimsel yöntemlere uygun 
olarak, istisnaî değerdeki kültürel ve doğal mirasın kolektif  korunmasına m atuf 
etkin bir sistemi kuran yeni hükümleri, bir sözleşme biçiminde kabulünün zorunlu 
olduğunu göz önünde tutarak,

On altıncı o turum unda bu sorunun uluslararası bir sözleşme konusu 
yapılmasına karar vermiş olarak,

16 Kasım 1972 tarihinde bu sözleşmeyi kabul eder” denilmek suretiyle, Dünya 
kültürel ve doğal mirasının korunmasının gerekçesini ve koruma görevinin yerine 
getirilmesinde var olan ortak çıkarı ortaya koymuşlardır.

Dünya Miras Komitesinin kurulma gerekçesi, insanlığın ortak mirası sayılan, 
bütün insanlığı ilgilendiren değerlerin korunmasına yönelik olarak imzalanan 
sözleşmenin uygulanması sürecinde koordinasyon içerisinde gerekli koruma 
tedbirlerinin uygulanmasını sağlamaktır. Sözleşme hükümlerinin ta raf  ülkelerce 
uygulanıp uygulanmadığını takip etmenin yanında, insanlığın ortak değeri olan 
bir varlığın korunmasında yaşanan tıkanıklığın aşılmasına yönelik çözümler 
üretilmesi gerekliliği de Komitenin kurulma gerekçesidir IS.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 
yürütülecek milletlerarası faaliyetler, Sözleşme kapsamında taraf  ülkelere 
verilen ve ulusal düzeyde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ek olarak 
düzenlenmiştir. Öncelikle, her ta raf  ülke, kendi egemenlik alanında Dünya Mirası 
sayılan değerlerin korunmasına yönelik  tedbirleri alacaktır. Miras Komitesi bir 
yandan ülkelerin ulusal ölçekte almış olduğu tedbirleri takip edecek, diğer yandan 
da milletlerarası tedbirler kapsamında ilave uygulamaların gerçekleştirilmesini 
sağlayacaktır. Bir başka ifadeyle. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması

18 Dünya Miras Komitesi olmasa da ülkeler, kültürel ve doğal değerlerin korunması çalışmalarını 
yürüteceklerdir. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında ülkelerin milli gerekler 
doğrultusunda harekete geçmeleri ve koruma tedbirlerini almaları kaçınılmazdır. Gerekçeler, 
hassasiyet ve yaklaşımlar farklı olsa dahi, ülkeler koruma konusunda hareketsiz kalamazlar. 
Koruma faaliyetlerinin teorik altyapısı konusunda bakınız: AHIJN'BAY. Zevnep. Tarihi Çevre 
Koruma ve Restorasyon. 3. Bası. Yapı-Endüstri Merkezi. Yapı Yayın No: 28. İstanbul 2004. 
s.8-18
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Sözleşmesi kapsamında, ülkelerin kültür ve tabiat varlıklarını koruma faaliyetleri 
üzerinde yakın ve yoğun bir kontrol sistemi oluşturulmaktadır.

üünva  Miras Komitesinin Oluşumu

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 
belirlenmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesini gerçekleştirecek bir 
yapılanm aya gidilmesi, insanlığın ortak değerlerinin korunması bakımından 
önemlidir. Dünya Miras Komitesi adı altında görev yapacak olan kurul, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (U N ESC O ) bünyesinde 
yapılandırılmıştır.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü tarafından Miras 
Komitesine bir sekretarya atanacaktır. Genel Direktör tarafından atanan görevliler, 
Dünya Miras Komitesi çalışmalarının idari hizmetlerini yürüteceklerdir.

Dünya Miras Komitesi, Sözleşmeye taraf  ülkelerin kendi aralarında başlangıçta 
seçecekleri 15 üye ülkeyle göreve başlamış, Sözleşmenin tarafı 40 ülke için 
yürürlüğün başlamasıyla birlikte de sayı 21 üyeye çıkarılmıştır(m.8). Dünya 
Miras Komitesine üye seçiminde Dünyanın farklı bölgelerinin ve kültürlerinin 
adilane bir şekilde temsil edilmesine imkân verecek şekilde üyelerin belirlenmesi 
gerekir.

Sözleşmeye ta ra f  ülkelerce seçilen üyeler. Dünya Miras Komitesinde, üç 
olağan toplantı dönemi görev yapacaklardır (m .9).

Dünya Miras Komitesinin Görevleri

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yerine 
getirilmesi gereken tedbirler iki başlık altında düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi 
genel olarak alınması gereken tedbirlerdir. İkincisi ise Dünya Miras Komitesi 
tarafından yürütülecek faaliyetlerdir. Dünya Mirasının K orunm asına yönelik 
olarak alınacak bu iki grup tedbirlerin bir birlerinden ayrılması m ümkün değildir. 
Genel olarak Dünya Mirasının korunması için alınacak tedbirlerle Miras Komitesi 
tarafından alınacak tedbirler iç içe geçmiş durumdadır. Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunması Sözleşmesinin hedefleri bakımından, belirlenmiş bulunan 
genel tedbirler daha öncelikli ve önemlidir. Genel tedbirler olarak tanımlanacak 
koruma çalışmaları, ta ra f  ülkeleri ilgilendirdiği gibi, Miras Komitesini de 
yakından ilgilendirir.

1. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Yönelik Genel 
Tedbirler
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Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin 4. maddesi ile 
7. maddesi arasında yer alan düzenlemede, Dünya mirası sayılan değerlerin 
korunm asına yönelik  olarak taraflarca alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. 
Sözleşm ede yer alan düzenlemeye göre;

“ Bu Sözleşmeye taraf  olan devletlerden her biri 1. ve 2. maddelerde sözü 
edilen ve topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, 
muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması görevinin 
öncelikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun için kaynaklarını sonuna 
kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik 
alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni 
yapacaktır” .

“ Bu Sözleşmeye ta ra f  olan her Devlet topraklarındaki kültürel ve doğal mirasın 
korunması, muhafazası ve teşhiri amacıyla etkili ve faal önlemlerin alınmasını 
sağlamak için, m ümkün olduğunca her ülkenin kendi koşullarına uygun biçimde 
şu çabaları gösterecektir:

a) Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşam ında bir işlev vermeyi ve bu 
mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil etmeyi amaçlayan 
genel bir politika benimsemek;

b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen 
m evcut değilse, topraklarında bir veya daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini 
ifaya yeterli olacak görevli ve araçlarla kurmak;

c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kültürel 
ve doğa! mirasım tehdit eden tehlikelere karşı harekete geçm esine olanak 
sağlayacak müdahale yöntemlerini mükemmelleştirmek:

d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi 
için gerekli olan uygun yasal, bilimsel, teknik, idari ve malî önlemleri almak ve

e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında 
eğitim yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini 
desteklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik e tm ek” üzere,

“ Bu Sözleşmeye taraf  olan Devletler. I . ve 2. maddelerde sözü edilen kültürel 
ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulunduğu devletlerin egemenliğine tam 
olarak saygı göstererek ve ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar 
vermeden, bu tür mirasın, bütün uluslararası toplum tarafından işbirliği ile
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korunması gereken evrensel bir miras olduğunu kabul ederler.

Taraf devletler, 11. maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen kültürel ve 
doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası ve devamının sağlanması 
konularında bu mirasa sahip olan devletler istediği takdirde yardım etmeyi bu 
Sözleşme hükümleri uyarınca üstlenirler.

Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmeye ta ra f  olan diğer devletlerin 
topraklarında bulunan ve 1. ve 2. maddelerde sözü edilen kültürel ve doğal 
mirasa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak zarar verebilecek kasıtlı önlemleri 
almamayı üstlenir” .

‘'Bu Sözleşmenin amacı bakımından, dünya kültürel ve doğal mirasının 
uluslararası alanda korunması deyimi, Sözleşmeye Taraf olan Devletlerin kültürel 
miraslarını saptama ve koruma çabalarına destek o lmaya m atu f  bir uluslararası 
işbirliği ve yardım sisteminin kurulması olarak anlaşılacaktır” .

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin uygulanmasına 
yönelik olarak alınacak genel tedbirler, iki boyutlu olarak tanımlanmış, taraf 
ülkelerin kendi iç işleyişlerinde ve milletlerarası düzeyde korumaya yönelik 
tedbirlerin alınmasına vurgu yapılmıştır. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması Sözleşmesinde tanımlanan yükümlülüklerin  yerine getirilmesine 
yönelik  olarak alınacak genel nitelikli tedbirler esas olarak, Dünya mirası 
sayılacak değerlerin tespit ve tescillerinin yapılm asına odaklanmaktadır.

2. Dünya Mirasının Korunmasında Miras Komitesinin Görevleri

Dünya Miras Komitesi, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının 
Sözleşme kapsamından insanlığın ortak yararına korunmasına yönelik tedbirleri 
a lmakla görevlidir. Dünya Miras Komitesi, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasına yönelik  olarak alınacak tedbirler konusunda, ülke uygulamalarının 
ve milletlerarası tedbirlerin takibini yapm akla yükümlüdür.

Dünya Miras Komitesi öncelikle, yapacağı korum a çalışmalarında 
uygulanacak çalışma tüzüğünü belirleyecektir. Dünya Miras Komitesi tarafından 
oluşturulan bu tüzük Komitenin yapacağı çalışmalarda esas alınacaktır. Miras 
Komitesi yapacağı faaliyetlerde kendisin yardımcı olm ak üzere, danışma 
organları kurmaya, sorunları tartışmak üzere resmi ve özel kuruluş temsilcilerini 
toplantılara çağırmaya yetkilidir(m.lO).

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin 11. maddesinde
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v er alan düzenlemede Dünya Miras Komitenin yerine getirmesi gereken görevler 
sıralanmıştır.

1. Bu Sözleşmeye T araf  olan her Devlet, kültürel ve doğal mirasının birparçasını 
oluşturan, kendi topraklarında bulunan ve bu maddenin 2. paragrafındaki listeye 
girmesi uygun olan kültürel varlıklarının bir envanterini, m üm kün olan en kısa 
sürede, “Dünya Kültür Mirası Komitesi” ne sunacaktır. N ihaî addedilmeyecek 
olan bu envanter söz konusu kültürel varlığın yerini ve önemini gösteren belgeleri 
ihtiva edecektir.

2. Komite, 1. Paragraf  uyarınca Devletlerce verilen envanterlere dayanarak, 
bu Sözleşmenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlandığı üzere, saptamış olacağı 
ölçütlere göre istisnaî evrensel değerde mütalâa ettiği, kültürel veya doğal 
mirasın parçasını oluşturan varlıkların bir listesini yapacak, güncel hale getirecek 
ve “ Dünya Kültür Mirası Listesi” başlığı altında yayınlanacaktır. En geç her iki 
yılda bir, güncelleştirilmiş bir liste dağıtıma tâbi tutulacaktır.

3. Bir varlığın Dünya Kültür Mirası Listesine alınması, ilgili Devletin onayını 
gerektirir. Üzerinde birden çok devletin egemenlik veya kaza hakkı iddiasında 
bulunduğu bir toprakta bulunan bir kültürel varlığın listeye alınması anlaşmazlığa 
ta ra f  olan devletlerin haklarını hiç bir biçimde etkilemeyecektir.

4. Komite, Dünya Kültür Mirası L istesi’nde bulunup korunması için çok 
büyük çapta çalışmaları gerektiren ve bu maksatla işbu Sözleşme çerçevesinde 
yardım talep edilmiş olan kültürel varlıkların bir listesini,’’Tehlike Altındaki 
Dünya Kültür Mirası Listesi” başlığı altında durum gerektirdikçe düzenleyecek, 
güncelleştirecek ve yayınlayacaktır. Söz konusu liste, gerekli çalışmaların tahminî 
bedelini de içerecektir. Liste, kültürel ve doğal mirası oluşturan varlıklardan, 
yalnız hızlı bozulma nedeniyle yok  olma tehdidi, büyük çapta resmî veya özel 
projeler veya hızlı kentsel veya turistik gelişim projeleri; toprağın kullanım veya 
mülkiyetindeki değişikliklerin neden olduğu tahribat; bilinmeyen nedenlere 
bağlı büyük değişiklikler; herhangi bir nedenle bir varlığın terk edilmesi; silâhlı 
bir çatışmanın çıkması veya çatışma tehdidi: âfet ve felâketler; ciddi yangınlar, 
depremler, yer kaymaları; volkanik patlamalar; su düzeyindeki değişmeler, su 
baskınları ve gelgit dalgaları gibi ciddi ve belirgin tehlikelerin tehdidi altında 
bulunanları içerebilir. Acil ihtiyaç halinde Komite, herhangi bir zam anda tehlike 
altındaki Dünya Kültür Mirasının korunmasına yönelik olarak tarafları uyarabilir.

5. Komite, kültürel veya doğal mirasa ait bir varlığın bu maddenin 2. ve 4. 
paragraflarında belirtilen iki listeden her birine dahil edilmesinde temel alınacak 
ölçütlerin tanımını yapacaktır.
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6. Bu maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen iki listeden birine dâhil 
edilme isteğini reddetmeden önce. Komite, söz konusu edilen kültürel veya  doğal 
varlığın toprakları üzerinde bulunduğu devlete danışacaktır.

7. Komite, ilgili Devletlerin onayıyla, bu maddenin 2. ve 4. paragraflarında 
atıfta bulunulan listelerin hazırlanması için gerekli olan çalışma ve araştırmaları 
koordine ve teşvik eder.

Kültürel ve doğal mirasa ait olan bir varlığın 11. maddenin 2. ve 4. 
paragraflarında sözü edilen her iki listeye de dâhil edilmemiş olması hiçbir 
şekilde onun bu listelere dahil edilme sonucu olanlar dışındaki amaçlar için 
istisnaî değeri olmadığı anlamına gelm eyecektir(m .l2).

Sözleşmenin 13. maddesinde yer alan düzenlemeye göre de Dünya Miras 
Komitesi;

1. Diinya Kültür Mirası Komitesi, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin, 
topraklarında bulunan ve 11. maddenin 2. ve 4. paragraflarında sözü edilen 
listelere dâhil olan veya dahil edilmesi muhtemel bulunan Kültürel ve doğal 
mirasın bir parçasını oluşturan varlıklara ilişkin olarak yaptıkları, uluslararası 
yardım isteklerini alır ve inceler. Bu tür istekler, bu tür varlıkların korunmasını, 
muhafazasını, teşhirini veya yenilenmesini sağlamaya yönelik olabilir.

2. Bu maddenin 1. paragrafı çerçevesindeki uluslararası yardım istekleri, ön 
incelemeler daha ileri araştırmaların yararlı olacağını gösterdiği takdirde, 1. ve 2. 
maddelerde tanımlanan kültürel ve doğal varlıkların saptanmasıyla ilgili olabilir.

3. Komite, bu isteklere ilişkin olarak yapılacak olan işlemi kararlaştıracak, 
uygun olması durum unda yapacağı yardımın niteliği ve boyutunu belirleyecek 
ve gerekli tertiplerin ilgili hükümet ile kendi adına alınması için yetki verecektir.

4. Komite, çalışmaları için bir öncelik sırası saptayacaktır. Bunu yaparken, 
koruma gerektiren kültür varlığının dünya kültürel ve doğal mirası içindeki 
önemini, bir doğal çevreyi veya dünya milletlerinin dehasını ve tarihini en iyi 
biçimde temsil niteliği olan varlığa uluslararası yardım yapılması zorunluluğunu, 
yapılacak işin ivediliğini, tehdit altındaki varlıkların topraklarında bulunduğu 
Devletlerin kaynaklarının durumunu ve özellikle, kendi olanaklarıyla bu tür 
varlıkları ne dereceye kadar koruyabildiklerini göz önünde bulunduracaktır.

5. Komite, uluslararası yardım yapılmış olan varlıklarla ilgili olarak bir listeyi 
hazırlayacak, güncelleştirecek ve duyuracaktır.
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6. Komite, Sözleşmenin 15. maddesi gereğince kurulan Fon 'un kaynaklarının 
kullanımı konusunda karar sahibi olacaktır. Bu kaynaklan arttırma yollarım 
arayacak ve bu amaç için faydalı biitün tedbirleri alacaktır.

7. Komite, Sözleşmenin amaçlarına benzer am açlan  olan, uluslararası 
ve ulusal örgütler ve hüküınetlerarası veya hüküm et dışı örgütlerle işbirliği 
yapacaktır. Komite, programlarının ve projelerinin uygulanması için, bu tür 
örgütlere özellikle Kültürel Varlıkların Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları 
Uluslararası M erkezi 'ne  (Rom a Merkezi), Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konsey i 'ne  (IC O M O S) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma 
B irliğ i 'ne  (IUCN) ve ayrıca resmi ve özel kurum ve kişilere çağrıda bulunabilir.

8. Komitenin kararlan oylamada bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki 
çoğunluğuyla alınır. Komite üyelerinin çoğunluğu, nisabı oluşturur.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 
kurulmuş bulunan Dünya Miras Komitesi, ta ra f  ülkelerce Sözleşme kapsamında 
yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin 
takibinden, Sözleşme kapsamında korunması gerekli görülen kültür ve tabiat 
varlıklarının tespitinin sağlanmasında, tespiti yapılan miras değerlerinin koruma 
gereksinimlerine göre sınıflandırılmasından, korum a ihtiyacına göre gereken 
tedbirlerin alınmasından, aksamalara müdahale edilmesinden, sorumluluğunu 
yerine getirmeyen ülkelerin ikaz edilmesinden, korum a çalışmalarına yönelik 
olarak yapılacak mali desteklerin kullandırılmasından ve benzeri birçok konudan 
sorumludur. Dünya Miras Komitesi, sözleşme kapsam ında insanlığın ortak 
değeri sayılan kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak ülke 
uygulamalarının takip ve denetimini gerçekleştirmek üzere, miras değerlerini 
incelemeyen raporlara göre karar verebileceği gibi, kendisi doğrudan bu ülkelere 
gitmek suretiyle, korunması gereken değerin yerinde incelenmesi ve durumun 
bizzat görülmesi suretiyle de karar alabilecektir.

Dünya Mirası Komitesi, insanlığın ortak değerlerinin korunması ve 
yarınlara aktarılması suretiyle insanlığın hizmetine sunulması konusunda 
görev üstlenmiş en önemli milletlerarası kuruluştur. Dünya Miras Komitesi 
tarafından alınacak kararlara uygun hareket edilmesi ta ra f  ülkelerin Sözleşmeden 
doğan sorumluluklarıdır. Dünya Miras Listelerinin oluşturulması, bu listelerin 
oluşturulmasında kullanılan ölçütlere göre yapılacak müdahalenin acil ¡yetine karar 
verilmesi ve yapılacak uygulamaların belirlenmesi insanlığın ortak değerlerinin 
korunması bakımından önemlidir. Dünya Miras Komitesi kararlarında tarafsız bir 
şekilde, kültürler arasında ayrım yapılmaksızın karar alınması, önemlidir. Dünya
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Miras Komitesinin tarafsızlığı, üye olarak seçilecek ülkelerin Dünyanın çeşitli 
bölgelerinden ve farklı kültürlerinden ülkelerin komiteye dengeli bir şekilde üye 
seçilmesiyle sağlanacaktır.

Dünya Mirasının Korunmasında Mali Destekler

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinde yer alan koruma 
tedbirlerinin yaşam a geçirilmesinde yaşanabilecek olası ekonomik sıkıntıların 
aşılması ve insanlığın ortak değeri olan varlıkların korunmasının sağlanmasına 
yönelik olarak, koruma fonu oluşturulması yoluna gidilmiştir. Dünya Mirası 
Fonu adı altında oluşturulacak mali kaynaklar, Dünya Mirası sayılan kültür ve 
tabiat varlıklarının korunmasına yönelik  olarak ekonom ik kaynak ihtiyacının 
karşılanmasını sağlayacaktır. Dünya Mirası Fonu, U N ESC O  tarafından 
sağlanan kaynaklar ve ta ra f  ülkelerce yapılan ödem eler başta olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan sağlanacak yardımlardan oluşacaktır. Oluşturulan Dünya Mirası 
Fonuyla insanlığın ortak miras değerlerinin korunm a ihtiyacına göre harcama 
yapılacaktır.

1. Dünya Miras Fonunun Oluşumu ve Kaynakları

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin 15. maddesinde 
yer alan düzenlemede, Miras Fonunun kurulması ve temel ilkeler düzenlenmiştir. 
Buna göre;

"1. İstisnaî Evrensel Değeri olan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını korumak 
için "D ünya Mirası F o n ıfa d ı  altında bir Fon kurulmuştur.

2. Fon, U N ESC O 'nıın  Malî tüzüğü hükümlerine uygun olarak vak ıf  şeklinde 
teşkil edilecektir.

3. Fon 'un kaynakları aşağıdakilerden oluşacaktır.

a) Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin yaptıkları zorunlu ve gönüllü katkılar;

b) Aşağıdaki kaynaklardan sağlanabilecek katkı, hibe ve bağışlar;

i) Diğer Devletler;

ii) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler 
Sisteminin diğer örgütleri, özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve 
diğer lnikümetlerarası örgütler;
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iii) Resmi veya özel kurum ve kişiler,

c) Fon ’un kaynaklarından sağlanan her türlü faiz geliri;

d) Fon’un yararına düzenlenen faaliyetlerden sağlanan bağış ve gelirler ve

e) Dünya Mirası K om itesi 'nce  hazırlanacak Fon yönetmeliğinde belirtilen 
diğer bütün kaynaklar.

4. Foıı’a yapılan katkılar ve Komite için sağlanmış olan diğer tür yardımlar 
ancak K om ite’nin belirleyeceği amaçlar için kullanılabilir. Komite, yalnız belirli 
bir program veya projede kullanılmak üzere yapılan katkıları, bu program veya 
projenin yürütülmesinin komitece kararlaştırılmış olması şartıyla kabul edebilir. 
F on ’a yapılan katkılar hiçbir siyasal koşula bağlanamaz” .

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinin 16. maddesinde 
yer alan düzenlemede. Dünya Mirası Fonuna mali destek sağlanması konusunda 
uyulması gereken ilkeler ve usuller düzenlenmiştir. Buna göre;

“ 1. Bu Sözleşmeye ta ra f  Devletler ilâve gönüllü katkıda bulunma hakları 
haleldar edilmeden Dünya Mirası Fonuna muntazaman iki yılda bir katkıda 
bulunmayı taahhüt ederler. Bu katkıların bütün Devletlere uygulanabilecek tek 
b iryüzdeye  göre hesaplanan miktarı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü Genel Konferansı sırasında, toplanan sözleşmeye ta ra f  Devletlerin genel 
kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Genel Kurulun bu kararı, bu maddenin 2. 
paragrafında öngörülen beyanı yapm am ış olan, hazır bulunan ve oy veren Taraf 
devletlerin çoğunluğu ile alınır. Sözleşmeye ta ra f  Devletlerin zorunlu katkısı 
hiç bir surette Birleşmiş Milletler Eğitim. Bilim ve Kültür Örgütiı’niin mutat 
bütçesine yaptıkları katkının %  I ‘ inden fazla olamaz.

2. Ancak, bu Sözleşmenin 31. ve 32. maddelerinde atıfta bulunulan her 
Devlet, onay, kabul veya katılma belgelerinin verilmesi sırasında bu maddenin 1. 
paragrafı hükümleriyle bağlı olmayacağını bildirebilir.

3. Bu maddenin 2. paragrafında sözü edilen bildirimi yapm ış olan Sözleşmeye 
Taraf bir Devlet, her an Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel 
Direktörünü haberdar ederek sözü geçen bildirimi geri alabilir. Ancak bildirimin 
geri alınması, bu Devletin zorunlu katkısı bakımından, Sözleşmeye Taraf olan 
Devletlerin bir sonraki Genel Kurulu tarihine kadar hüküm ifade etmeyecektir.

4. K om ite 'n in  faaliyetlerini etkili biçimde planlayabilmesi için, bu Sözleşmeye
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ta ra f  olan Devletlerden bıı maddenin 2. paragrafında sözü edilen bildirimi yapmış 
olan Taraf Devletlerin katkıları, düzenli olarak lıer iki yılda bir ödenecek ve bu 
katkı, bu maddenin 1. paragrafı hükümleriyle bağlı oldukları takdirde ödeyecekleri 
katkılardan az olmayacaktır.

5. Bu Sözleşmeye ta ra f  olan herhangi bir Devlet, içinde bulunulan yıl ile 
ondan hemen önceki y ıla ait zorunlu veya gönüllü katkılarından borçlu ise Dünya 
Kültür Mirası Komitesi üyeliğine seçilemeyecektir; ancak bu hüküm ilk seçime 
uygulanmayacaktır.

Komite üyeliğinde bulunan böyle bir Devletin görev süresi, bu Sözleşmenin
8. Maddesinin 1. paragrafında belirtilen seçimler yapıldığı zaman sona erer".

2. Dünya Miras Değerlerine Yardım Sağlanması

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesinde korum a altına 
alınan değerlerin, mali sıkıntılardan dolayı korunma güçlüğü yaşanmasının 
önüne geçilmesini sağlamaya yönelik olarak. Dünya Miras Fonu oluşturulmuştur. 
Oluşturulan fonun kullanılmasında korunacak değerlerin önemini ve korunma 
ihtiyacının acil ¡yetine göre karar alınması zorunludur.

Sözleşme kapsamında yürütülecek mali yardımın tabi olacağı esas v e  ilkeler, 
taraflarca belirlenmiştir. Sözleşmeye ta ra f  olan herhangi bir Devlet topraklarında 
bulunan istisnaî evrensel değere sahip kültürel ve doğal mirasın bir parçasını 
oluşturan varlıklar için uluslararası yardım isteyebilir. Elinde bulunan ve Dünya 
Miras Komitesinin bir karara varmasını sağlayacak nitelikteki, bilgi ve belgeleri 
de bu yardım istemiyle birlikte Komiteye sunar(m. 19).

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesiyle sağlanan 
uluslararası yardım, kültürel ve doğal mirasın parçasını oluşturan varlıklardan 
yalnız  Dünya Kültür Mirası K om itesi’nin saptamış olacağı ölçütlere göre istisnaî 
evrensel değerde mütalâa ettiği, kültürel veya doğal mirasın parçasını oluşturan 
varlıkların bir listesini yapacak, güncel hale getirecek ve ‘‘Dünya Kültür Mirası 
Listesi" başlığı altında veya Dünya Kültür Mirası Listesi 'nde bulunup korunması 
için çok büyük çapta çalışmaları gerektiren ve bu maksatla işbu Sözleşme 
çerçevesinde yardım talep edilmiş olan kültürel varlıkların bir listesini,’Tehlike  
Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesi” 19 başlığı altında listelerden birine

19 Tehlike Alımda Bulunan Diinya Miras Listesi: kültürel ve doğal mirası oluşturan varlıklardan.
yalnız hızlı bozulma nedeniyle yok olma tehdidi, büy ük çapta resmî veya özel projeler veya lıızlı
kentsel veya turistik gelişim projeleri: toprağın kullanım veya mülkiyetindeki değişikliklerin
neden olduğu tahribat: bilinmeyen nedenlere bağlı büyük değişiklikler: herhangi bir nedenle
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girmesine karar verdiği veya karar verebileceği varlıklara yapılabilir(m.20).

Dünya Miras Fonundan yardım istenilmesi durumunda. Dünya Miras 
Komitesine yapılan başvurunun taşıması gereken nitelikler ve taleplerin 
değerlendirilmesinde uyulacak esaslar Sözleşmenin 21. maddesinde belirlenmiştir. 
Buna göre;

“ 1. Dünya Mirası Komitesi, Uluslararası yardım isteklerini değerlendirme 
usullerini saptayacak ve özellikle tasarlanan faaliyet, gerekli çalışma, bunlara 
ait fiyat tahmini, ivedilik derecesi ve yardımı isteyen Devletin kaynaklarının 
bütün harcamaları karşılayamamasının nedenlerini içerecek yardım talebinin 
muhtevasını belirleyecektir. Bu tür talepler, m üm kün olduğunca uzman 
raporlarıyla desteklenmelidir.

2. Felâket ve doğal âfetler nedeniyle yapılan talepler, âcil çalışma 
gerektirebilmeleri nedeniyle, bu tür hadiselere karşı bir ihtiyat fonu ayırmış 
bulunması gereken Komite tarafından hemen, öncelikle değerlendirmeye 
alınmalıdırlar.

3. Komite, bir karara varmadan önce gerekli gördüğü inceleme ve danışmalarda 
bulunacaktır” .

Dünya Miras Fonundan yapılacak yardımlar mali yardımlarla sınırlı değildir. 
Dünya Miras Listesinde bulunan değerlerin korunmasına yönelik olarak yapılacak 
yardımlar. Sözleşmenin 22. maddesinde belirlenmiştir. Düzenlemeye göre;

“Dünya Kültür Mirası K o m ites rnce  verilen yardımlar aşağıdaki biçimlerde 
olabilir:

a) Bu sözleşmenin 11. maddesinde tanımlanan Dünya Miras Listesi ve Tehlike 
Altında Bulunan Miras Listesinde bulunan kültürel ve doğal mirasın korunması, 
muhafazası, teşhiri ve yenilenmesinden çıkan sorunlarla ilgili sanatsal, bilimsel 
ve teknik incelemeler,

b) Onaylanan çalışmanın doğru biçimde yürütülmesini sağlamak için 
uzmanların, teknisyenlerin ve nitelikli işgücünün temini,

c) Kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve 
bir varlığın terk edilmesi: silâhlı bir çatışmanın çıkması veya çalışma tehdidi: âfet ve felâketler: 
ciddi yangınlar, depremler, yer kaymaları: volkanik patlamalar: su düzeyindeki değişmeler, 
su baskınları ve gelgit dalgaları gibi ciddi ve belirgin tehlikelerin tehdidi altında bulunanları 
içerecektir.

Prof. Dr. İlhan U n a t 'a  A rm ağan 251



yenilenmesi alanlarında her düzeydeki görevli ve uzmanların eğitimi.

d) İlgili Devletlerin sahip olmadığı veya elde edebilecek durum da olmadığı 
araçların sağlanması,

e) Uzun vadede ödenebilecek düşük faizli ve faizsiz borçlar,

0  İstisnaî durumlarda ve özel nedenlerle, geri ödenmesi gerekmeyen hibeler".

Dünya Kültür Mirası Komitesi, ulusal veya bölgesel merkezlere de kültürel 
ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesi 
alanlarında bütün düzeylerdeki görevli ve uzmanların eğitimi konusunda 
uluslararası yardım sağlayabi!ir(m.23).

Büyük çaptaki uluslararası yardımdan önce, ayrıntılı bilimsel, ekonom ik ve 
teknik incelemelerde bulunulacaktır. Bu incelemeler, doğal ve kültürel mirasın 
korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesi için en ileri teknikleri araştıracak 
ve sözleşmenin amaçlarıyla uyumlu olacaktır. İncelemeler, ilgili devletin mevcut 
kaynaklarının rasyonel kullanımı yollarını da araştıracaktır(m.24).

Genel bir kural olarak, gerekli çalışmanın bedelinin yalnız bir bölümü 
uluslararası toplum tarafından karşılanacaktır. Uluslararası yardım dan yararlanan 
devletin katkısı, kaynaklarının buna elverişli olmaması dışında her program veya 
projeye ayrılan tüm kaynakların önemli bir payım oluşturacaktır(m.25).

Dünya Kültür Mirası Komitesi ve yardım alan devlet yaptıkları anlaşmayla, 
bu sözleşme hükümleri gereği uluslararası yardım sağlanan bir program veya 
projenin yürütüleceği koşulları saptayacaklardır. Anlaşm ayla koyulan kurallara 
uygun olarak h imaye altına alınmış varlığın korunmasına, muhafazasına ve 
teşhirine devam etme sorumluluğu bu uluslararası yardımı alan devlete ait 
olacaktır.

Sonuç

Kültür ve tabiat varlıkları, varlığı topraklarında barındıran ülkeler açısından 
önemli olduğu gibi, doğrudan ya da dolaylı olarak bu varlıklarla ilgili olan 
toplumlar açısından da önemlidir. Toplumların kültür ve tabiat varlıklarıyla olan 
ilgileri paralelinde bu varlıkların korunmasına yönelik faaliyetlere taraf  olmaları 
gereklilik olarak ortaya çıkar. Ülkeler, kendi kültürleriyle ilgili bulunan kültür 
ve tabiat varlıklarının korunması konusunda, kendi ülkelerinde yürütecekleri 
korum a faaliyetlerine ek olarak, diğer ülkelerde bulunan değerlerle ilgili de
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koruma faaliyetleri yürütebilirler ya da yürütülen faaliyetlere katılabilirler. Bu tür 
korum a faaliyetleri kültür ve tabiat varlıklarının ülkeler düzeyinde korunmasına 
yönelik faaliyetlerdir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında, korunacak değerlerin insanlığın 
ortak varlığı olduğundan hareketle küresel ölçekli koruma tedbirleri alınır. 
Kültür ve tabiat varlıklarının küresel ölçekte korunması çabaları, insanlığın ortak 
geçmişinden izler taşıyan değerlerin, evrensel kültür adına korunması koruma 
altına alınması ve değerlendirilmesine yöneliktir. Kültür ve tabiat varlığı olarak 
korunması gereken her değerin, evrensel boyutta bir ilgisi ve değeri bulunur. 
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı iletişim imkânları, kültür ve tabiat varlıklarının 
evrensel değerinin fark edilmesine katkı sağlamıştır. Evrensel kültürün parçası 
olan değerlerin korunmasında küresel ölçekte tedbirler alınması gerekliliği 
duyulmuştur. Küresel ölçekli korum a gereksinimi, korumanın hukuki altyapısının 
kurulması ve teşkilatlanmaya gidilmesi sonucunu doğurmuştur.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunm asına yönelik olarak Birleşmiş Milletler 
çatısı altında oluşturulan Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, 
kültür ve tabiat varlıklarının milletlerarası korunmasının temel felsefesini ortaya 
koyan bir isimlendirmedir. Kültür ve tabiat varlıkları, insanlığın kültürel ve doğal 
mirası olarak korunması gereken değerlerdir.

Kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda görevlendirilmiş bulunan 
Miras Komitesi, insanlığın ortak mirası sayılan değerlerin korunması noktasında 
gözetim, denetim ve uygulama görevi yürütecektir. Kültürel ve doğal mirasın 
korunmasında asıl sorumluluk ta ra f  ülkelere verilmiştir. Taraf ülkelere yapılacak 
ekonomik desteklemeler, teşvik edici olmakta, tehlikede olan miras listesine 
a lınma ve miras listesinden çıkarma belli oranda yaptırım etkisi göstermekle 
birlikte, kültürel ve doğal mirasın korunmasında etkin sonuçlar alınmasına sınırlı 
elverişlidir. Miras Komitesinin yetkilerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 
vardır. Miras Komitesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında görev alan 
her türlü milletlerarası sivil ve resmi organizasyonun üst çatısı olarak kabul 
edilmelidir. Milletlerarası alanda kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda 
yürütülecek çabalarda, Miras Komitesiyle koordinasyon içerisinde çalışılması 
kuralı getirilmelidir.

Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesiyle ta ra f  ülkelere yüklenen 
görevlerin yeniden düzenlenmesi ve M iras Komitesiyle olan ilişkilerin etkinliğinin 
artırılması gerekir. Miras Komitesi tarafından koruma gereklerine aykırı hareket 
eden ülkelerle ilgili yaptırım imkânı getirilmelidir. Kültürel ve doğal mirasın 
korunması bilincinin oluşturulmasına yönelik  politikalar geliştirilmesi, miras
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olarak değerlendirilecek varlıkların bilinirliğinin sağlanması gerekir.

Uluslararası turizm faaliyetleri kapsamında, kültür turizminin de dâhil 
edilmesi, kültür turizminin teşvik edilmesi, aynı zamanda Dünya miras listesine 
alınmaya farklı bir anlam yükleyecektir. Kültür turizminin gelişmesi, bir 
yandan miras listesinde olanlar başta olmak üzere, kültürel ve doğal değerlerin 
korunmasına yönelik farkındalık oluşturacak, diğer yandan ekonom ik getirisi 
nedeniyle kültürel ve doğal mirasa sahip olan ülkeler ve toplumlar, koruma 
konusunda daha istekli hale geleceklerdir.

254 Prof. Dr. İlhan U nat’a A rm ağ an



Türk Vatandaşlık Hukukunda 
“Seçme Haklanın Gelişimi

Esra Dardağan Kibar*

1964'ten beri yürürlükte olan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı K anunu1, yerini, 
12 Haziran 2 0 0 9 'd a  yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa2 
bırakmıştır. 403 sayılı Kanun yürürlükte bulunduğu süre içinde önemli 
değişikliklere uğramış, bu değişiklikler söz konusu kanunun yapı ve sistematik 
bütünlüğü üzerinde bozucu etki yaratmıştır.3 Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu 
hem yapısal, hem de içeriksel açıdan yeni bir anlayışı yansıtmaktadır. 403 sayılı 
Kanunda önemli bir kurum olarak yer verilen “seçme hakkı”nın 5901 sayılı 
yeni Türk Vatandaşlığı Kanununda önemini kaybetmesi, bu çalışmada üzerinde 
durulacak esas konuyu teşkil etmektedir. Vatandaşlık Hukuku bağlamında seçme 
hakkı, kısaca, kişinin sadece irade açıklamasında bulunarak belli bir devlet 
vatandaşlığını elde etmesini veya bu devlet vatandaşlığından ayrılmasını sağlayan 
işlem/ süreçtir. Kişinin irade açıklamasının Vatandaşlık Hukuku açısından kurucu 
etki meydana getirmesi, "herkesin uyrukluğunu seçm e ve değiştirme özgürlüğüne 
sahip o lduğu” yönündeki direktif  ilkenin uygulama bulmasını sağlayan önemli bir 
araçtır. Seçme hakkı, yöntem ve içerik açısından, bir kimsenin uyrukluk bağıyla 
bağlı olmadığı devlet uyrukluğunu yetkili makam kararına (izin/ onayına) bağlı 
olarak kazanmasını sağlayan “ telsik” işleminden farklıdır. Bu itibarla, seçme 
hakkından yararlanma imkânı genel olarak değil, ancak kanımda açıkça belirtilen/ 
sınırlandırılan kategorilere giren kişilere tanınmaktadır.

Bu çalışmada, ilk olarak, vatandaşlığın kazanılmasında ve terkinde birey 
iradesinin rolü, yabancı hukuklardan örnek verilerek ele alınacaktır. İkinci 
Bölümde, 5901 sayılı T V K  öncesinde, seçme hakkının Türk hukukundaki 
yeri üzerinde durulacaktır. Son Bölümde, günüm üzde yürürlükte olan Türk 
Vatandaşlığı Kanununda seçme hakkının düzenleniş tarzı, önceki düzenleme ile 
karşılaştırmalı olarak incelenip değerlendirilecektir.

* Doç.Dr.. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
1 12.2.1964 tarihli. 403 sayılı Kanun. RG 22.2.1964. 11638.
2 29.5.2009 tarihli. 5901 sayılı Kanun. RG 12.6.2009. 27256.
3 2003 yılında getirilen değişiklikler hakkında analitik inceleme için bkz. Fügen Sargın. "Türk 

Vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapan 2003 tarihli ve 4866 Sayılı Kanun Kapsamında Bir 
Değerlendirme". AÜHFD. 2004. C.53. S. I. s.27 vd. 5901 sayılı TVK Tasarısının hazırlanmasına 
ilişkin ayrıntılı tahlil için bkz. Feriha Bilge Tanrıbilir. ‘Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının 
Hazırlanması Nedenleri Üzerine". Türkiye Barolar Birliği Dergisi. S.72, 2007. s.37.
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I- Birey İradesinin Vatandaşlığın Elde Edilmesi Ve Vatandaşlıkla 
İlişkinin Kesilmesindeki Etkisi

A ) Genel Bakış

Vatandaşlık bağı, kuruluş ve sona ermesinde devlet iradesi ve inisyatifinin 
baskın olmasından dolayı, geleneksel olarak. K am u Hukukunu ilgilendiren 
bir bağ olarak görülür.4 Ancak, bireyin iradesi tam am en yok sayılmış değildir. 
Örneğin, bir kişinin daha önceden vatandaşlık bağıyla bağlı olmadığı devlet 
vatandaşlığını elde etmesi için en genel yol olarak kabul edilebilecek olan "telsik” 
(naturalisation/natııralization) işleminde, yetkili makamın kararı/ onayı yanında 
ve öncelikle, ilgili kişinin, vatandaşlık elde etm eye ilişkin irade açıklamasında 
bulunmuş olması aranır.5 Bu, vatandaşlığa ilişkin çağdaş düzenlemelerde ortak 
unsurdur. Öte yandan, çeşitli ulusal hukuk sistemlerinde, telsik yanında, Türk 
hukukunda kabul edilen seçme hakkına benzer biçimde, salt kişinin irade 
beyanına dayalı olarak vatandaşlık elde edilmesi imkânlarına da yer verilmiştir.

Vatandaşlıkla ilişkinin kesilmesi de, vatandaşlığın kazanılmasına paralel 
olarak, yetkili makam kararı yanında birey istemine bağlanabilen bir süreçtir. 
Ulusal hukuk düzenleri, genel olarak, belli faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik 
olarak “ vatandaşlıktan kovma"yı bir yaptırım olarak benimsemişlerdir. Bunun 
yanında, kişinin, özellikle başka devlet vatandaşlığını elde etm ek amacıyla veya 
esasen başka devlet vatandaşlığına sahip olduğu takdirde, belli şartlar dahilinde 
vatandaşlıktan ayrılmasına da cevaz verilmektedir. Kişi belli devlet vatandaşlığı 
ile ilişkisini sadece irade açıklamasında bulunarak kesmekte ise, seçme hakkım 
kullanmış olur. Bireyin irade açıklamasının vatandaşlıktan ayrılmak için yeterli 
o lmaması, vatandaşlıktan çıkmanın yetkili makamların  iznine bağlı olması da. 
hukuk düzenince öngörülebilir.

Seçme hakkında, belirleyici unsur, kişinin iradesidir, resmî makamlar 
bu iradenin yöneldiği sonucu engelleyecek bir yetkiye sahip değildir. Türk 
Vatandaşlık Hukukunda, yetkili makamın izni/ onayı aranmaksızın vatandaşlığın 
kazanılması veya terki, teknik anlamda seçme hakkı kullanılması ile gerçekleşir. 
Bu yoldan yararlanma imkânı, belli kişi kategorilerine tanınmıştır. Öte yandan, 
seçme hakkı, devletlerin ardıllığı ve arazi değişiminin vatandaşlıkla ilgili olarak 
m eydana getirdiği sonuçlar açısından da önem taşır. Egemenlik değişimine konu 
olmuş topraklarda yaşayan ve/ veya doğmuş kişilerin önceden egemen olan 
devletin veya bir başka devletin vatandaşlığını seçme (option) hakkı inceleme 
konum uz dışında kalmaktadır."

4 Bkz. Rona Aybay. Vatandaşlık Hukuku, 3. Bası. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul
2008. s. 19-21 (Vatandaşlık).

5 Aybay. Vatandaşlık, s. 117-118.
6 Bu konuda bkz. A\ bay. Vatandaşlık, s.307 vd.
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B) Bazı Hukuk Sistemlerine Bakış7

1) Vatandaşlığın, İrade Açıklamasına Bağlı Olarak Kazanılması

Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa alınma, ıılıısal hukuk düzenlerinde, 
esas itibariyle takdiri bir işlem olarak düzenlenmiştir. Ancak, ender olarak, 
telsik işlemini yetkili makamların takdirine bağlı kılmayıp, telsik şartlarını 
yerine getiren kişilerin vatandaşlığa alınm aya hak kazanacaklarım öngören 
düzenlemelere rastlanmaktadır. Örneğin. Hollanda hukukunda, telsik başvurusu 
öncesinde ülke içinde asgarî beş yıllık ikamet, Portekiz hukukunda, altı yıllık, 
İspanyol hukukunda on yıllık ikamet, diğer genel telsik şartlarının yerine 
getirilmesi kaydıyla vatandaşlığa a lınmaya hak kazandırmaktadır.

Öte yandan, bazı ulusal hukuklarda, farklı adlandırmalar altında, seçme hakkına 
benzer sonuç doğuran işlemlere rastlamaktayız. Bu işlemlerin bağlı olduğu şartlar 
şu kategorilerde toplanabilir: (a) Vatandaşlığı elde edilecek devlet ülkesinde belli 
bir süre ikamet etme ve/ veya eğitim görme; (b) Vatandaşlığı elde edilecek devlet 
vatandaşı ile evlilik veya kayıtlı birliktelik; (c) Önceki vatandaşlığa dönme; (ç) 
Belli devletlerin vatandaşlığına sahip olma; (d) Kültürel yakınlık; (e) İlgili devlet 
vatandaşı “sayılma” ; (f) Başvuru sahibinin vatansız olması.

a) Vatandaşlığı elde edilecek devlet ülkesinde küçük yaşta belli bir süre 
ikamet edilmesi ve/ veya eğitim görülmesi, bazı sistemlerde, başlı başına veya 
ek şartlarla birlikte, irade açıklamasına bağlı olarak vatandaşlığın elde edilmesini 
sağlamaktadır. Örneğin, Fransız Vatandaşlık Kanunu, Fransa’da beşyıl boyunca bir 
Fransız vatandaşı tarafından veya üç yıl boyunca bir hayır kurumıında yetiştirilme 
ya da beş yıl boyunca Fransa 'da  bir kamu kurumıında veya özel kurumda eğitim 
görme şartlarının yerine getirilmesi halinde, Fransız vatandaşlığının ilgilinin irade 
beyanına bağlı olarak kazanılacağını hükme bağlamıştır. Hollanda hukukunda, 
kişinin 4 yaşından itibaren Hollanda’da ikamet ediyor olması, irade açıklaması 
ile bu devlet vatandaşlığının elde edilmesini sağlar. İsveç 'te  beş yıldan beri 
ikamet eden kişi, 18 yaşını tam am lam adan önce, İsveç vatandaşlığını elde etmek 
için irade beyanında bulunabilmektedir. Finlandiya hukukuna göre, 18 ila 23 yaş 
arasındaki kişiler, son iki yılı kesintisiz o lmak üzere on yıl Finlandiya’da ikamet 
ettikleri takdirde, irade beyanıyla Finlandiya vatandaşlığını elde edebilirler. Ancak 
vatandaşlığı elde edecek kişinin hapis cezasına çarptırılmamış olması gerekir. 
Letonya hukukunda, bu ülkede sürekli ikamet etmiş ve eğitimini tamamlamış olan 
vatansız veya başka devlet vatandaşlığını terk etmiş kişilerin, irade açıklamasında 
bulunarak Letonya vatandaşlığını kazanacakları kabul edilmiştir.

7 İncelememizde yararlandığımız veri tabanı için bkz. http://eudo-citizcnship.cu/modes-oi-
aeguisiıon/1907?search (1.3.2011)
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b) Vatandaşlığı talep edilen devletin vatandaşı ile evli olma, Türk hukukunda 
olduğu gibi, daha ziyade, yetkili makam kararı ile vatandaşlığa alınmayı sağlayan 
bir olgıı olarak düzenlenmiştir. Ancak, bazı ulusal hukuklarda, diğer telsik 
şartlarına ek olarak, ilgili devlet vatandaşı ile belli süreden beri evli o lm ak/ ortak 
hayat sürdürmek ve belli süreden beri söz konusu devlet ülkesinde ikamet etmiş 
olmak, yetkili makam kararı ile vatandaşlığa alınmaya hak kazandırmaktadır. 
Alman, Avusturya, Macar, İrlanda hukukları buna örnek gösterilebilir. Ayrıca, 
Fransız hukukunda, F ransa 'da  en az üç yıldan beri Fransa 'da  ikamet eden ve bir 
Fransız vatandaşı ile dört yıldan beri evli olan kişilerin Fransız vatandaşlığını 
irade açıklamasında bulunm ak suretiyle elde etmeleri kabul edilmiştir. Hollanda 
hukukunda, bu imkân, bir Hollanda vatandaşı ile evlilik birliği veya kayıtlı 
birliktelik içinde olup, en az on beş yıldan beri H ollanda 'da  ikamet eden kişilere 
tanınmıştır. Polonya ve Portekiz hukuklarında, evlilik/ nikâhsız birliktelik, başka 
ek şartlarla birlikte, irade beyanına bağlı olarak vatandaşlık elde edilmesini 
sağlamaktadır.

c) Bazı ulusal hukuklarda, önceki vatandaşlığa irade açıklaması i le dönülmesine 
belli durumlarda imkân verildiği görülmektedir. Çeşitli ülke hukuklarında, ilgili 
devlet vatandaşlığına irade açıklaması ile dönen kişi gruplarına şu örnekler 
verilebilir:

Çek Cumhuriyetinde, 25 Şubat 1948 ve 28 Mart 1990 arasında Çekoslovakya 
vatandaşlığını kaybedenler, M acaristan’da, M acar vatandaşlığından 1946- 
1990 arasında yoksun bırakılanlar, Hırvatistan’da, çalışma şartı olarak 
öngörülmüş olması hasebiyle, çalıştıkları ülke vatandaşlığını elde ederek, Hırvat 
vatandaşlığım kaybetmiş olanlar, F inlandiya 'da, bu devlet vatandaşlığını ülke ile 
irtibat yetersizliği nedeniyle kaybetmiş olup Fin vatandaşlığını muhafaza usulü 
için gerekli bilgi edinemeyenler, Fin vatandaşlığını kaybettikten sonra bir Kuzey 
Avrupa devletinin vatandaşlığını elde etmiş olup, F inlandiya 'da daimî olarak 
ikamet edenler. Fin vatandaşlığını hileli davranış dışında bir nedenle kaybedenler 
(bu ülkede en az on yıllık daimî ikamet şartıyla), F ransa’da, Fransız vatandaşlığını 
başka devlet vatandaşlığını telsik veya evlenme nedeniyle kazanm ak ya  da uzun 
süre ülke dışında ikamet e tm ek dolayısıyla kaybedenler (ek şartların yerine 
getirilmesi kaydıyla), İtalya’da, İtalyan vatandaşlığını başka ülkenin askerî veya 
sivil hizmetinde bulunmak nedeniyle kaybetmiş olup, bıı hizmeti terk eden ve iki 
yıldır İtalya’da ikamet edenler; Letonya’da, Letonya vatandaşlığını, ana-babanın 
tercihi, hukukî hata veya vatandaşlıktan kanuna aykırı olarak yoksun bırakılma 
nedeniyle kaybedenler; Polonya’da, Polonya vatandaşlığını evlenme dolayısıyla 
kaybetmiş olup, evliliği sona erenler; Portekiz’de, Portekiz vatandaşlığını 
küçükken veya başka devlet vatandaşlığını iradî olarak kazanma ya da (kadınlar
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için) evlenme dolayısıyla kaybedenler; İspanyamda, İspanyol vatandaşlığını 
doğum la kazanan ve İspanya’da ikamet etmekte olanlar; İsveç’te, İsveç 
vatandaşlığını kaybettikten sonra, yasal düzenlemelerde özel olarak belirtilmiş, 
özel hükümlerin uygulandığı ülkelerden birinde ikamet etmeye başlayan ve 
halihazırda İsveç 'te  ikamet eden eski İsveç vatandaşları; Birleşik Krallık’ta, 
başka devlet vatandaşlığını kazanabilmek için Birleşik Krallık uyrukluğundan 
ayrılaıılar... Türk hukukunda, TV K  m.21 hükmü uyarınca seçm e hakkı ile Türk 
vatandaşlığının kazanılması da, bu çerçeve içinde mütalâa olunmalıdır. Zira 
ileride görüleceği gibi, burada, vatandaşlıktan çıkan ana-babalarına bağlı olarak 
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin Türk vatandaşlığına, irade bildiriminde 
bulunarak dönmeleri söz konusudur. Öte yandan, Alman, Leton, İspanyol, İsveç 
hukuklarında, incelenen olgu, kanunun aradığı diğer şartların gerçekleşmesi ile 
birlikte vatandaşlığa alınmaya hak kazandıran bir durum olarak da düzenlenmiştir.

ç) Özellikle tarihî/ kültürel nedenlerle, bazı hukuk düzenlerinde, belli 
devlet vatandaşı olan kişilerin vatandaşlığa alınması, sadece ilgili kişilerin bu 
yönde taleplerine bağlı kılınmıştır. Çek hukukunda. 31 Aralık 1992 itibariyle 
Çekoslovakya vatandaşı olan Slovak Cumhuriyeti vatandaşları; F inlandiya’da, 
Kuzey Avrupa devletlerinden birinin vatandaşı olup son altı yıl Finlandiya’da 
daimî ikamet edenler, İz landa'da, yine Kuzey Avrupa ülkesi vatandaşı olup. 
İz landa’da yedi yıldır ikamet edenler (bazı hallerde beş yıl); N orveç hukukunda, 
Danimarka, Finlandiya. İsveç. İzlanda devletlerinden birinin vatandaşı olup, yedi 
yıldan beri N orveç 'te  ikamet edenler bazı ek şartlarla irade açıklamasına bağlı 
olarak ilgili devlet vatandaşlığını kazanabilmektedirler. İleride ele alınacak olan, 
Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması 
durum u da, bu kategoriye girer.

d) Vatandaşlığa kabul edecek devlet içinde baskın olan kültüre olan yakınlık, 
az sayıda ulusal hukukta vatandaşlığa alınma açısından belirleyici unsur olarak 
düzenlenmiştir. Hırvat hukukunda, Hırvat etnik kimliği taşıyan ve Hırvatistan 
dışında ikamet eden kişinin, yasal düzene ve Hırvat geleneklerine riayet etme, 
Hırvat kültürünü kabul etmek şartlarıyla, salt beyana dayalı olarak Hırvat 
vatandaşlığını elde etmesi kabul edilmiştir. Alman hukukuna göre, Alman etnik 
kökenli olup, kökenleri nedeniyle ayrımcı muam eleye tâbi tutulduklarından 
dolayı Doğu Avrupa ülkelerinden A lm anya’ya göç eden kişiler özel belge 
alarak otomatikman Alman vatandaşlığına kabul edilirler. Ancak, burada irade 
açıklamasında bulunulması söz konusu değildir. L itvanya’da, Litvanya kökenli 
olup, başka bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olmayan kişiler irade beyanında 
bulunarak Litvanya vatandaşlığına alınabilmektedirler. Almanya, İspanya ve 
Letonya 'da, belli etnik kökene mensubiyet, belli şartlar altında, telsike hak 
kazandıran olgu olarak kabul edilmiştir.
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e) İyi niyetle ilgili devlet vatandaşı sıfatıyla hareket etme ve/ veya belli 
süre zarfında bu devlet vatandaşı olarak kabul edilme de, ender olarak, irade 
açıklaması ile vatandaşlığa kabulü sağlamaktadır. Fransız hukukunda, 10 yıldan 
beri Fransız vatandaşı sayılma, İspanyol hukukunda, 10 yıldan beri, iyi niyetle, 
kesintisiz olarak İspanyol vatandaşı sıfatından yararlanmak ve bu sıfatın nüfus 
kütüğünde tescil edilmiş olması, ilgili devlet vatandaşlıklarının irade açıklaması 
ile kazanılmasına imkân vermektedir. İsviçre hukukunda ise, bu olgu telsike hak 
kazandırır.

f) Başvuru sahibinin vatansızlığı, daha çok takdire bağlı telsik çerçevesinde 
nazara alınmaktadır. Birleşik Krallık’ta. bu devlet vatandaşı/ kısıtlı vatandaşlık 
haklarına sahip Birleşik Krallık uyruğu/ eski Birleşik Krallık uyruğu kişilerden 
Birleşik Krallık dışında dünyaya gelen, doğumdan itibaren vatansız olan 
kişiler, ülke içinde üç yıldan beri ikamet etmek kaydıyla, irade beyanı yoluyla 
vatandaşlık kazanabilirler. Macar hukukunda ise, 19 yaşın altında olup, beş yıldan 
beri M acaristan’da ikamet eden vatansızların irade açıklamasında bulunarak 
M acar vatandaşlığını elde etmelerine imkân tanınmıştır. Bazı ülkelerde, vatansız 
kişilerin bazı şartları yerine getirmek suretiyle telsike hak kazanacakları kabul 
edilmiştir. Avusturya, Hollanda, Polonya bu ülkelere örnektir.

2) Vatandaşlıktan, İrade Açıklamasına Bağlı Olarak Ayrılma8

Başka devlet vatandaşlığını kazanmış veya kazanacak olma, çeşitli hukuk 
düzenlerinde, irade beyanına bağlı olarak vatandaşlıktan ayrılma sonucunu 
doğurmaktadır. Ancak, arada bazı farklılıklar vardır.

Malta, Hollanda, Birleşik Krallık, Portekiz, Lüksem burg hukuklarında başka 
devlet vatandaşlığını elde etmiş/ elde edecek olan kişiler irade açıklamasında 
bulunarak ilgili devlet vatandaşlığını terk edebilirler. Avusturya, Hırvat, Çek, 
Fransız. Macar, İspanyol, İtalyan hukuklarında, buna ek olarak, vatandaşlığı 
terk edilecek devlet toprakları dışında ikamet etme şartı da aranmıştır. Türk 
Vatandaşlık Hukukunda ise, ileride açıklanacağı gibi, Türk vatandaşlığını kan 
esasına göre elde etmiş olup, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını sonradan 
kazanan/ toprak esasına göre yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişiler: 
doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı olduğu halde sonradan yabancı ana veya 
vatandaşlığını kazanan kişiler seçme hakkından yararlanarak Türk vatandaşlığını 
terk edebilirler (TV K  m.34). Başka deyişle, yabancı devlet vatandaşlığını 
kazanma, ancak, belli hallerde, irade beyanı ile vatandaşlıktan ayrılma imkânı 
sağlamaktadır.

8 İlgili veri tabanı için bk/. http://eudo-citizenship.cii/modes-or-acquisiton/1907'.‘search
(1.3.2011)
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Bıınıın yanında, daha az sayıda ülkede, belli durum da olan kişiler, salt irade 
beyanında bulunarak ilgili devlet vatandaşlığından ayrılabilmektedirler. Örneğin, 
Litvanya hukukuna göre, ceza gerektiren bir fiille ilgili olarak sanık veya şüpheli 
konum unda bulunmayan ve hakkında verilmiş nihaî bir m ahkem e kararı olmayan 
kişiler, Fransız ve Sloven hukuklarında, ilgili devlet vatandaşlığını kan esası 
uyarınca elde etmiş olup, bu devlet ülkesi dışında doğan kişiler (ek şartlarla), 
Fransız ve İtalyan hukuklarında, ilgili devlet vatandaşlığını ana-babalarına bağlı 
olarak kazanan kişiler (Fransız hukukunda, ilgilinin Fransa dışında doğmuş 
olması kaydıyla), Fransız hukukunda, yabancı devlet vatandaşlığını evlenme 
yoluyla kazanan ve aile birliği Fransa dışında kurulmuş olan kişiler, salt irade 
beyanıyla vatandaşlıktan ayrılma imkânına sahiptirler.

II- Türk Hukukunda, 5901 Sayılı Kanun Öncesinde, Seçme  
Hakkının Düzenlenme Tarzı

A) Genel Bakış

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan Tâbiiyet-i Osmaniye 
K anunnamesi ( I8 6 9 )Q, İslâm dünyasında, din ilkelerinden bağımsız ilk uyrukluk 
düzenlemesi olma özelliğini taşımaktadır. 1869 Kanunnamesi, telsik, izinle başka 
devlet uyrukluğuna geçmek üzere Osmanlı uyrukluğundan ayrılma, uyrukluktan 
ıskat edilme, evlenmenin kadının uyrukluğuna etkisi gibi bir uyrukluk kanununda 
yer alması gerekli ana unsurlarla ilgili hükümler getiren ve kendi dönemi açısından 
özgürlükçü ve ileri sayılabilecek bir düzenlem edir.10 Söz konusu Kanunnamenin 
2. maddesi, ana ve babası yabancı olduğu halde, Osmanlı topraklarında doğan 
çocukların, erginliğe ulaşmalarından itibaren üç yıl içinde Osmanlı uyrukluğunu 
elde etmek için "bihakkın" talepte bulunabileceklerini bildirmiştir. Öte yandan, 
K anunnam e’ye Zeyl (1916)"  ile getirilen 7. madde, Osmanlı uyruğu iken 
yabancı kişi ile evlenen kadının, kocasının vefatı tarihinden itibaren üç yıl 
içinde başvuruda bulunduğu takdirde aslî uyrukluğuna (Osmanlı uyrukluğuna) 
dönebileceği hükme bağlanmıştır.12 Bu hükümler, irade beyanı ile uyrukluk elde 
edilmesine/ uyrukluktan ayrılmaya dayanak teşkil ettiğinden, Türk Vatandaşlık/ 
Uyrukluk Hukuku tarihinde, seçme hakkının ilk örneklerini teşkil etmektedir.

9 11 Kanunsam 1284-10 Şevval 1285- 23 Ocak 1869. Takvim-i Vekâyî. No. 1044. metin için bkz. 
İlhan Linat. Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler-Mahkeme Kararları). Sev inç Matbaası, Ankara 
1966, s. 8-10.

10 Ay ba v  Vatandaşlık, s.69.
11 II Ceınazi-yel Ahır 1335. 3 Nisan İ333 (5 Nisan 1916) tarihli Kanun. Takvim-i Vekâyî, 30 

Cemazi-yel Âhır 1335- 22 Nisan 1333. No. 2861. metin için bkz. Unal. s.9-10.
12 Kanunnamenin 7. maddesi hakkında ayrıntılı tahlil için bkz. Rona Aybav, Kadının Uyrukluğu 

Üzerinde Evlenmenin Etkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 
1980. s.64 vd. (Evlenme)
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Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yürürlükte kalan Tâbiiyet-i Osmaniye 
Kanunnamesi 1928 yılında yerini 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı K anununa13 
bırakmıştır. 403 sayılı Türk  Vatandaşlığı Kanunu yürürlüğe girene kadar 
vatandaşlık kurumunu düzenleyen 1312 sayılı Kanun, seçme hakkını 4. ve 13. 
maddelerinde hükme bağlamıştır.

1312 sayılı Kanunun 4. maddesi, “ 1 Kanunsam' 1929 tarihinden itibaren 
T ürk iye’de doğan Ecnebinin T ürk iye 'de  doğan çocuğu Türk'tür. Bıı gibiler, Türk 
kanununa göre sinni rüşte vardıktan sonra altı ay içinde ana veya babalarının 
tâbiiyetlerini ihtiyar edebilirler. Bu takdirde haklarında 8. madde tatbik olunur.

Ecnebi sefir ve sefaret memıır ve ataşeleri ile mensup oldukları Devlet 
tâbiiyetini haiz olan meslekten yetişmiş konsolos ve konsolosluk memurlarının 
çocukları bu madde hükmünden müstesnadır” ifadesini içerir.

Toprak esasına dayalı olarak Türk  vatandaşlığının elde edilmesi, görüldüğü 
gibi, 1312 sayılı Kanunda, mutlak biçimde kabul edilm em iştir ."  Kanunda 
belirtilen kayıtlar altında olm ak üzere, T ürk iye’de doğan çocuklar, Türk 
kanunlarına göre reşit oldukları tarihten itibaren, ana-babalarmın uyrukluğu 
lehine kullanabilecekleri seçme hakkından yararlanarak Türk vatandaşlığından 
ayrılma imkânına sahiptiler. Ancak, bu haktan yararlanan kişiler, Kanunun 8. 
maddesi uyarınca, bir yıl içinde, T ürk iye’yi terk etme, ikametgâh ve merkez 
muamelelerini ülke dışına nakletme ve mallarını tasfiye etme yükümlülüğü 
altındaydılar. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında tasfiye ve sınır 
dışı işlemlerinin uygulanması öngörülmüştü.

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun, 13. maddesinde, evlenme ile 
uyrukluğu değişmiş olan “sabık yabancı” kadınların, Türk kocalarından evliliğin 
sona ermesi suretiyle ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl içinde aslî uyrukluklarına 
rücu hakkına sahip olduklarını belirtmiştir. Burada da, herhangi bir makamdan 
izin almak söz konusu olmaksızın, sadece irade beyanında bulunarak 
vatandaşlıktan ayrılma söz konusudur.15 Bu hükümden yararlanamayacak olan 
kişilerin, örneğin, üç yıllık süre içinde sözü geçen başvuruda bulunmamış olan 
kadınların, İçişleri Bakanlığına müracaat ederek. Bakanlar Kurulu kararı ile. özel 
izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılabilmelerine imkân verilmiştir. 
Bu yol "vatandaşlıktan çıkına” olarak anılmıştır (m .7).

13 23.5.1928 tarihli Kanun. RG 4.6.1928. 904. metin için bkz. Unat. s. 111-115.
14 Osman Fazıl Berki, Devletler Hususî Hukuku. 2. Bası. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları-Fakülteler Matbaası. İstanbul 1956. s.52.
15 Burada, "tâbiiyeti asliye"’ ibaresinden anlaşılması gerekenin doğumla ka/anılan uyrukluk değil, 

evlenme akdinden önce sahip olunan uyrukluk olduğu, doktrinde ifade edilmiştir: Bkz. Berki. 
s.63. 13. maddenin değerlendirilmesi ile ilgili olarak ayrıca bkz. Aybay. Evlenme, s.82-83.
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B) 403 Sayılı Kanunda Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile 
Kazanılması

1) Seçme Hakkından Yararlanacak Kişi Grupları

1964 y ılında çıkarılan 403 sayılı Kanun sistemi içinde de, vatandaşlık bağının 
kişinin iradesine bağlı olarak kurulmasında genel yol, yetkili makam kararına 
bağlı olarak vatandaşlığa alınma, başka ifadeyle, “ telsik”tir. Telsik işleminde 
kurucu unsur, daha önce belirtildiği gibi, yetkili makamın izni/ onayıdır. Tiirk 
hukukunda, vatandaşlığa yetkili makam kararı ile alınma "takdirî” bir işlem olarak 
düzenlenmiştir. 403 sayılı eski TVK, salt irade açıklamasına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığının elde edilmesini de, belli kategorilerle sınırlı olarak kabul etmiştir. 
Bu kanun çerçevesinde, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek kişi 
gruplarını dört kategoriye ayırmak m ü m k ü n d ü r : (a) Türk vatandaşlığını ana veya 
babasına bağlı olarak küçük yaşta yitiren kişiler (m. 12), (b) Evlenme dolayısıyla 
seçme hakkı kullanarak Tiirk vatandaşlığından ayrılmış olup, bu evlilikleri sona 
erdikten sonra Türk vatandaşlığına dönen (rücıı eden) kadınlar (m. 13), (c) Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları (4862 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 1). 
(ç) Bir Türk vatandaşı ile soy bağı ilişkisi olduğu halde, daha önce Türk vatandaşı 
olmayanlar (2383 sayılı Kanunla getirilen Ek Geçici m.2).

Öte yandan, bir beşinci kategori olarak, bir Türk vatandaşı ile evlenme yoluyla 
Türk vatandaşlığını kazanan yabancı kişinin durumunu incelemek ve bu kişilerin 
durumunun seçme hakkı kapsamına girip girmediğini tartışmak gerekir.(d)

a) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kazanma imkânı tanınmış olan ilk 
grup, küçük yaşta Türk vatandaşlığını ana veya babasına bağlı olarak yitirmiş 
kişilerdi. Bu kişiler dört ana gruba ayrılıyordu:

- Yabancı erkekle evlenerek mülga Kanunun 19. maddesi uyarınca Türk 
vatandaşlığından seçme hakkı kullanarak ayrılan kadının, ona bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybeden çocukları,

- Türk  vatandaşı erkekle evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını elde etmiş olup, 
bu evlilik sona erdikten sonra, miilga TV K  m .28 'in  tanıdığı imkândan yararlanarak 
seçme hakkı ile, eski vatandaşlığına dönmek üzere Türk vatandaşlığından ayrılan 
annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını yitiren çocuklar1“,

16 Bıı çocukların durumu iki ayrı grup içinde ele alınabilir. Kadına Türk vatandaşlığını kazandıran 
evlilikten önce bu kadının sahip olduğu çocuklar belli durumlarda annelerine bağlı olarak 
Türk vatandaşlığını kazanabiliyorlardı. Bu çocuklar mülga Kanunda belirtilen durumlarda, 
seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılan annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını 
yitiriyorlardı. Öte yandan, bu kadının, kendisine Türk vatandaşlığını kazandıran evlilikten olan 
çocukları da. yine mülga Kanunda belirtilen durumlarda aynı sonuca tâbi oluyorlardı.
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- Türk vatandaşlığından izinle çıkan ana veya babalarına bağlı olarak Tiirk 
vatandaşlığını yitiren çocuklar,

- Tiirk vatandaşlığından mülga TVK m .27’ye  göre seçme lıakkı kullanarak 
ayrılmış olan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını yitiren 
çocuklar.

Belirtilen kategorilere giren kişiler TV K  m. 12 hükm ünden yararlanarak, 
ergin olmalarından itibaren bir yıl içinde T ürk iye’de en büyük mülki âmire, 
Türkiye dışında Türk konsolosluklarına yazılı başvuruda bulunm ak suretiyle 
T ürk vatandaşlığına dönebiliyorlardı (M ülga 403 sayılı Kanun ın.43). Bu da, 
seçme lıakkı kullanarak Türk vatandaşlığını elde etmenin bir başka yolunu 
oluşturuyordu.

b) M ülga  403 sayılı Kanunda, evlenme dolayısıyla Tiirk vatandaşlığından 
seçme hakkı kullanarak ayrılma imkânı, ileride görüleceği gibi, sadece kadınlara 
tanınmıştı. Yabancı erkekle evlenen Türk vatandaşı kadın, ilgili yabancı kanuna 
göre, kocasının vatandaşlığını “evlenm e” dolayısıyla kazanmış/ kazanacak 
olduğu takdirde, mülga TV K  m. 19 uyarınca, sadece irade açıklamasında 
bulunmak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılabiliyordu. Yabancı erkekle 
yapılan evlilik sona erdiği takdirde, mülga 403 sayılı TV K  m. 19 hükmü 
uyarınca Türk vatandaşlığından ayrılan kadına seçme hakkı kullanarak Türk 
vatandaşlığına dönm e imkânını belirtilen Kanunun 13. maddesi tanımaktaydı. 
Buna göre, açıklanan durum da bulunan eski Türk vatandaşı kadın, evliliği sona 
erdikten itibaren üç yıl içinde, Türk iye’de en büyük mülki âmire, Türkiye dışında 
Türk elçilik ve konsolosluklarına yazılı başvuruda bulunarak Tiirk vatandaşlığına 
dönebiliyordu (Mülga 403 sayılı Kanun m.43).

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının sadece ilgili 
idari m akam lara  başvuruda bulunarak Tiirk vatandaşlığını elde etmeleri de. 
Kanun sistematiği içinde seçme hakkı ile ilgili kısımda yer a lm am akla birlikte, 
seçme hakkının bir başka türünü oluşturmaktadır. Bu düzenlem e 2003 yılında 
T V K ’una 4862 sayılı K anunla17 eklenen Ek m . l 'd e  yer almıştır. M ülga Kamın 
Ek madde 1 ’de, K KTC vatandaşlarının yurt içinde valiliklere, yurt dışında Tiirk 
temsilciliklerine başvurarak başkaca şart aranmadan Türk vatandaşlığını elde 
edebilecekleri hükm e bağlanmıştır. KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığını 
kazanm aya yönelik irade beyanlarına kurucu etki tanınması, burada yetkili 
makam kararıyla Tiirk vatandaşlığına alınmanın değil, seçm e hakkının söz 
konusu olduğunu ortaya koymaktadır."1

17 28.5.2003 tarihli Kanun. RG 3.6.2003, 25127.
18 Benzer değerlendirme için bkz. Ay bay. Vatandaşlık, s. 157.
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ç) 403 sayılı T V K ’nım, 1981 yılında, 13.02.1981 tarihli ve 2383 sayılı 
Kamınla (RG 17.02.1981. 17254) değiştirilmeden önceki özgün biçiminde, Türk 
kadın ve yabancı erkeğin evliliğinden dünyaya gelen çocuğun ancak yabancı 
babasının uyrukluğunu elde edememesi halinde Türk vatandaşlığını anaya bağlı 
olarak kazanabileceği öngörülmüştü. 2383 sayılı Kanunla kadın-erkek arasındaki 
bu ayırım ortadan kalkmış, ayrıca bu düzenleme nedeniyle Türk vatandaşlığını 
doğum la kazanamayan kişinin, Türk M edenî Kanun hükümlerine göre ergin 
olduktan itibaren 3 yıl içinde seçme hakkı kullanma yoluyla  Türk vatandaşlığını 
elde etmesine imkân tanınmıştır (Ek Geçici m.2). 1981 yılında yürürlüğe giren bu 
değişikliğin, 2002 yılından sonra pratik bir değeri kalmamıştır.1'’

d) 403 sayılı Kanunun özgün biçiminde, evlenm e yoluyla Türk vatandaşlığını 
kazanma, esas olarak, Türk vatandaşı ile evlenen yabancı kadınlara tanınan 
bir seçme hakkı olarak düzenlenmişti (m ülga 403 sayılı TVK, m .5 ’in özgün 
biçimi). Türk vatandaşı erkekle evlenen yabancı kadın, bu evlilik yetkili Türk 
makamları önünde yapıldığı takdirde bu m akama, yabancı makamlar önünde 
yapıldığı takdirde evlenmeyi tescille görevli Türk makamlarına yöneltilen irade 
açıklaması ile Türk vatandaşlığını elde edebiliyordu (mülga 403 sayılı TVK 
m.42). Öte yandan, vatansız kadınlar ve Türk vatandaşlığını evlenme işlemi 
dolayısıyla vatandaşlıklarını kaybetme durum unda olan kadınlar, Türk erkekle 
evlenmek dolayısıyla Türk vatandaşlığını otomatikman kazanmaktaydılar. 2003 
yılında, 4866 sayılı K anunla-1 Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması 
usulü önemli değişikliğe uğramış ve bu değişiklikle, bir Türk vatandaşı ile 
evlenm eye bağlı olarak Türk vatandaşlığının kazanılması imkânı, sadece 
kadınlara değil tüm yabancılara tanınmıştır. A ncak bu yolla Türk vatandaşlığının 
kazanılması için, en az üç yıldan beri devanı eden bir evliliğin mevcudiyeti ve 
eşlerin fiilen birlikte yaşamaları zorunlu kılınmıştır. Bu şartları yerine getiren 
yabancı eş, yurt içinde en büyük mülkî idare amirliklerine, yurt dışında Türk 
konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabiliyordu. İçişleri Bakanlığınca 
yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, bu kişinin aranan şartları taşıdığı 
anlaşıldığı takdirde, söz konusu kişi bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden 
itibaren Türk vatandaşlığını kazanabiliyordu. Ayrıca, vatandaşlığın evlenme 
nedeniyle kendiliğinden (otomatikman) kazanılması, sadece evlenme dolayısıyla 
vatandaşlığını kaybedenlere tanınmıştı.

2004 yılında çıkarılmış olan. “Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle 
Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
19 Bkz. Ayba\. Vatandaşlık, s. 154. 2383 savılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1981 yılında doğmuş

olan kişiler 1999 yılında ergin olmuşlardır. Bu kişilerin seçme hakkından \ ararlaııma imkânları
2002 yılında sona ermiştir.

20 4.6.2003 tarihli Kanun. RG 12.6.2003.25136.
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Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik” 21, 
evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin başvuru için, bazı ek şartlara 
da (tartışmalı biçimde) yer vermişti. 4866 sayılı Kanunla getirilen değişiklik, 
doktrinde, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının hâlâ seçme 
hakkı olarak mı nitelendirileceği, yoksa artık burada telsikin yeni bir türünün mü 
söz konusu olduğu hakkında tartışmaya yol açmıştı.-’-’ 5901 sayılı yeni TV K  Türk 
vatandaşlığının evlenm e yoluyla kazanılmasını açıkça yetkili makam kararıyla 
Türk vatandaşlığının kazanılmasının bir türü olarak düzenlemiştir.

2) Seçme Hakkının Kullanılması Usulü ve Türk Vatandaşlığının 
Kazanılması Anı

403 sayılı Kanunun 12. ve 13. maddeleri uyarınca seçme hakkı kullanılması 
usulü, yukarıda belirtildiği gibi, kısmen anılan Kanunun 43. maddesinde 
düzenlenmişti. Bu hakkın kullanılması için M ülga Kanunun 43. maddesi, başvuru 
makamlarını, yurt içinde mahallin en btiyiik mülkî amirliği, yurt dışında Türkiye 
elçilik ve konsoloslukları olarak belirlemişti. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi, seçme hakkı 
ile vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin olarak, “seçme hakkını kullanmak için 
müracaat makamlarına bir dilekçe vermek kafidir... Bu makamlarca dileğinin 
doğruluğu tespit edildiği takdirde derhal tescilleri yapılır ve İçişleri Bakanlığına 
bilgi verilir" ifadesini içermekteydi. Bu ifadeden çıkarılacak sonuç, herhangi bir 
İdarî makamın, kanuna ııygun olarak kullanılmış bir seçme hakkının sonucunu 
etkileyebilecek bir yetkiye sahip bulunmamasıdır. Başvuru makamları sadece 
seçme hakkının kanun çerçevesindekullaııılıpkullanılmadığını denetleyebilirlerdi. 
Bu hak. T V K ’nda sayılan kategorilerden birine giren kişi tarafından, Kanunda 
belirtilen usule uygun olarak ve yine Kanunda belirtilen süre içinde kullanıldığı 
takdirde, başvuru makamları gerekli tescili yaparak, durumu İçişleri Bakanlığına 
bildirmekle yetineceklerdi. Başvuru süresi, 12. madde için, ilgilinin ergin 
olmasından itibaren bir yıl, 13. madde için evliliğin sona ermesinden itibaren bir 
yıl olarak düzenlenmişti.

Öte yandan. KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığına alınması usulü, 
2004 Yönetmeliğinin 6. maddesinde nispeten ayrıntılı olarak düzenlenmişti. 
Başvuru makamları (yurt dışında. Türk dış temsilcilikleri, yurt içinde valilikler) 
tamamlanan dosyaları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel M üdürlüğüne 
gönderiyor; yapılan inceleme sonucunda, Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılan 
kişiler ve onlarla birlikte işlem gören çocukları adına "Kanun Yoluyla Türk 
Vatandaşlığını Kazanma Bildirim Form u" düzenleniyor ve buna dayanılarak,

21 RG. 24.05.2004. 25471.
22 Bu konuda bkz. Sargın, s.33-34; Aybay. Vatandaşlık, s. 138-141.
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Ankara. Altındağ İlçesi Nüfus Müdürlüğünde tutulan Konsolosluklar Kütüğüne 
tescilleri yapılıyordu. Görüldüğü gibi, burada da, idari makamların  yapacağı 
işlem, seçme hakkının kanuna uygun olarak kullanıldığını tespitten ibaretti.

403 sayılı Kanunun, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasını 
düzenleyen 5. maddesinde düzenlenen usul, doktrinde ileri sürüldüğü g ib P .  
4866 sayılı Kanunla getirilen değişiklik sonrasında da, evlenm e yoluyla Türk 
vatandaşlığının elde edilmesinin ‘"seçme hakkı” çerçevesinde mütalâa olunması 
gerektiğini ortaya koymaktaydı. Gerçekten, Kanunda. “ Başvuru üzerine İçişleri 
Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları 
taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren 
Türk vatandaşlığını kazanırlar” (403 sayılı Kanun, 4866 sayılı Kanunla değişik 
m .5, fıkra I, son cümle) ifadesine yer  verilmişti. Buna göre, İçişleri Bakanlığının 
başvuru üzerine yapacağı işlem, Kanunda aranan şartların yerine getirilip 
getirilmediğini incelemek ve şartlar yerine getiri ldiği takdirde, söz konusu kişilerin 
Türk vatandaşlığını kazandıklarına ilişkin bir tespit kararı vermekle sınırlanmıştı. 
Başka ifadeyle, yetkili makam ‘"kurucu” nitelikte karar verm em ekteydi.24 403 
sayılı Kanunun 5. maddesi bütün olarak yorumlandığında, “yapılacak inceleme ve 
soruşturmanın” Kanunda aranan şartların yerine getirilip getirilmediğini tespite 
yönelik  olduğu anlaşılmaktaydı. Bu hüküm takdir yetkisinin kullanılmasına yer 
bırakıldığını düşündürecek biçimde kaleme alınmamıştı.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının, 2003 yılında getirilen 
değişiklik sonrasında “yetkili makam kararıyla vatandaşlığa alınm anın" bir türii 
olarak düzenlendiği yönünde yorum un, Türk Vatandaşı ile Evlenme Nedeniyle 
Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmelik 
hükümlerinde önemli dayanak bulduğu gözlemlenebilir. Bu Yönetmeliğin 2. 
maddesi. Kanunun 5. m addesinde belirtilen şartlar yanında, çoğu takdiri nitelik 
taşıyan başka yeni şa r t la rd a  öngörmüştür. Bunlar, “ fuhuş yapmak, fuhşa aracılık 
etmek veya fuhşa zorlamak, kadın ticareti yapm ak gibi herhangi bir faaliyette 
bulunm am ak” ve “kamu düzeni, millî güvenlik ve genel ahlâk açısından 
sakıncalı o lm am ak" olarak ifade edilmişti. 2004 Yönetmeliğinin 4. maddesi, 
“gerekli araştırma ve soruşturm anın” başvuru makamları tarafından yapılacağını, 
“ İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda: aranılan 
şartları taşıdığı anlaşılan kişilerin bu duruma ilişkin verilecek karar tarihinden 
itibaren Türk vatandaşlığını kazanacaklarını, söz konusu şartları taşımayanların 
taleplerinin reddedileceğini” açıklamıştı. Nihaî tespiti yapacak makam olan 
İçişleri Bakanlığı, incelemesini önemli ölçüde takdir unsuru içeren şartlar

23 Bkz. Sargın, s.34.
24 Sargın, s.34.
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üzerinden gerçekleştireceğinden, 4866 sayılı Karnınla getirilen düzenlemeden 
sonra, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının elde edilmesinin “seçm e hakkı” 
değil "telsik" kapsamına girdiği sonucuna varılmasının uygun olacağı, doktrinde 
ifade edilmiştir."

Vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin olarak, Yönetmelikle, kanunda dayanak 
bulmayan yeni şartlar öngörülmesi, hem yasa tekniği açısından tartışmalı, 
hem de vatandaşlığın kanunla kazanılıp kaybedileceğini bildiren Anayasa 
hükm üne (m.66/III) aykırıdır. Kanaatimizce, vatandaşlıkla ilgili bir kurumun, 
bizim örneğimizde evlenme yoluyla vatandaşlık kazanmanın nitelendirilmesi, 
öncelikle, ilgili kanun düzenlemesinin esas alınmasını gerekli kılar. Yukarıda 
açıklandığı gibi, 2003 değişikliği sonrasında dahi, 403 sayılı Kanun, evlenme 
yoluyla vatandaşlık kazanılmasını “seçme hakkı” çerçevesi dışına çıkarmış 
değildi. Ancak, uygulamaya hâkim olması beklenen 2004 Yönetmeliği, Kanunda 
yer  almayan ek şartlar öngörmesi ve özellikle bu şartların takdiri nitelikte olması 
nedeniyle, bu kuruma, bir ölçüde “telsik” işlemi vasfı vermiştir. Eski T V K  
m .5 ve 2004 Yönetmeliği birlikte incelendiğinde, evlenme yoluyla vatandaşlık 
kazanılmasının hem telsik. hem de seçme hakkı özelliklerini taşıyan "hibrid” bir 
işleme dönüştüğü söylenebilirdi.

Seçm e hakkı ile vatandaşlığın kazanılması anı, 403 sayılı Kanunda, özel olarak 
belirtilmemişti. Ancak, Kanunun 43. maddesinde, 12. ve 13. maddeler (ayrıca
27. ve 28. maddeler) uyarınca seçme hakkının İçişleri Bakanlığına gönderilmek 
üzere başvuru makamlarına '"yazılı bildiride” bulunmak suretiyle kullanılacağı 
ifade edilmişti. Bu hükümden yola çıkılarak, seçme hakkından yararlananların, 
bu haklarını kullandıklarını yetkili makamlara yazılı olarak bildirdikleri anda 
Türk vatandaşlığını kazanacakları, doktrinde dile getirilmişti.-’" Seçme hakkı ile 
vatandaşlık elde edilmesinde kişinin irade beyanı kurucu unsuru teşkil ettiğinden, 
yazılı bildirim anının esas alınması doğaldı.

KKTC vatandaşlarının seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kazanması anı 
bakımından da aynı sonuca varmak mümkündür. Burada da, ilgili makamların 
yetkisi, başvuru sahiplerince verilen bilgilerin doğruluğunu incelemekle sınırlı 
tutulmuştu. Bu bilgilerin doğruluğunun anlaşılması halinde, başvuru ile birlikte, 
belirtilen kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması söz konusuydu."

Buna karşılık, 4866 sayılı Kanunla getirilen değişiklikten sonra, gerek 
TV K  m .5 ’te, gerek 2004 Yönetmeliği m .4 'te , Türk vatandaşlığını evlenme 
dolayısıyla kazanmak üzere başvuruda bulunan kişilerin, başvuru üzerine İçişleri

25 Aybay. Vatandaşlık, s. 139-141.
26 Hrgin Nomer. Vatandaşlık Hukuku. 13.Bası.Fili/. Kitabesi. İstanbul 2002. s .147 (13. Bası).
27 Vahit Doğan. Tiirk Vatandaşlık I lukııku. 8. Bası. Seçkin. Ankara 2008. s.87.
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Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları 
taşıdıklarının tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığım elde 
edecekleri açıkça düzenlenmiştir.2* Türk vatandaşlığının doğrudan kazanılması 
hali hariç tutulmuştur.

3) Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Sonuçları

Tiirk vatandaşlığının doğumdan sonra, doğum dışı bir nedenle kazanılmasının 
ilgili bakımından ortak sonucu, vatandaşlık kazanan kişinin, kazanma anından 
itibaren Türk vatandaşı statüsüne geçmesidir. Öte yandan, 403 sayılı mülga 
Kanun, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının elde edilmesinin, ilgilinin yakınları 
üzerindeki etkisini, her işlem açısından ayrı ayrı düzenlemiştir.

403 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına dönen kişinin 
vatansız karısının, kocasına bağlı olarak kendiliğinden Türk vatandaşlığım 
kazanması öngörülmüştü (403 sayılı TV K  m. 17 yollaması ile m. 15). Türk 
vatandaşlığını seçen erkeğin küçük çocukları babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşı oluyorlardı (403 sayılı T V K  m. 17 yollaması ile m. 16/1). Türk 
vatandaşlığını seçen kadının küçük çocukları ise şu hallerden biri gerçekleşmişse 
annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını elde ediyorlardı: (i) Babanın ölmüş 
bulunması, (ii) Babanın belli olmaması, (iii) Babanın vatansız olması, (iv) 
Çocuğun vatansız olması, (v) Velayetin anada bulunması (403 sayılı T V K  m. 17 
yollaması ile m. 16/11).

M ülga Kanunun 13. maddesi uyarınca, yabancı erkekle evlenerek kocasının 
vatandaşlığını seçmek suretiyle Türk vatandaşlığından ayrıldıktan sonra (m. 19), 
yapmış olduğu evliliğin sona ermesinden itibaren 3 yıl içinde Türk vatandaşlığına 
dönen kadının annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığım kaybeden küçük 
çocukları"', 13. maddeden yararlanan annelerine bağlı olarak Türk vatandaşı

28 403 sayılı TVK’nun 42. maddesinin 4866 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki özgün 
biçiminde, 5. maddedeki beyanın, evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları ününde 
.sapıklığı takdirde, evlenme sırasında o makama, evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı 
makamlar önünde yapıldığı takdirde evlenmeyi tescil ile görevli I ürk makamlarına, evlenme 
akdinden başlayarak bir aylık süre içinde yazılı olarak yapılacağı öngörülmüştü.

29 403 sayılı Kanun m.30: "Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 uncu madde gereğince Türk 
vatandaşlığını kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları:
a) Babanın ölmüş bulunması.
b) Babanın belli olmaması.
c) Babanın vatansız olması.
Hallerinde analarına bağlı olarak Tiirk vatandaşlığını kaybederler. Bu fıkra gereğince Türk 
vatandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise. yazılı muvafakatine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı çocukları vatansız kılacak ise. çocuklar 
Türk kalırlar."
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olmaktaydılar (m. 18/1). Kadının, kendisine Türk vatandaşlığım kaybettiren 
evlenmeden olan küçük çocukları, 16. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
hallerde seçm e hakkını kullanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını 
kendiliğinden kazanmaktaydılar (m. 18/11).

4862 sayılı Kanunla getirilen değişiklik sonucunda KKTC vatandaşlarının 
Türk vatandaşlığını sadece yazılı bildirimle elde etmelerine imkân veren Ek 
m .l ,  vatandaşlık kazanmak üzere başvuruda bulunan kişinin yakınlarının Türk 
vatandaşlığını elde etmesine ilişkin hüküm getirmemişti. Buna karşılık, 2004 
Yönetmeliğinin 6. maddesinin son fıkrası, ilk cümlesi, “Yapılan inceleme 
sonucunda Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılan kişiler ile birlikte işlem gören 
küçük çocuklarının adına “ Kanun Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Bildirim 
Formu” düzenlenir” ifadesine sahipti. Bu ifadeden, seçme hakkı kullanan KKTC 
vatandaşlarının küçük çocuklarının da kendileri ile birlikte işlem göreceği, başka 
deyişle, Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanacağı yönünde sonuç çıkarmak 
mümkündü.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının, 403 sayılı Kanun 
düzenlemesi esas alınarak seçme hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi halinde, 
bu işlemin ilgilinin yakınları üzerindeki sonuçlarını da kısaca gözden geçirmek 
yerinde olur. Evlenme işleminin ilgilinin yakınlarının vatandaşlık durumu 
hakkında sonuç doğurması, mülga Kanunun 14. maddesi uyarınca, belli şartlara 
bağlı olarak30, sadece Türk vatandaşlığını evlenme ile kazanan kadının bu 
evlenmeden önceki küçük çocukları açısından söz konusu olmaktaydı. 403 sayılı 
T V K ’nun özgün biçiminde m evcut olan bu hüküm 4866 sayılı Kanunla, evlenme 
ile vatandaşlığın kazanılması kurumu önemli değişikliğe uğradıktan sonra da 
varlığını sürdürmüştür. Ö zgün düzenlemenin varlığını sürdürmesinin ilginç yönü. 
4866 sayılı Kanunla getirilen değişiklikten sonra, sadece yabancı kadınların değil, 
yabancı erkeklerin de Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanma imkânına 
sahip kılınmasıdır. Bu değişikliğe karşın, küçük çocukların evlenme yoluyla Türk 
vatandaşlığını elde eden ebeveyne bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanması, 
403 sayılı Kanun yürürlükten kalkana kadar, sadece evlenen “kadın” ın çocukları 
bakımından geçerli olmuştur.

30 403 sayılı TVK m. 14: '■Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının, bu evlenmeden
önceki küçük çocukları.
a) Babanın ölmüş bulunması,
b) Babanın belli olmaması.
e) Babanın vatansız bulunması.
ç) Çocuğun vatansız olması.
d) Velayetin anada bulunması.
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar.
Şu kadar ki (a) vc (d) bentlerinin uygulanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır.”
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4) İlgili Kuralların Değerlendirilmesi

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Gerekçesinde, kişinin, 
vatandaşlık bağıyla bağlı olacağı devleti serbestçe seçmesine ve hiç kimseye 
istemediği bir vatandaşlığın verilmemesine ilişkin Vatandaşlık Hukuku prensibini 
gerçekleştirmek amacıyla, ‘"seçme hakkı’’ hükümlerinin Tasarıya konulmuş 
olduğu ifade edilmiştir. '1

403 sayılı Kanunun seçme hakkı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma imkânı 
tanıdığı kategoriler ele alındığında, kanun koyucunun farklı mülâhazalarla 
düzenleme getirdiği ortaya çıkmaktadır. Küçük yaşta, Türk vatandaşlığından 
ayrılan ana-babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını yitiren kişiler (403 sayılı 
TV K  m. 12) ilk kategoriyi oluşturmaktadır. Türk vatandaşlığını yitirmelerinin 
iradeleri dışında, ana-babalarına bağlı olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak, 
bu kişilerin, sadece irade açıklamasıyla Türk vatandaşlığına alınmaları m ümkün 
kılınmıştır.

İkinci kategoride, evlenme yoluyla seçme hakkı kullanarak ayrıldığı Türk 
vatandaşlığına, bu evlilik sona erdikten itibaren üç yıl içinde dönen kadınlar yer 
almaktadır (TVK m. 13). Bu hüküm, ileride ele alınacak olan “evlenen/ evliliği 
sona eren kadınlar için tanınan seçme hakkf 'na  paralel biçimde, bir nevi pozitif 
ayırımcı hüküm olarak değerlendirilebilir. 403 sayılı Kanun, evliliği, kadının 
uyrukluğu üzerinde etki doğuran bir kurum olarak kabul etmiş, buna göre 
düzenleme getirmiştir. Kişinin uyrukluğunu seçme ve değiştirme özgürlüğünü 
teyit eden direktif  ilke hilâfına, bazı hallerde, yabancı kadının, Türk vatandaşı 
ile evlenme yoluyla  Türk vatandaşlığını otomatikman kazanması ve Türk 
vatandaşlığını telsik veya seçme hakkı ile elde eden kocasına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kazanması kabul edilmiştir.5-' Bu hükümlerin kabulünün temelinde, 
vatansızlığı önleme amacının bulunduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, ‘'evliliğin 
kadının uyrukluğunu etkilediği haller" çerçevesinde, Türk vatandaşlığına seçme 
hakkı kullanmak suretiyle dönülmesine imkân tanınmıştır. 403 sayılı Kanunda 
kadına tanınan seçme hakkı, bu Kanunun, bir yandan, kadınlar için, vatandaşlığın 
kazanılması konusunda edilgin bir konum öngören, diğer yandan kadınlar lehine 
pozitif  ayırımcı bir perspektif  benimseyen yapısı çerçevesinde değerlendirilebilir.

3 1 Tasarı metni \e  Gerekçe için bkz. Unat. s.26? vd.; konıı ile ilgili olarak bkz. aynı eser, s.272.
32 403 sayılı TVK'nun özgün biçimi uyarınca. Tiirkle evlenen vatansız ve evlenme dolayısıyla 

uyrukluğunu yitirme durumunda olan kadınlar, bu eşlilik dolayısıyla doğrudan Türk 
vatandaşlığını kazanabiliyorlardı. Türk vatandaşlığına telsik yoluyla alınan veya Türk 
vatandaşlığını seçme hakkı ile. 12. madde gereğince ka/anan erkeğin vatansız karısı, kocasına 
bağlı olarak Türk vatandaşlığını elde etmekteydi.
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Sonuçta, her iki kategoride de eski Türk vatandaşları yer alır. Eski Türk 
vatandaşları kategorisi içinde, salt irade beyanına bağlı olarak Türk vatandaşlığını 
elde etmeleri mümkün görülenler (m. 13 çerçevesinde) evli kadınlar ve seçme 
hakkı, ç ıkm a yollarıyla Türk vatandaşlığından ayrılan ana-babalarına bağlı olarak 
Türk vatandaşlığı ile ilişkisi kesilenlerdir.

KKTC vatandaşlarının seçme hakkından yararlanarak Türk vatandaşlığını salt 
irade beyanı ile elde etmeleri, göçmenlerin  Türk vatandaşlığını kolaylıklı usulle 
elde etmelerine paralel bir düzenlem e olarak nitelendirilebilir. Burada, kolaylıklı 
rejimden yararlanma imkânının soy ve kültür gibi esaslara dayalı olarak tanındığı 
görülmektedir. Yeni TV K  düzenlemesinde de paralel bir kurala yer verildiğinden, 
bu konu ileride, ilgili bölümde tartışılacaktır.

C) 403 Sayılı Kanunda Türk Vatandaşlığından Seçme Hakkı ile 
Ayrılma

1) Seçme Hakkından Yararlanacak Olan Kişi G ruplan

403 sayılı m ülga Kanun çerçevesinde, vatandaşlık bağının kişinin iradesine 
bağlı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan işlem, esas olarak, vatandaşlıktan 
"çık ına”dır. Çıkına işlemi, telsike benzer biçimde, kişinin irade açıklaması 
yanında, yetkili makamın da bu yönde karar vermesini zorunlu kılar. Yetkili 
makam kararı olmaksızın, salt irade beyanına bağlı olarak vatandaşlıktan ayrılma 
sonucunu doğuran “seçme lıakkı" temelde iki kişi grubuna tanımıştır, (a) Yapmış 
oldukları evlilikten dolayı uyrukluk durum u etkilenen kadınlar; (b) Küçük yaşta 
çeşitli yollarla kazanmış oldukları Türk vatandaşlığım terk etmek isteyen kişiler.

a) Kadının vatandaşlığının, yapmış olduğu evlilikten etkilendiği hallere ilişkin 
seçme hakkı, 403 sayılı Kanunun 19. ve 28. maddelerinde düzenlenmişti.

M ülga Kanunun 19. maddesi, yabancı erkekle evlenen Türk  kadının, 
eşinin vatandaşlığını seçmek üzere, sadece irade beyanında bulunarak Türk 
vatandaşlığından ayrılmasını hüküm altına almıştı. Kanun sistematiği içinde, 
seçme hakkı hükümleri arasında yer  alm am akla birlikte, belirtilen madde seçme 
hakkının tipik bir örneğini teşkil etmektedir.”

Kadının vatandaşlık durumunun, yapılan evlilikten etkilenmesi ile bağlantılı 
bir başka durum 403 sayılı Kanunun 28. maddesinde düzenlenmişti. Sözü geçen 
madde. T ürk vatandaşlığını TV K  m .S’e uygun olarak, evlenme yoluyla kazanmış 
olan kadının, bu evliliği sona erdikten itibaren 3 yıl içinde, önceki vatandaşlığına 
riicıı etmek suretiyle, Türk vatandaşlığından ayrılmasına imkân tanımıştı.

33 Bıı yaklaşım için bk/. Aybay. Vatandaşlık, s. 184 vd.
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b) Kiiçiik yaşta  kazanmış oldukları Türk vatandaşlığından 403 sayılı T V K 'n u n
27. maddesi uyarınca seçm e hakkı kullanarak ayrılabilecek kişi grupları şunlardı:

(i) Analarına bağlı olarak doğumla Türk vatandaşı oldukları halde doğumla 
veya sonradan yabancı babalarının vatandaşlığını kazananlar,

(ii) Evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olanlar,

(iii) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan ana 
veya babasının vatandaşlığını kazananlar,

(iv) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana veya 
babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olanlar.

İncelenen hükümde, genel itibariyle, vatansız kalmamaları için küçiik yaşta 
Türk vatandaşlığı “ verilmiş” kişilere, erginliğe ulaştıktan sonra yabancı bir 
devlet uyrukluğunu seçme imkânı tanınması söz konusudur.,4 Ayrıca, anaya bağlı 
olarak kan esası uyarınca Türk vatandaşlığını elde etmiş olup, doğum la veya 
sonradan yabancı babasının vatandaşlığını kazanan kişilere de çifte vatandaşlık 
durumunu ortadan kaldırma imkânı verilmiştir. Esasen, seçme hakkının kabul 
ediliş gerekçelerinden biri, çifte veya çok vatandaşlığın bertaraf edilmesinin 
sağlanmasıdır.5'

Her iki kategori açısından da, seçme hakkının kullanılması, haktan yararlanacak 
kişinin vatansız kalmaması şartına bağlanmıştı. 403 sayılı Kanun m. 19 uyarınca 
seçme hakkının kullanılması, “kocanın millî kanunu evlenme sebebi ile kocanın 
vatandaşlığını kadına bahşettiği takdirde" m üm kün olabiliyordu. Kanunun
28. maddesinin öngördüğü seçme hakkından yararlanacak kadınların, ya Türk 
vatandaşıyla evlenm eden önce sahip olduğu uyruklu muhafaza etmesi ya da 
bu uyrukluğa dönebilecek olması zorunlu kılınmıştı. 27. madde de, öngördüğü 
seçme hakkının kullanılmasının, Türk vatandaşlığından ayrılan kişiyi vatansız 
durum a düşürmesi halinde, bu hakkın kullanılamayacağını hükm e bağlamıştı.

2) Seçme Hakkının Kullanılması Usulü ve Türk Vatandaşlığı İle 
İlişkinin Kesilmesi Anı

a) 403 sayılı TVK m. 19 Açısından

403 sayılı K anunun özgün biçimine göre, yabancı kadının evlenm e yoluyla 
Türk vatandaşlığını kazanması usulü, m. 19 uyarınca vatandaşlıktan ayrılma 
bakımından da geçerli o lmuştur (mülga TVK m.42). Buna göre, belirtilen

34 Ay bay. Vatandaşlık, s. 194.
35 Vahit Doğaıı. Türk Vatandaşlık Hukuku. 10. Bası. Seçkin. Ankara 2(Jİ0. s.143 (10. Bası).
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maddede düzenlenmiş olan seçme hakkına ilişkin irade beyanının: (i) Evlenme, 
evlendirmeye yetkili Türk  makamları önünde yapıldığı takdirde, evlenme 
sırasında o makama; (ii) Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makam lar 
önünde yapıldığı takdirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme 
akdinden başlayarak bir aylık süre içinde, yazılı olarak yapılması öngörülmüştü. 
403 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmeliğin 55. maddesinde, yapılan irade beyanını 
alan makamın, bunu, evlenme tesciline ait işlemi i evrakla birlikte ilgili nüfus 
memurluğuna göndereceği, nüfus memurluğunun da başka bir emir ve karar 
beklemeden nüfus siciline kaydederek, ayrılan kadına kayıp şerhi vereceği hükme 
bağlanmıştı.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılma hallerinde. Türk vatandaşlığının 
hangi anda kaybedileceği sorunu, m ülga 403 sayılı T V K ’nda, ender olarak özel 
düzenlemeye konu olmuştu. T V K  m. 19/11, ‘‘Kadın, kocasının uyrukluğunu belirli 
şartların gerçekleşmesi ile kazanıyorsa, Türk vatandaşlığı o tarihte kaybedilir’’ 
hükm ünü getirmişti. Buna karşılık, kocanın uyrukluğunun evlilik dolayısıyla 
doğrudan kazanılmasında, Türk vatandaşlığının hangi andan itibaren yitirileceği 
düzenlenmemişti. Evlenme yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde, evlenme 
tarihi ile vatandaşlıktan ayrılma bildirimi arasında bir aya kadar uzayabilecek 
bir zaman farkı söz konusu olabiliyor; dolayısıyla vatandaşlığın kaybı açısından 
hangi tarihin esas alınması gerektiği duraksamaya yol açıyordu. Doktrinde, bu 
k onuda göriiş ayrılıkları ortaya çıkmıştı.3"

b) 403 sayılı TVK m.27 ve 28 Açısından

403 sayılı Kanunun 27. ve 28. maddelerinde öngörülen seçme hakkı, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere yurt içinde, mahallin en büyük mülkiye 
amirliğine, yabancı ülkelerde, Türkiye elçilik ve konsolosluklarına yazılı 
bildirimde bulunmak suretiyle kullanılmaktaydı (m.43). Seçme hakkından 
yararlanm a süresi, 27. maddede, ilgilinin ergin olmasından itibaren iki yıl, 28. 
m addede ise, ilgiliye Türk vatandaşlığını kazandıran evliliğin sona ermesinden 
itibaren üç yıl olarak belirlenmişti. Yönetmeliğin 41. maddesi, başvuruyu alan 
idare makamlarının ve konsoloslukların, ilgili maddelerin aradığı şartları tespit 
ve başvuru sahiplerinin vatansız kalmayacaklarını ispat eden belgeleri eklemek 
suretiyle, dosyayı İçişleri Bakanlığına göndereceklerini, İçişleri Bakanlığı Nüfus 
İşleri Genel M üdürlüğünün nüfus kayıtlarına kayıp şerhlerini vermek üzere bunu 
ilgili valiliğe sevk edeceğini bildirmişti. Hükümde, K anunda aranan şartları 
taşımadığı anlaşılan başvuruların İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmemesi ve 
seçme hakkının kullanılamayacağının ilgiliye tebliğ edilmesi de öngörülmüştü.

36 K\ lenıne anını esas alan görüş için bkz. Nomer. 13. Bası, s.93: Nihal Uluocak, Türk Vatandaşlık
Hukuku. Filiz kitabe\i. İstanbul 1989. s.72: kadının irade açıklamasında bulunduğu anı esas
alan görüş için bkz. Aybay. Vatandaşlık, s. 1«S8.
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Mülga Kanunun 27. ve 28. maddeleri uyarınca seçme hakkı kullanılması 
ile ilgili olarak Ttirk vatandaşlığının kaybedilmesi anı bir yasal düzenlemeye 
konu olmamıştır. Doktrinde, seçme hakkından yararlanacak kişilerin, hakkın 
kullanılmasına ilişkin yazılı bildirimde bulundukları andan itibaren Türk 
vatandaşlığını kaybedecekleri ifade edilmişti.37 Seçme hakkına ilişkin Kanun 
ve Yönetmelik hükümleri gözden geçirildiğinde, ilgili makamların yetkisinin 
(başvuru makamları ve İçişleri Bakanlığı), seçme hakkının ilgili düzenlemelerde 
öngörülen usul ve süreye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemekle 
sınırlı olduğu; başka ifadeyle, bu makamların işlemlerinin değil, seçme hakkı 
kullanan kişilerin irade beyanlarının, usulüne uygun olarak yapılmak kaydıyla58, 
kurucu etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 403 sayılı TVK 
sisteminde, seçme hakkı ile vatandaşlığın kaybı anının '‘irade açıklaması anı" 
olarak kabul edilmesi gereklidir.

3) Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığı İle İlişkinin Kesilmesinin 
Sonuçlan

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılmış bulunma hallerinin ortak 
sonucu, ilgili kişinin yabancı statüsüne geçmesidir. 403 sayılı TV K  m .29 'a . 1995 
yılında 4112 sayılı Kanunla getirilen değişiklik sonrasında, Türk vatandaşlığını 
aslen kazanmış olup, Türk vatandaşlığından “çıkma yoluyla’' ayrılan kişiler 
için bir tür ayrıcalıklı statü yaratılmıştır.” Bu statüye 5901 sayılı yeni T V K ’nda 
da yer verilmiştir. Ancak, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılan Türk 
vatandaşları için böyle bir statü öngörülmemiştir. Bunun bir istisnası vardır: 2003 
yılında çıkarılan 4817 sayılı “Yabancıların Çalışm a İzinleri Hakkında Kanun”4", 
(403 sayılı) T V K  m .19, 27 ve 28 çerçevesinde Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 
ve bunların furuunun istisnaî çalışma iznine tâbi olacaklarını hükm e bağlamıştır 
(m .8).

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı ile ilişkinin kesilmesinin ilgilinin yakınlarına 
etkisi, her ayrılma biçimi bakımından özel olarak düzenlenmiştir.

403 sayılı Kanunun 30. maddesinde, yabancı ile evlenmek suretiyle 19. madde 
gereğince Tiirk vatandaşlığını kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük 
çocuklarının; (i) Babanın ö lm üş bulunması, (ii) Babanın belli olmaması, (iii)

37 Nomer. 13. Bası. s. 147.
38 Ayrıntılı tahlil için bk/.. Aybay. Vatandaşlık, s. 185-186. 193.
39 7.6.1995 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunıfnda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. RCî

12.6.1995. 22311. TVK m.29 hükmü 5203 sayılı Kanunla bir kez daha değişikliğe uğramıştır:
29.6.2004 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuıı. RCi
6.7.2004. 25514.

40 27.2.2003 tarihli Kanun. RG 6.3.2003. 25040.
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Babanın vatansız olması hallerinde analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını 
kaybedecekleri; bu fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybının, çocuk 15 
yaşından büyük ise, yazılı muvafakatine bağlı olduğu bildirilmişti.

403 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince, evlenme ile Türk vatandaşlığına 
geçen kadının 28. madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından 
ayrılması halinde, annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan küçük 
çocuklar, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmekteydiler.  Kadına 
Türk vatandaşlığını kazandıran evlenmeden olan küçük çocukların ise, T V K 'nun , 
"çıkm a"nın sonuçlarını düzenleyen (4866 sayılı Kanunla değişik) 32. maddesinin 
2. fıkrasında belirtilen şartlarla, seçme hakkını kullanan annelerine bağlı olarak, 
Türk vatandaşlığını kaybedecekleri öngörülmüştü.'"

27. maddede öngörülm üş olan seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk 
vatandaşlığından ayrılan kişinin yakınları hakkında, “çıkm a”nın sonuçlarını 
düzenleyen 31. ve 32. madde hükümlerinin uygulanacağı, mülga 403 sayılı 
Kanunun 36. maddesinde hükm e bağlanmıştı. Buna göre, vatandaşlıktan m.27 
uyarınca ayrılma, ilgilinin eşinin vatandaşlığına etki etmiyordu (m .31). 27. madde 
uyarınca Türk vatandaşlığından ayrılan kişinin küçük çocukları belli şartlar 
altında, seçme hakkı kullanan ebeveyne bağlı olarak Türk vatandaşlığından 
ayrılmaktaydılar (m .32).4-

4) İlgili K u ra l la r ın  Değerlendirilmesi

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Gerekçesinde, seçme hakkı 
ile Türk vatandaşlığının kazanılması gibi, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının 
kaybının da, ‘‘herkesin vatandaşlığını seçmede serbest olmasına ve hiç kimseye 
istemediği bir vatandaşlığın verilm em esine” dair prensibin gereği olduğu 
açıklanmıştır.4' Ayrıca. Gerekçede, seçme hakkının kullanılması suretiyle Türk 
vatandaşlığından ayrılma imkânının tanınmasının çok vatandaşlığı bertaraf 
etmeye yönelik olduğuna da işaret edilmiştir.44

41 Buna göre. 28. madde uyarınca seçme hakkı kullanan kadının, kendisine Türk vatandaşlığını 
kazandıran evlilikten olan küçük çocukları babanın ölmüş bulunması, babanın belli olmaması, 
babanın yabancı olması, velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatinin alınması 
hallerinde, annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybediyorlardı.

42 27. madde uyarınca Türk vatandaşlığından ayrılan erkeğin küçük çocukları annenin ölmüş 
bulunması, annenin yabancı olması. \ elay elin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatinin 
alınması hallerinde babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybediyorlardı. 27. madde 
uyarınca seçme hakkı kullanan kadının küçük çocukları ise, babanın ölmiiş bulunması, 
babanın belli olmaması, babanın yabancı olması, velayetin anada bulunması ve babanın yazılı 
muvafakatinin alınması hallerinde, annelerine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybediyorlardı.

43 Unat, s.272.
44 i nat, s.271-272.
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Seçme hakkı kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılabilecek kişi kategorileri 
incelendiğinde, y ine kadının uyrukluk durumunun evlilikten etkilendiği hallere 
rastlanılmaktadır (m. 19, 28). Ayrıca, doğumla veya sonradan, iradeleri dışında 
Türk vatandaşlığını kazanmış olan kişilerin, daha sonra yabancı bir devlet 
vatandaşlığını elde etmiş olabilecekleri de dikkate alınarak, Türk vatandaşlığından 
kolaylıklı bir usule göre ayrılmalarına imkân tanınmıştır (m .27).

Çalışmamızın ilk kısmında sunmaya çalıştığımız gibi, 403 sayılı Kanun 
öncesinde de, pozitif  hukukumuzda, kadının, yaptığı evliliğin sona ermesinden 
itibaren belli bir süre zarfında aslî vatandaşlığına rücıı etmek üzere vatandaşlıktan 
ayrılması m üm kün kılınmıştır. 403 sayılı Kanunun 19. ve 28. maddelerinde 
pozitif  ayırımcı nitelik bulmak kanaatimizce yanlış olmaz. Seçm e hakkının 
özü, vatandaşlık bağının kurulmasında birey iradesinin belirleyici role sahip 
olmasıdır. Bıı imkânın özel olarak tanındığı kişiler, bu bağlamda, (403 sayılı 
TV K  çerçevesinde) evli kadınlar önemli bir serbestlikten yararlanmakta, salt 
irade açıklamasında bulunarak uyrukluk bağına son verebilmektedirler. Benzer 
durumda bulunan evli erkeklere bu imkân tanınmamıştır.

III) 5901 sayılı Kanunda Seçme Hakkının Düzenlenme Tarzı
A) 5901 Sayılı Kanunda Tiirk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile 

Kazanılması
1) Seçme Hakkından Yararlanacak Kişiler

5901 sayılı yeni T V K ’nda. seçme hakkı kullanarak Tiirk vatandaşlığının 
kazanılması, 403 sayılı T V K 'n d an  farklı olarak tek bir maddede düzenlenmiştir 
(m .34). Ayrıca, yeni TVK, KKTC vatandaşları için, Türk vatandaşlığını sadece 
irade beyanı üzerine kazanm a imkânı öngörmektedir.

a) Yeni TV K  m.21, “27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak 
Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde 
seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler" hükmünü 
getirmiştir. TV K  m.27, Türk vatandaşlığından izinle "çıkına"nın geçerlilik ve 
sonuçlarını düzenlemiştir. Şu halde, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından 
ayrılacak olan kişiler, vatandaşlıktan TVK m.25 vd. hükümlerine ııygun olarak 
izinle çıkan ana-babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardır.

Öte yandan, TV K  m .21 'de ,  ' ‘27 nci madde uyarınca ... Türk vatandaşlığını 
kaybeden çocııklar"m seçme hakkm danyararlanacaklarıb ildm lm iştir .TVK m .35/2 
ise. seçme hakkını kullanarak ( m .3 5 / l ’e uygun olarak) Türk vatandaşlığından 
ayrılan kişilerin eş ve çocukları hakkında 27. m adde hükümlerinin uygulanacağını
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hükm e bağlamıştır. Bu hüküm TV K  m.21 ile birlikte değerlendirildiğinde, Türk 
vatandaşlığından seçme hakkı kullanarak, m .34 gereğince ayrılmış olan ana- 
babalarına bağlı olarak Tiirk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişilerin de TVK 
m.21 hükmünden yararlanacağı sonucuna varılabilir. Şöyle ki, Kanunun 21. 
maddesi, ‘'27. madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenlerin çocuklarına” 
ilişkin düzenleme getirmiştir. TV K  ııı.35/2'deki yollam a dolayısıyla, seçme 
hakkı kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılanların çocukların da, Kanunun 21. 
maddesinde sözü geçen “27. madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybeden çocuklar” ifadesinin kapsamı içinde olduğu söylenebilir. 
Doktrinde, bazı yazarlarca, seçme hakkı kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan 
kişilerin çocuklarının T V K  m.21 uyarınca seçme hakkı kullanabileceğinin, 
K anunda dolaylı olarak düzenlenmiş olduğu ifade edilmiştir.45 Bununla birlikte, 
vatandaşlığın kanuniliği ilkesi gereğince, vatandaşlığın kazanılması hallerinin 
kanunda açık-seçik biçimde gösterilmesi, vatandaşlığın kazanıldığı sonucunu 
ç ıkarmak için çeşitli kanun hükümlerinin birlikte yorum lanm asına mahal 
olmaması gerekir. Öte yandan, amaç, seçme hakkı ile vatandaşlığı kazanabilecek 
kişileri sadece vatandaşlıktan çıkan kişinin çocuklarıyla sınırlı tutmak idiyse de, 
bunun ilgili hüküm de açıkça belirtilmesi yerinde olurdu.4"

b) Bunun yanında, 5901 sayılı yeni TVK. 403 sayılı Kanuna benzer biçimde, 
KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmasını özel ve kolaylıklı 
usule bağlamıştır. Buna göre, "Tiirk vatandaşlığını kazanm ak üzere başvuruda 
bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Tiirk vatandaşı olmak 
istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Tiirk vatandaşlığını kazanırlar./ 
Kuzey Kıbrıs Tiirk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar 
hakkında 11 inci m addede belirtilen hükümler uygulanır” (m .42). Her ne kadar 
kanun sistematiği içinde seçme hakkının bir parçası olarak düzenlenmiş olmasa 
da. (T V K  m .42/2’niıı karşıt anlamından çıkarılan yorum gereğince) doğumla 
KKTC vatandaşlığını kazanmış kişiler bakımından salt başvuru üzerine Tiirk 
vatandaşlığının kazanılması imkânının tanınması, bu yolun seçme hakkı kapsamı 
içinde değerlendirilmesini, kanaatimizce, gerekli kılar.47

45 Turgut Turhan / Feriiıa Bilge Tanrıbilir. Vatandaşlık Hukuku Ders Notları. 2.Bası. Yetkin 
Yayınları. Ankara 2010. s.83: TVK Tasarısının ilgili hükmü bakımından bu yönde görüş için 
bkz. Rifat Erten, "Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı"nın Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına 
İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler". Ankara Barosu Dergisi. Yıl 66. Sayı 4. Güz 
2008. >.59. Seçme hakkından yararlananları vatandaşlıktan çıkan kişilerin çocuklarıyla sınırlı 
tutan yorum için bkz. Krgin Nomer. Türk Vatandaşlık Hukuku. 17. Bası, s.97 (17. Bası): Doğan, 
10. Bası. s. 144-145: Bahadır Erdem. Türk Vatandaşlık Hukuku. Beta. İstanbul 2010. s. 175.

46 Tasarının ilgili hükmü açısından bu yönde görüş için bkz. Feriiıa Bilge Tanrıbilir. "Türk 
Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümleri". Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi. Sayı 75. 2008. s.54.

47 Aynı yaklaşım için bkz. F.rteıı. s.59.
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2) Seçme Hakkının Kullanılması Usulü ve Tüık Vatandaşlığının 
Kazanılması Anı

a) TVK ın.21 Açısından

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanm asına İlişkin Yönetmelik.JS Türk 
vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasını 34. maddesinde, ayrıntılı olarak 
düzenlemiştir. Buna göre, ana veya babaya bağlı olarak iradesi dışında Türk 
vatandaşlığını kaybetmiş olan ve ergin olmalarından4'' itibaren üç yıl içinde Türk 
vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişilerden, Kanunun 
aradığı şanları taşıdığı anlaşılanlar adına, başvuru makamları tarafından dosya 
düzenlenir ve karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.-0 Başvuru 
makamları, TV K  m .37’de yer alan genel hüküm  uyarınca, yurt içinde ikamet edilen 
yer valiliği, yurt dışında dış temsilciliklerdir. TV K  m .37, Türk vatandaşlığının 
kazanılması ve kaybına ilişkin başvuruların bizzat veya bu hakkın kullanılmasına 
ilişkin vekâletname ile yapılacağını bildirmiştir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması, bu hakkın kullanılmasına 
dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder (TVK 
m.22/1). M ülga 403 sayılı T V K ’ndan farklı olarak, yeni Kanun, seçme hakkı 
ile vatandaşlığın kazanılması anım, açık ve kesin biçimde hükm e bağlamıştır. 
Ayrıca Yönetmeliğin 35. maddesi 9. fıkrası, buna paralel biçimde. Kanunun 
21. maddesine göre seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kazanm ak isteyen kişilerden, yapılan inceleme sonucunda aranan şartları 
taşıyanların Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanacaklarını ifade etmiştir. 
Yönetmeliğin 36. maddesinde yer alan genel hüküm de, “Türk vatandaşlığının 
sonradan kazanılması yetki m akam ca verilen karar tarihinden itibaren hüküm 
ifade eder” ifadesini taşır.

Seçme hakkının kazanılması, bu suretle, tereddüde yer  bırakmayacak kadar 
kesin olarak, İçişleri Bakanlığının tespit kararına bağlı kılınmıştır. Seçme 
hakkından yararlanan kişi, bu hakkın kullanılmasına ilişkin irade bildirimi 
anından itibaren değil. Kanunda aranan şartların tespitine dair İçişleri Bakanlığı 
kararından itibaren Türk vatandaşı sayılacaktır. O ysa seçme hakkında, kurucu 
unsur, herhangi bir makamın kararı değil, bizzat kişinin iradesidir. Bu durumda,

48 RG 6.4.2010. 27544.
49 "Erginlik" durumunun hangi ülke hukuku uyarınca belirleneceği Kamında belirtilmemiştir. 

Ancak. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesi 
(e) bendi, "ergin" kelimesinin. Türk Medenî Kanununa göre ergin olan kişisi ifade ettiğini 
açıklamıştır. Bu durumda, erginliğin Türk Medenî Kanunu hükümleri gereğince tayin edileceği 
kabul edilmelidir.

50 Dosyada yer alacak belgeler. Yönetmeliğin 34 maddesi. 2. fıkrasında sayılmıştır.
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yeni Karnında, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması anının seçme 
hakkının temelinde yatan düşünceye aykırı biçimde düzenlendiği söylenebilir. '1

b) TVK nı.42 Açısından

Doğumla KKTC vatandaşlığım kazanmış olup Türk vatandaşlığını elde etmek 
isteyen kişilerin başvuru makam larına (TVK m.37) bu isteklerini yazılı olarak 
bildirmeleri yeterlidir. Yönetmeliğin 77. maddesi gereğince, başvuruyu alan 
makam, TVK m .42‘de belirtilen şartları taşıyan başvuru sahipleri ve varsa birlikte 
işlem görecek çocukları adına dosya düzenleyerek Bakanlığa gönderir.'-' İçişleri 
Bakanlığınca yapılan inceleme sonucunda, aranan şartları taşıdığı anlaşılan 
KKTC vatandaşı, Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanır (Yönetmelik 
m .78). KKTC vatandaşlığını sonradan kazanmış olanların Türk  vatandaşlığını 
kazanması yetkili makam  kararı ile vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin genel 
hükme tâbidir (m. 11). Türk vatandaşlığının kazanılması anı, Kanunda özel olarak 
düzenlenmemiş, bu husus Yönetmeliğe bırakılmıştır. T V K  m.42 hükmünden 
yararlanılarak Türk vatandaşlığının kazanılması, Yönetmeliğin 78. maddesi 
gereğince, İçişleri Bakanlığının tespit kararı ile gerçekleşmektedir. Yönetmeliğin 
79. maddesinde, K KTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığım kazanmalarının, 
Bakanlığın karar tarihinden itibaren hükiim ifade ettiği bildirilmiştir. Bu, 
TV K  m.21 uyarınca kullanılan seçme hakkına ilişkin düzenleme ile paralellik 
taşımaktadır.

3) Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Sonuçları

Seçme hakkından yararlanarak Türk vatandaşlığının kazanılmasının ilgili 
açısından sonucu, kişinin Türk vatandaşı statüsünü elde etmesidir. Bu kısımda 
yapılacak değerlendirme, esas olarak, söz konusu işlemin ilgilinin yakınları 
üzerindeki etkisine ilişkindir.

Yeni T V K ’nun 22. maddesinin 2. fıkrası, seçme hakkını kullanarak Türk 
vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında, “yetkili makam 
kararı ile Türk vatandaşlığının k azan ı lm as ın ın  sonuçlarını düzenleyen 20. 
madde hükümlerinin uygulanacağını bildirmiştir. Buna göre, yetkili makam 
kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Ana 
veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan 
çocukları, d iğer eşin m uvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 
Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu

51 TVK Tasarısının ilgili hükmü açısından bu yönde eleştiri için bkz. Erten, s.59.
52 Dosyada yer alacak belgeler, belirtilen Yönetmelik hükmünde beş bent halinde sayılmıştır.
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ülkedeki hakim kararm a göre işlem yapılır." Türk vatandaşlığım birlikte kazanan 
ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır. Başlığından anlaşıldığı 
kadarıyla, Yönetmeliğin 37. maddesi, genel olarak Türk vatandaşlığının sonradan 
kazanılmasının ilgilinin eş ve çocukları bakımından sonuçlarını düzenlemektedir. 
Esasen, kanun hükmü gereğince, Türk vatandaşlığının kazanılmasının yakınlar 
üzerindeki sonuçları açısından yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının 
kazanılması ile seçme hakkı arasında fark gözetilmemesi gerekir. Kanunda 
düzenleme olmadığı için tereddüde yol açan bazı hususlarda, Yönetmeliğin 
bu hükmü göz önünde tutulmalıdır. Örneğin, ana veya babadan birinin ölmüş 
olması halinde, çocuk, Türk vatandaşlığını seçme hakkı ile (veya diğer sonradan 
kazanma yollarından birine göre) kazanan ana veya babaya bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kazanacaktır (Yönetmelik m .37/6). Türk vatandaşlığını seçme 
hakkı ile (veya başka yolla) kazanan ananın evlilik dışı çocuğu anaya bağlı olarak 
Türk vatandaşı olacaktır (Yönetmelik m .37/7). Kanaatimizce, bu hususların açık 
kanun hükmü ile düzenlenmesi daha uygun olur.

Türk vatandaşlığını T V K  m.42 uyarınca elde eden K KTC vatandaşlarının 
yakınlarının, bu işlemden etkilenip etkilenmeyecekleri, Kanunda doğrudan 
düzenlenmemiştir. Bu konuda, Yönetmeliğin 79. maddesinin 2. fıkrası düzenleme 
getirmiştir. Bu hükme göre, KKTC vatandaşlarına tanınan özel yoldan faydalanarak 
Türk vatandaşlığını elde eden kişinin yakınları hakkında Yönetmeliğin 37. 
maddesi hükümleri uygulanacaktır. Şu halde, T V K  m .21 'e  ve TV K  m .42’ye 
dayalı olarak kullanılan seçme hakları yakınlar üzerinde aynı sonuçları meydana 
getirecektir. TV K  m.42 hükmünden yararlanan kişinin çocuklarının ana veya 
babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını elde etmesi Yönetmelik hükmüne 
bağlanmıştır. Oysa Anayasanın 66. maddesinde, vatandaşlığın ancak kanunla 
kazanılabileceği belirtilmiştir. 403 sayılı Kanunda yer alan paralel hüküm 
açısından da benzer sorun söz konusuydu. 5901 sayılı yeni Kanunda, ilgilinin 
yakınlarının vatandaşlık durumunun düzenlenmesinin yine Yönetmelik  hükmüne 
bırakılması, “vatandaşlığın kanuniliği" ilkesi açısından önemli bir sorundur.

53 "Ana veya babanın ınutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hâkim” ifadesinin belirsizlik 
taşıdığı, doktrinde, yerinde olarak dile getirilmiştir. Burada, sadece muvafakat vermeyen ana 
veya babanın mutad meskeninin mi. yoksa ebeveynin her birinin mutad meskeninin mi kast 
edildiği açık değildir: Bkz. Erdem, s. 159. Ayrıca, burada sadece muvafakat vermeyen ana 
veya babanın mutad meskeni mahkemesi söz konusu olsa dahi, yabancı bir makama görev 
yüklenmesi, bu makamın Türk vatandaşlığını kazanma/ kazanmama sonucu doğuracak bir 
karar verecek olması, gerek Uluslararası Hukuk ilkeleri, gerek Vatandaşlık Hukukuna Özgü ilke 
ve değerler açısından, en hafif tâbirle, "sorunlu"dur. Bu konuda ayrıca bkz. Turhan/ Tanrıbilir. 
s.77-78.
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4) İlgili Kuralların Değerlendirilmesi

a) Esas Açısından Değerlendirme

403 sayılı Kanunla karşılaştırıldığında, ilk bakışta, yeni T V K ’nun seçme hakkı 
ile Türk vatandaşlığının kazanılmasına çok sınırlı olarak yer verdiği söylenebilir. 
Evlenme ile Türk vatandaşlığının kazanılması, 4866 sayılı Kanunla getirilen 
değişiklikten sonra büründüğü lıibrid yapıdan bütünüyle kopmuş ve yetkili 
makam kararıyla Türk vatandaşlığına alınmanın bir türü haline gelmiştir. 403 
sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına dönen kişi grupları, 
yeni Kanunun buna tekabül eden 21. maddesine nazaran geniş bir kapsama 
sahiptir. Ancak, bu farklılık görünürdedir.

Mülga Kanunun 12. maddesi, ana  ve/veva babasına bağlı olarak, küçükken 
Türk vatandaşlığını kaybeden kişileri kapsamıştır. Bunlardan bir kısmı, 403 sayılı 
T V K ’nun 19. ve 28. maddeleri uyarınca seçm e hakkından yararlanan analarına 
bağlı olarak, Türk vatandaşlığını kaybedenlerdir. 19. ve 28. maddelerde yer verilen 
kayıp halleri yeni Kanunda mevcut değildir. Yeni Kanuna göre, çıkma yoluyla 
Türk vatandaşlığından ayrılan kişilerin çocukları, vatandaşlıktan çıkan ana ve/ 
veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmeleri halinde, m .21 
hükmünden yararlanarak Türk vatandaşlığına seçme hakkı ile dönebilmektedirler. 
Bu, önceki Kanunun 12. maddesi, (c) bendine tekabül eder. Söz konusu 12. madde, 
ayrıca, seçm e hakkı kullanarak Türk vatandaşlığından rn.27 (yeni Kanunun 
34. maddesine tekabül eder) uyarınca ayrılanların çocuklarını da kapsamına 
almıştır. Ancak, 5901 sayılı yeni TVK, seçme hakkı kullanarak, m.34 uyarınca 
Türk vatandaşlığından ayrılan kişilerin çocuklarının Türk vatandaşlığını seçme 
hakkı ile kazanmasını doğrudan düzenleyen bir hükm e sahip değildir. Yukarıda 
açıklanmaya çalışıldığı gibi*1, doktrinde, bir yorum a göre, seçme hakkı ile Türk 
vatandaşlığından ayrılanların çocukları da, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığına 
dönebileceklerdir. Bu yorum kabul edilecek olursa, yeni T V K ’nun seçme hakkına 
ilişkin düzenlemesi, 403 sayılı Kanunun 12. maddesi düzenlemesine paraleldir. 
Zira her iki hüküm de, Türk vatandaşlığından ayrılan ana ve/ veya babalarına 
bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocukların, ergin olduktan sonra 
seçme hakkı ile Türk vatandaşlığına dönüşünü düzenlemektedir.

403 sayılı Kanunun 13. maddesi ile, evlenme yoluyla kocasının vatandaşlığını 
seçerek Türk vatandaşlığından ayrılan kadına (403 sayılı Kanun m. 19) Türk 
vatandaşlığına seçme hakkı kullanarak dönm e imkânı tanınmaktaydı. Bunun 
benzeri bir hükme 5901 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Esasen, mülga 
Kanunda tanınmış olan bu imkân, Kanunun 19. maddesi düzenlemesi ile bağlantı

54 III. A. 1.
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içindeydi. Yeni T V K ’nda, kadının uyrukluk durumunun, yaptığı veya sona 
erdirdiği evlilikten özel olarak etkilenmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, 
önceki Kanunun 19. m addesine paralel bir hiikme de, yeni Kanunda yer 
verilmemiştir. Bunun sonucu olarak, eski Kanunun 13. maddesine paralel bir 
hükmün yeni T V K 'd a  yeri olmamıştır.

5901 sayılı Kanunun, K K TC  vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kolaylıklı 
usule göre elde etmelerini sağlayan 42. madde hükmü, mülga 403 sayılı Kanuna 
4862 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 1 ile özünde büyük ölçüde özdeş içeriğe 
sahiptir. Bu düzenlemenin varoluş nedeni, iki ülke arasındaki yakınlığa verilen 
önem ve K K T C ’niıı uluslararası alanda tanm m am asının yol açtığı sıkıntıların 
bir ölçüde giderilmesi amacının güdülmesidir." Yeni düzenlemede de, KKTC 
vatandaşlarının sadece irade bildiriminde bulunarak Tiirk vatandaşlığını 
elde etmesi hedeflenmiş, bu suretle, konu seçme hakkı çerçevesinde hükme 
bağlanmıştır. İki düzenleme arasındaki farklılık, yeni Kanunda, seçme hakkından 
yararlanma imkânının K KTC vatandaşlığını “doğum la” kazanan kişilere tanınmış 
olması, önceki Kanunda böyle bir ayrımının gözetilmeınesidir. Bu değişiklik, 
talebe bağlı vatandaşlık kazanmanın kötüye kullanılması ihtimalinin kanun 
koyucu tarafından göz önüne alınmış olmasına bağlanmıştır.'"

Soy yakınlığının Türk vatandaşlığının kazanılmasında belli bir gruba önemli 
avantaj sağlaması, uluslararası sonuçlar bakımından ele alınması gereken 
bir konudur. Bıı konunun Türk doktrininde önemli bir tartışmaya yol açtığı 
söylenemez. Bununla birlikte, söz konusu hükmün, vatandaşlığın kazanılması 
ve kaybı konusunda ayrımcılığı yasaklayan (henüz Türkiye’nin taraf  olmadığı) 
Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi açısından tartışma konusu olabileceği ifade 
edilmiştir.57 Yukarıda açıklandığı g ib i5*, bilgi edinme imkânı bulabildiğimiz 
ulusal hukuk sistemleri içinde, kültürel yakınlığa bağlı olarak salt irade beyanı 
ile vatandaşlığın elde edilmesini kabul edenler çok az sayıdadır. Bununla birlikte, 
bu uygulamanın uluslararası toplum da hiç görülmediğinin söylenemeyeceği de 
ortadadır.

Sonuçta, 5901 sayılı T V K  uyarınca seçm e hakkı ile Türk vatandaşlığının 
kazanılması, esas açısından, 403 sayılı miilga Kanundan çok farklı olarak 
düzenlenmemiştir. İki düzenleme arasındaki farklılık, temelde, evliliğin sadece

55 Bu konuda bkz. Doğan. 10. Bası. s. 105: Nomer. 17. Bası. s.98.
56 Doğan. 10. Bası. s. 105.
57 Bk/.. Erten, s.59. Avrupa l ’yrukluk Sözleşmesinin "Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 5. maddesi. 

"Taraf Devletlerden hiçbirinin uyrukluğa ilişkin kuralları... ulusal veya etnik köken açısından 
ayrımcılık oluşturan farklılıklar ya da herhangi bir uygulama içeremez" ifadesini taşır. Sözleşme 
metninin özel çevirisi için bkz. Ay bay. Vatandaşlık, s.447 vd.

58 I, B.
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kadının uyrukluk durum unu etkilediği hallere yeni Kanunda hiçbir surette yer 
verilmemesinden ve kadın-erkek eşitliğinin bu alanda mutlak biçimde kabul 
edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan evliliğin, vatandaşlık durumunu 
etkilemesi, sadece, TV K  m. 16 uyarınca, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının 
kazanılması çerçevesinde (telsik işleminin bir türü olarak) düzenlenmiştir. 
Evliliğin kadının uyrukluğunu etkilediği hallere yer verilmemesi sonucunda, 
TV K  m .19 ve 28"e paralel düzenlemelere de ihtiyaç kalmamıştır.

b) Usul Açısından Değerlendirme

Yeni T V K 'n u n  seçme hakkına ilişkin düzenlemesi, bu hakkın kullanılmasına 
ilişkin süreyi ergenlikten itibaren üç yıl olarak belirlemiştir. Belirtilen hükmün 
403 sayılı TV K  içinde muadili sayılabilecek 12. madde ise, bir yıllık süre 
öngörmüştü. Hak düşürücü sürenin yeni T V K 'd a  daha uzun olarak belirlenmesi, 
ilgili lehine bir düzenleme olarak nitelendirilebilir.

Yeni seçme hakkı düzenlemesi, daha çok, vatandaşlığın elde edilmesi usulti, 
özellikle vatandaşlığın kazanılması anı açısından duraksam aya yol açmaktadır. 
403 sayılı TVK, seçme hakkı ile vatandaşlığın kazanılması anını belirtmekten, 
esas itibariyle, kaçınmıştı. Yeni Kanunun 22. maddesinde, seçme hakkı ile Türk 
vatandaşlığının kazanılmasının, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine 
ilişkin karar tarihinden itibaren lıükiim ifade edeceği açık olarak bildirilmiştir. 
Oysa yukarıda belirtildiği g ib i ' ' seçme hakkının niteliği gereği, bu hakkın kurucu 
ve belirleyici unsuru, kanun gereği söz konusu haktan yararlanm a imkânına 
sahip kişinin, hakkın kullanılmasına ilişkin irade açıklamasında bulunmasıdır. 
Yeni düzenleme, gerçekten, bu açıdan, seçme hakkının temelindeki düşünce 
ile çelişmektedir. Bununla birlikte. İçişleri Bakanlığının kararının kurucu 
nitelikten çok tespit edici nitelikte olduğu göz önünde tutulmalıdır. Her ne kadar 
vatandaşlığın kazanılması anı, bildirim anı değil, karar anı olarak düzenlenmişse 
de, seçme hakkının özü, vatandaşlığın kazanılmasına dair irade açıklamasıdır. 
İçişleri Bakanlığının kararı ise, sadece, Kanunun aradığı şartların yerine 
getirildiğini tespite yöneliktir. Yeni düzenlemede, seçme hakkının özünün 
değişikliğe uğradığını kabul etmek, ancak, İçişleri Bakanlığının kararının kurucu 
nitelik kazanmasıyla m üm kün olabilirdi. Bakanlık kararı, şartların mevcut 
olduğunu tespitle sınırlı o lduğuna göre, kanaatimizce, seçme hakkının kurucu 
unsuru, yeni TV K  düzenlemesinde de, İçişleri Bakanlığı kararı değil, hakkın 
kullanılmasına ilişkin irade açıklamasıdır.61

59 Rkz. bu yönde, Erdeni. s. 175-176.
60 III. A. 2.*a.
61 TVK m.21'de yer alan "... kazanabilirler" ibaresi hakkında bu yönde yorum için bkz. Erdem.

s. 174.
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B) 5901 Sayılı Kanunda Türk Vatandaşlığından Seçme Hakkı ile Ayrılma
1) Seçme Hakkından Yararlanacak Kişi Kategorileri

5901 sayılı TVK, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılma imkânını 
34. m addesinde düzenlemiştir. Belirtilen hüküm uyarınca, bu imkândan 
yararlanacak kişiler beş kategoride toplanmıştır: (a) Ana ya  da babadan dolayı 
soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın 
vatandaşlığını doğum la veya sonradan kazananlar; (b)Ana ya da babadan dolayı 
soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir 
devlet vatandaşlığını kazananlar;(c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığım 
kazananlar; (ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan 
yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar; (d) Herhangi bir şekilde 
Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını 
kazananlar.

Görüldüğü gibi, yeni T V K ’nun 34. maddesi düzenlemesi, mülga 403 sayılı 
T V K 'n u n  27. maddesine büyük ölçüde paralel içeriğe sahiptir. Eski düzenlemeden 
farklı olan iki yön vardır. Bunlardan birincisi,Türk vatandaşlığını kan esası uyarınca 
elde eden ve doğumla veya sonradan yabancı ‘'ana veya babasının '’ vatandaşlığını 
kazanan kişilere tanınan imkândır. 403 sayılı Kanun düzenlemesinde, anaya 
bağlı olarak Türk vatandaşı olan ve doğum la/ sonradan yabancı “babasının” 
vatandaşlığını elde eden kişiler seçme hakkı kullanabilmekteydiler. Bu ayırımın 
yeni düzenlem ede yer  almaması isabetli olmuştur. Kan esası gereğince, hem Türk 
vatandaşlığını hem de yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin seçme 
hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılarak çifte vatandaşlık durum una son vermesi 
uygun bir çözümdür; ayrıca, kişinin uyrukluğunu kendi iradesi ile belirlemesi 
anlam ına gelir. Bu haktan yararlanılması açısından, Türk vatandaşlığının hangi 
ebeveynden dolayı elde edildiğinin önemi olmamalıdır. İkinci farklı düzenleme, 
ana veya babadan dolayı, kan esası uyarınca Türk vatandaşı olup, doğum yeri 
esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananların da seçme hakkı ile 
Türk vatandaşlığından ayrılabilecek olmasıdır. Türk vatandaşlığını doğum yeri 
esası uyarınca elde edip, daha sonra yabancı ana veya babasının vatandaşlığım 
kazananlar seçme hakkından yararlanabildiklerine göre, aksi durumda 
bulunanların da bu imkândan yararlandırılmaları, kanaatimizce, yerindedir.“ 
Burada da, doğum olgusuna bağlı olarak edinilmiş çifte vatandaşlığın, kişinin 
iradesi ile bertaraf edilmesi söz konusudur.

62 Farklı yorum için bkz. Doğan, 10. Bası. s. 149. Yazar, bu kişilerin kolayca Tiirk vatandaşlığına 
dönme imkânına sahip oluşlarını (m. 14) da nazara alarak, bu yola Türk vatandaşlığına özgü 
yükümlülüklerden kurtulma amacıyla başvurulabileceğine dikkat çekmektedir.
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2) Seçme Hakkının Kullanılması Usulü ve Türk Vatandaşlığının 
Kaybedilmesi Anı

Yeni T V K 'nıın  34. maddesi kapsamına giren kişiler, ergin oldukları'” 
tarihten itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılmak üzere başvuruda 
bulunabilirler. TVK'nıın  Uygulanm asına İlişkin Yönetmeliğin 60. ve 61. 
maddeleri seçme hakkı kullanma yoluyla Tiirk vatandaşlığından ayrılma 
prosedürünü düzenlemiştir. Buna göre, ilgililerin kanunda belirtilen şartları 
taşıyıp taşımadıkları başvuru makamları (TVK m.37 uyarınca, yurt içinde ikamet 
edilen yer valiliği, yurt dışında dış temsilcilikleri) tarafından araştırılıp tespit 
edilir. Aranan şartları taşıdığı tespit edilen kişiler adına dosya düzenlenir ve karar 
alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Başvurunun sonuç doğurabilmesi 
için, ilgilinin 34. maddede belirtilen kategorilerden birinin kapsamına girmesi, 
ayrıca, bu kişilerin vatansız kalmayacaklarının anlaşılması gerekir. Kanuni 
şartlara uygun olmadığı anlaşılan başvuru, belirtilen makam lar tarafından İçişleri 
Bakanlığına iletilmez. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, aranan şartları 
taşıdığı anlaşılan kişinin Türk vatandaşlığı ile ilişkisi kesilir. Bu kişinin aile 
kütüğündeki kaydı gerekli açıklama yapılarak kapatılır.

5901 sayılı TVK'nıın  35. maddesi (Yönetmelik m.61), seçme hakkı ile Türk 
vatandaşlığının kaybının, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının 
tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğini bildirmiştir. 
Bu düzenleme, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması anma ilişkin 
düzenlemeye paraleldir. Dolayısıyla, vatandaşlığın seçme hakkı kullanılarak elde 
edilmesi anı ile ilgili değerlendirme ve tereddütler, söz konusu 34. madde hükmü 
bakımından da geçerlidir. Sonuçta, seçme hakkının kurucu unsurunun bireyin 
irade açıklaması olduğu nazara alınarak, seçme hakkının İçişleri Bakanlığının 
tespit kararı ile hüküm doğuracağına ilişkin düzenlemenin bu hakkın mahiyeti ile 
çeliştiği söylenebilir. Ancak, son tahlilde, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının 
kaybında da, Bakanlık kararı değil, irade açıklaması belirleyici role sahiptir.

3) Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kaybının Sonuçları

Türk vatandaşlığından seçm e hakkı kullanarak ayrılan kişi yabancı statüsüne 
girer. 5901 sayılı Kanun, 403 sayılı m ülga Kanuna paralel olarak, eski Tiirk 
vatandaşları bakımından ayrıcalıklı yabancı statüsünü sadece “çıkma” yoluyla 
Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere tanımıştır (m.28). Bununla birlikte,

63 "Erginlik" durumunun hangi ülke hukukuna göre belirleneceği, Kanunda belirtilmemiştir.
Burada Türk vatandaşlığından ayrılma söz konusu olduğundan, erginliğin tayininde, Tiirk
Medenî Kanunu hükümlerini esas almak yerinde olacaktır. Türk Vatandaşlığı Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesi (e) bendi hükmü de aynı sonuca ulaştırmaktadır:
Bkz. yuk. dıı.49.
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seçme hakkı ile Türk  vatandaşlığından ayrılan kişiler (ayrıca, onların altsoyu). 
Yabancıların Çalışm a İzinleri Hakkında Kanun çerçevesinde, “ istisnaî çalışma 
izninden” yararlanabileceklerdir."4

5901 sayılı yeni TVK, seçme hakkı ile Tiirk vatandaşlığından ayrılmanın 
ilgilinin yakınlarına etkisi konusunda, çıkmanın sonuçlarım düzenleyen 27. 
maddeye a t ıf  yapmıştır (m .35/2). Buna göre, eşlerden birinin seçme hakkı 
kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılması diğer eşin vatandaşlığına etki etmez. 
Türk vatandaşlığından ayrılan ana veya babanın talebinin bulunması, diğer eşin 
de muvafakat etmesi halinde, çocuklar da seçme hakkı kullanan kişi ile birlikte 
Türk vatandaşlığını kaybeder. M uvafakat verilmemesi halinde hâkim kararına 
göre işlem yapılır. Bu düzenleme, 403 sayılı T V K 'nun  ilgili düzenlemesine 
nazaran daha basit bir rejim öngörm üş görünmektedir. Vatandaşlıktan ayrılan 
ana veya babanın bu yönde talepte bulunması, diğer eşin de buna muvafakat 
vermesi, çocuğun',! Türk vatandaşlığı ile ilişkisinin kesilmesi için yeterlidir. Türk 
vatandaşlığının anaya veya babaya bağlı olarak kazanılması ile ilgili düzenlemenin 
aksine, ilgili ebeveynin aynı zam anda velayet hakkı sahibi olması da aranmamıştır. 
Ancak, “hâkim kararına göre işlem yapılması” sorunlu bir düzenlemedir. Burada 
hangi m ahkemenin kast edildiği açık biçimde belirtilmeliydi. Yönetmeliğin ilgili 
m addesinde de (m .50) açıklık yoktur. Ancak, doktrinde ifade edildiği gibi, bu 
konuyla ilgili olarak H U M K  hükümlerine müracaat etmek ve genel yetki kuralı 
gereğince (m.9) kararı, davalının yerleşim yeri mahkem esinin vereceğini kabııl 
etmek yerinde olacaktır/’0

TVK m.34 uyarınca Türk vatandaşlığından ayrılanlar, ikamet şartına bağlı 
olarak Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler ( m .14). Bıı durumda, sadece 
ilgilinin iradesini açıklaması yeterli olmayacak, yetkili makamın (kurucu 
nitelikte) kararı vatandaşlığa alınm ada belirleyici olacaktır.

4) İlgili Kuralların Değerlendirilmesi
a) Esas Açısından Değerlendirme

Yeni T V K 'n u n  seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılmayı düzenleyen 
34. maddesi, mülga 403 sayılı Kanunun 27. maddesinin gözden geçirilerek 
6-1 TVK m.47/2. diğer mevzuatta, 403 sayılı Kanuna yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış 

sayılacağını bildirmiştir.
65 TVK düzenlemesinde, "küçük" çocuk ibaresi geçmemekle birlikte, "çoctık“la kast edilenin 

henüz reşit olmamış kişi olduğu kabul edilmelidir. Reşit kişinin vatandaşlığının ana veya 
babasına bağlı olarak değişmesi düşünülemez. Çocuğun küçük olup olmadığının Tiirk Medeni 
Kanunu uyarınca belirlenmesi uygun olacaktır: zira çocuklar hâlihazırda Türk vatandaşıdırlar. 
Yönetmeliğin 3. maddesi (e) bendi de aynı sonuca ulaştırmaktadır. Bu konuda bkz. Doğan. 10. 
Bası. s. 153.

66 Bk/. Doğan. 10. Bası, s. 153.
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genişletilmiş halidir. Yukarıda belirtildiği gibi, seçm e hakkından yararlanacak 
kişilerle ilgili değişiklik genel itibariyle olumludur. Evliliğin kadının uyrukluk 
durum unu etkilediği hallere ilişkin mülga 403 sayılı Kanını düzenlemelerine 
(m. 19 ve 28) yeni TVKTında yer verilmemesi doğaldır. Zira 5901 sayılı Kanun, 
kadın ve erkeği tamamen eşit konumda kabııl etmiş ve ilgili düzenlemeleri bu 
eşitlik esası üzerinden tayin etmiştir.

Burada, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilere, kategorik olarak 
belirtme yoluyla değil, daha  geniş bir çerçeve içinde seçm e hakkı ile vatandaşlıktan 
ayrılma imkânı tanımanın uygun olııp olmayacağı, özellikle, çeşitli ülkelerin 
düzenlemeleri dikkate alınarak sorulabilir. Ancak, Türk hukukunda, başka 
devlet vatandaşlığım kazanma, vatandaşlıktan izinle çıkmanın şartlarından biri 
olarak tasarlanmıştır. Vatandaşlıktan çıkma ise, İdarenin takdir yetkisinin kabul 
edildiği bir işlemdir. Buna karşılık, bütün olarak bakıldığında, seçme hakkı ile 
Türk vatandaşlığından ayrılabilecek olan kişilerin belirlenmesi konusunda çeşitli 
ulusal hukuklarla paralellik gözlenebilmektedir.

b) Usul Açısından Değerlendirme

Seçme hakkı kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılmada, seçme hakkı ile 
Türk vatandaşlığının kazanılmasına paralel olarak, üç yıllık hak düşürücü sürenin 
kabul edilmesi, ilgili lehine bir düzenleme olarak zikredilebilir." 403 sayılı 
Kanunun ilgili hükm ünde (ın.27) bu süre iki vıl olarak belirlenmişti.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılma anının, ilgilinin irade beyanında 
bulunduğu an olarak değil de, İçişleri Bakanlığının kanunî şartların varlığını tespit 
ettiği an olarak kabul edilmesi, yukarıda, ilgili bahislerde açıklam aya çalıştığımız 
gibi, seçm e hakkının mahiyetine aykırı bir düzenleme olmuştur. Öte yandan, 
seçm e hakkının ilgilinin çocukları üzerindeki etkisine ilişkin düzenlemede bazı 
belirsizlikler bulunması, uygulamada sorun yaratabilecektir.

Son değerlendirme olarak, seçme hakkının, bu adlandırma altında olmasa 
bile, Tâbiiyet-i O sm aniye K anunnamesinden beri pozitif  hukukum uzda tanınan 
bir Vatandaşlık Hukuku kurumu olduğu, ancak, yeni T V K  düzenlemesi ile bu 
kurumun kapsam ve etkisinin oldukça daraltıldığı söylenebilir. 5901 sayılı TVK 
çerçevesinde, kadın ve erkeğin, vatandaşlık kazanma ve vatandaşlığın kaybı 
konularında tam am en eşit konum da kabul edilmesi, bu gelişmeyi bir ölçüde 
açıklamaktadır. Evlenm e yoluyla vatandaşlık kazanmanın tam am en yetkili

67 TVK Tasarısının seçme hakkı ile ayrılmaya ilişkin düzenlemesi hakkında bu yönde yorum için
bkz. Zeynep Derya Tarıııan. "Türk Vatandaşlığının İradi Kayıp Halleri". Türk Vatandaşlığı
Kanunu Tasarısı Sempozyumu (29 Şubat 2008) Bildiriler (ed. Vahit DoğaıV Feriha Bilge
Tanrıbilir/ Banu Şit), Seçkin. Ankara 2008. s. 191.
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makam kararı ile vatandaşlığa alınmanın bir tiirii olarak düzenlenmesi de, seçme 
hakkının önemini kaybetmesi sebepleri arasında zikredilebilir.

Seçme hakkı ile vatandaşlığın kazanılması, Türk hukukunda, esas olarak, 
"vatandaşlığa dönm e" yolu olarak düzenlenmiş ve eski Türk vatandaşlarının bir 
kısmına bu imkân tanınmıştır. Başka bir deyişle, seçme hakkı hukuk sistemimizde, 
pek geniş bir etki alanına sahip olmamıştır. Örneğin, Türk kültürüne bağlılık, 
T ürk iye 'de  belli süre ikamet etme veya eğitim görme, vatansız olma gibi durumlar, 
seçme hakkı tanınmasında etkili olmamıştır. Bu konudaki en önemli gelişme, 
20 0 3 ’teıı itibaren, çeşitli siyasal etkenlerle, K K I'C  vatandaşlarının da seçme 
hakkından yararlandırılması olmuştur. Belli devlet vatandaşlarının kolaylıklı 
usulle vatandaşlığa kabul edilmesi, uluslararası plânda genel kabul gören bir 
uygulama sayılamaz; ancak, bu sadece Türk iye 'de  görülen bir durum değildir. 
Vatandaşlıktan seçme lıakkı ile ayrılma ise, Türk vatandaşlığını doğumla veya 
sonradan, irade dışı olarak elde eden belli kişi kategorileri için kabul edilmiştir. 
Bunun yanında, uyrukluk durumu evlilik işleminden etkilenen kadınlara, eski 
tarihli vatandaşlık düzenlemelerinde seçme hakkı tanınmıştır. Kadınlara özel 
olarak tanınan bu pozitif  ayırımcı nitelikte hükümler, yeni T V K 'nun  kadın-erkek 
eşitliğini mutlak biçimde kabul etmesiyle ortadan kalkmış, bu suretle esasen pek 
geniş çerçevede kabul edilmeyen seçme hakkı, önemini iyice yitirmeye başlamıştır. 
Öte yandan, vatandaşlığın kazanılması anının seçme hakkının mahiyetine pek 
uygun düşmeyecek biçimde belirlenmesi de, seçme hakkı açısından olumsuz bir 
gelişme sayılabilir.

Seçme hakkı, sadece bir özgürlük/ bireysel inisyatif alanı olarak 
görülmemelidir. Kişiye vatandaşlığını değiştirme imkânının tanınması, ayrıca, 
vatandaşlık bağının sosyolojik gerçeklerle uyumlu olmasını sağlayabilecek bir 
araçtır. Kişi, doğumla veya sonradan (özellikle aııa-babaya bağlı olarak) iradesi 
dışında edindiği uyrukluğu terk e tme ve fiilî/ duygusal/ sosyolojik bağlarla bağlı 
olduğu devlet uyrukluğunu elde etme imkânına seçme hakkı ile kavuşur.68 Bu 
itibarla, Türk Vatandaşlık H ukukunda seçme hakkının öneminin azalması, 
üzerinde durulmayı hak eden bir gelişmedir. Özellikle, yeni T V K ’ıında çıkına 
işleminin açık biçimde İdarenin takdirine bağlı kılınması, seçme hakkı ile ayrılma 
imkânlarının daraltılmasını iyice görünür kılmaktadır.

5901 sav111 yeni T V K 'n u n  öngördüğü eşitlikçi perspektif çerçevesinde, salt 
‘‘evii '7  “evliliği sona ermiş” kadınlar lehine seçme hakkı öngörülemeyeceği 
muhakkaktır. Ancak, 403 sayılı mülga Kanunda yer alan pozitif  ayırımcı nitelikte 
seçme hakkı hükümlerinin yabancı ile evlenen Türk vatandaşlarına cinsiyet 
ayırımı gözetilmeden uygulanmak üzere yeni Kanuna alınması düşünülebilirdi.

6X Bk/. Doğan. 10. Bası. s. 143-144.
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Uluslararası Adalet Divanı’nın 
Devletler Sistemindeki Rolü

Nejat Doğan * 
Ayşe Aslili an Çelenk**

Uluslararası ilişkilerin temel aktörü olduğu genel kabul gören devletlerin 
aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların; tarihsel süreçte savaş, antlaşma ve 
diplomatik müzakere gibi birçok yöntemle çözülm eye çalışıldığı görülmektedir. 
2. Dünya Savaşı sonrasında ulus-üstü ve uluslararası örgütlenmenin öneminin 
artmasıyla birlikte, uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının 
uygulayıcısı olan uluslararası mahkemelerin de uyuşmazlıkların çözümünde 
devletler için önemli bir seçenek oluşturduğu iddia edilebilir. 1940’lardan 
itibaren devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözüm ünde rol oynayan uluslararası 
m ahkemelerden biri de. Birleşmiş Milletler'iıı (BM ) temel organlarından olan 
Uluslararası Adalet D ivam 'd ır  (UAD).

Bugün için BM üyesi olan 192 devletten 6 6 ’sınm zorunlu yargı yetkisini tanımış 
olduğu UAD, bir dünya mahkemesi olarak, uluslararası hukukun uyuşmazlıkların 
çözüm üne katkısının değerlendirilmesi açısından önemli bir araştırma konusudur. 
Bu çalışma, U A D ’nin yapısını, işleyişini, diğer BM organları ile ilişkisini, dünya 
politikasındaki değişen rolünü ve Türk iye’nin D ivan’a yaklaşımını inceleyerek, 
uyuşmazlıkların çözümü yolunda uluslararası hukuk ve mahkemelerin devletler 
için nasıl daha fazla tercih edilir bir yöntem haline gelebileceği sorusunu 
cevaplamayı amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik öncelikli 
adım, U A D ’nin ortaya çıkış ve işleyiş süreci ile yetkilerinin ele alınmasıdır.

1. UAD: Kuruluşu, Yetkileri ve Son Dönemdeki Gelişmeler

Aslında UAD, 1. Diinya Savaşı sonrası uluslararası sisteminin bir ürünüdür. 
1922 'de kurulan Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, bugünkü U A D 'n in  kurumsal 
temelini oluşturmuştur. Uluslararası hukuk sisteminde yeralmayı devletlerin 
onayına bırakan Sürekli Adalet Divanı; devletler arasındaki sorunları barışçıl

* Doç.Dr.. Ashburn Institute Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.
** Doç.Dr.. Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F.. Uluslararası İlişkiler Bölümü.
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bir biçimde çözm e imkanı sunması açısından sistemin ayrılmaz bir parçasıydı 
ve Milletler Cemiyeti Konseyi ile K urulu’na tavsiye kararları verme yetkisi 
bulunmaktaydı. Ancak, Milletler Cemiyeti 'niıı iiyesi olan bir devlet, otomatik 
olarak M alıkem e’nin de bir üyesi olma sıfatını kazaıımamakta; her iki organa 
üyelik birbirinden avrı ve bağımsız bir süreç olarak işlemekteydi. Dönemin luıkıık 
sisteminde sorun sayılabilecek bu uygulamaya rağmen, Sürekli Adalet Divanı 
2. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar devletler arasında 29 davaya bakmış 
ve 27 adet tavsiye kararı vermiştir. 2 .Dünya Savaşı D ivan 'ın  çalışmalarının 
tam am en durmasına neden olsa da, savaş sonrası oluşturulacak dünya düzeninde 
uluslararası bir mahkemenin varolması gerektiği fikri yaşamış ve nihayet UAD 
1946 'dan itibaren B M ’nin bir organı olarak Sürekli Adalet D iv an fn ın  yerini 
alınıştır.1

a) Divan’ın Kuruluşu:

BM Şartı 'n ın  92. Maddesine göre hem U A D  B M ’nin temel yargı organıdır 
hem de UAD Statüsü BMO Şartı 'n ın  ayrılmaz bir parçasıdır-’. 93. M adde’ye göre 
de, B M 'y e  üye tüm devletler bu üyeliğin bir sonucu olarak (fiilen-//wo facto )  
U A D ’nin S tatüsü’ne taraftırlar. Ayrıca, B M 'y e  üye olmayan devletlerin UAD 
Statüsü 'ne ta ra f  olması da mümkündür. Bunun için, Güvenlik Konseyi 'n in  
tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenen şartların Statü’ye taraf  
olmak isteyen devlet tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. M adde 95 
ise, devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları U A D  dışındaki diğer mahkemelere 
sunmalarını BM Şartı’nın engellemediğini vurgulamaktadır.

UAD, 15 üyeden (yargıçtan) oluşmaktadır. Üyeler 9 yıllığına seçilmektedir ve 
D ivan’da devamlılığı sağlamak için yargıçların tamamının 9 yılda bir değişmesi 
yerine, üçte birlik bölümünün her üç yılda bir yen ilenmesi yöntem i benimsenmiştir. 
UAD üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Üyelerin seçimi, BM Genel Kurulu 
ve Güvenlik Konseyi’nde yapılan ayrı ayrı oylama ile olmaktadır. Bir adayın 
UAD üyesi olarak seçilebilmesi için her iki organda da oyların salt çoğunluğunu 
kazanması gerekmektedir.3 D ivan 'da  farklı hukuk geleneklerinin ve uygarlıkların 
temsil edilmesi ilkesi gözetilmekte olduğundan dolayı yargıçlar ilke olarak; Batı 
Avrupa, A merika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Doğu Avrupa, Asya ve 
Afrika bölgeleri bazında seçilmektedir. Ancak, yargıçların seçimi hem Genel 
Kurul hem de Güvenlik Konseyi’ndeki oylam a neticesinde gerçekleştiğinden, 
Güvenlik K onseyi’nin beş daimi üyesinden herbirinin her zaman U A D 'd a  bir 
yargıcının olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu fiili durum, D ivan’ın tarafsızlığı

1 UAL) 2004. The International Court of Justice. The Hague: ICJ. 2004. 5lh Edition, s. 19.
2 Birleşmiş Milletler Şartı. http:/Av\v\\.iei-cii.ora/docuınents/inde.\.php?pl=4&p2=l&p3=0
3 UAD Statüsü, Madde 10.
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konusunda bazı şüphelerin doğm asına neden olmaktadır. Ancak uluslararası 
sistemde biiyük devletlerin sorumlulukları ve yetenekleri gözönüne alındığında, 
bu durumun doğal olduğu söylenebilir.

Divan üyelerinden birisi, D ivan 'da  açılan davada taraf  olan devletlerden birinin 
uyruğundaysa, ilgili davaya Divan iiyesi olarak bakmaya devam eder. Ancak bir 
davada taraf olan bir devletin, D ivan 'da  kendi uyruğunda bir yargıç bulunmaması 
durumunda, ad  hoc bir yargıç a tam a hakkına sahiptir.4 Ad hoc yargıcın, kendini 
atayan devletin uyruğunda olması da gerekmemektedir. Bu noktada vurgulanması 
gereken, yargıçların U A D  Statüsü M adde 2 ’ye göre bağımsız oldukları, yani 
hiçbir devleti örgüt veya kişiden buyruk almadıkları ve almamaları gerektiğidir. 
Dolayısıyla, yargıçların uyruğu altındaki devletleri temsil etmesi, desteklemesi 
veya lehine karar vermesi gibi bir durumun hukuksal geçerliliği ve Divan 
S tatüsü 'nde yeri bulunmamaktadır. A ncak  U A D ’ye gelen davalara bakıldığında, 
yargıçların uyruğu altındaki devletler lehine karar verdikleri görülmektedir.

Divan Statiisü'nün 25. M addesi 'ne  göre. Divan olağan olarak tüm yargıçların 
katılımıyla, yani “genel heyet” olarak davaya bakar. Ancak dokuz yargıcın 
katılımı da, D ivan ’ın genel heyet olarak toplanması için yeterlidir. UAD 
Statüsü’nün 26. maddesine göre de, Divan gerekli gördüğü zaman ve hallerde 
daireler oluşturabilir. Bu daireler, dava konusuna göre ya  da uzmanlaşm a alanına 
göre örgütlenebilir. M adde 2 7 ’ye göre, bu dairelerin verdikleri kararlar Divan 
tarafından verilmiş kararlar olarak kabul görür.

b) Divan’ın Yetkileri:

U A D ’nin temel olarak iki yetkisi/görevi vardır: 1) Devletler arasındaki 
anlaşmazlıkları karara bağlamak (jurisdiction in contentious cases); 2) Talep 
üzerine danışma görüşü verm ek (advisory jurisdiction). D ivan’ın bugünkü rolü 
hakkında görüş belirtebilmek ve gelecekteki olası rolü üzerinde tartışabilmek için 
bu iki yetkisinin ele alınarak bazı temel açılardan tartışılması faydalı olacaktır.

U AD Statüsü M adde 3 4 ’e göre, U A D ’nin birinci yetkisiyle ilgili olarak, 
sadece devletler D ivan’da bir davaya ta ra f  olabilir. Yani, devletler arasındaki 
anlaşmazlıkları yine ilgili devletler D ivan’a taşıyıp hukuk yoluyla bu anlaşmazlığı 
çözme sürecini başlatabilirler.

UAD Statüsü M adde 3 6 ’ya göre de, U A D  şu konuları ilgilendiren tüm hukuksal 
çekişmelerde yetkilidir: a) bir andlaşmanın yorumlanması; b) uluslararası 
hukuka ilişkin bir konu; c) bir uluslararası yükümlülüğün ihlalini oluşturabilecek

4 UAD Statüsü, Madde 3 I.
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bir gerçeğin/olayın varlığı; d) bir uluslararası yüküm lülüğün ihlali nedeniyle 
yapılacak zarar tazmininin niteliği veya kapsamı. Tabii ki bu konular oldukça 
geniş ve bir o kadar da muğlak ifadelerdir. Aslında D ivan ’ın, kendi yetki alanına 
giren konuların tespitinde hareket alanına sahip olması açısından yetkilerinin bu 
şekilde ifade edilmesi de bir avantaj olarak görülebilir.

UAD hakkındaki hukuksal tartışmaların gelip dayandığı önemli nokta, 
zorunlu yargı yetkisi konusudur. UAD yukarıda sayılan yetkilerini ancak devletler 
D ivan 'ın  “zorunlu yargılama yetkisi” ııi (compulsory jurisdiction) tanıdıkları 
durum ve zamanlarda kullanabilir. Diğer bir deyişle, BM üyesi devletlerin aynı 
zamanda UAD üyesi olmaları, bu devletlerin U A D ’nin zorunlu yargı yetkisini 
taşıdığı anlam ına gelmemektedir. İşte UAD. ancak bu yargı yetkisini çeşitli 
işlemlerle tanıyan devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakabilmektedir. Her ne 
kadar U A D ’nin zorunlu yargı yetkisinin tüm devletlerce tanınması uluslararası 
barışa bizleri doğrudan götürebilecek kestirme bir yol olarak görünse de, bugünkü 
devletler sisteminde bunun çok kısa bir sürede gerçekleştirilmesinin mümkün 
olmadığım da görmek gerekir. Dolayısıyla, sistemsel barış açısında en mantıklı 
yol. D ivan 'ın  yargı yetkisini tanıyan devletlerin sayısını artırmaktır. Bunun 
için de m üm kün olduğu kadar devletlerin tepkisini çekm eyecek ve oydaşma 
sağlanabilecek konular ve yöntemlerden hareketle, U A D 'n in  yetkisini bir süreç 
içinde artırmaktır. Immanuel K ant’ın Boııtenvek 'ten yaptığı alıntıyla açıkladığı 
gibi, “eğer yay çok eğilirse kırılır, ve çok fazla isteyen kişi sonuçta hiçbirşey 
alamaz.”5

Devletler U A D 'n in  bu zorunlu yargı yetkisini, dört değişik işlemden biriyle 
tanıyabilirler. Devletler: a) D ivan 'ın  yargı yetkisini önceden yapılan uluslararası 
anlaşmalarla koşulsuz olarak tanıyabilir; b) Karşılıklılık esasına göre, sadece 
belirli ülkeler için, belirli konularda ya  da belirli bir süre için tanıyabilir; c) 
Anlaşmazlıklarını b i r “ tahkinıname” ile D ivan’a taşıyabilirler; d) Ayrıca devletler, 
U A D ’nin yargı yetkisini tanıdıklarını daha önceden açıklamasalar da, eğer bir 
davaya ta ra f  olarak katılmaya açıkça itiraz etmezlerse ve böylece davada ta ra f  
olurlarsa D ivan’ın yargı yetkisini dolaylı olarak tanımış olurlar. Bu dördüncü yol, 

forum  prorogatum  adıyla anılmaktadır.

Önüne gelen davalarda U A D ’nin hangi hukuksal kaynaklara göre karar 
vereceği UAD Statüsü M adde 3 8 ’de belirtilmiştir. Bıına göre UAD, davalarla 
ilgili kararını verirken “asli” ve ‘'yardımcı” hukuk kaynaklarına dayanır. U A D ’nin 
dayandığı asli kaynaklar; a) uluslararası andlaşmalar; b) uluslararası hukuk kuralı

5 İmmanııel Kani. “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch." Hans Reis, ed., Kant Political
Writings, Cambridge. Cambridge University Press. 1991, s. 112-113.
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olarak kabul gördüğü ispatlanmış olan uluslararası gelenekler (teamül / yapılageliş 
kuralları); c) Uygar uluslar tarafından kabul edilmiş hukukun genel ilkeleridir. 
Bu asli kaynakların yanı sıra. UAD yardımcı hukuk kaynakları olarak mahkem e 
kararlarından (içtihat) ve uzmanların görüşlerinden (doktrin) de faydalanabilirler. 
Ayrıca UAD; ta ra f  devletlerin onayını almak şartıyla, hakkaniyet ve nısfet ilkesine 
göre de (ex auqıto et bono) davada karar verebilir.

Bu kaynaklar arasında “astlık-üstlük” ilişkisi olup olmadığı da uluslararası 
hukukun üzerinde durduğu önemli bir konudur. Şu kadarı açıktır ki, UAD Statüsü 
Madde 3 8 ’in l/d paragrafında mahkem e kararları ve öğretiden yardımcı kaynak 
olarak bahsettiği için, bu kaynaklardan önce andlaşmalar, teamül ve hukukun 
genel ilkelerinin öncelikli olarak uygulanması gerekecektir. Ancak asli kaynaklar 
arasında da bir astlık-üstliik ilişkisinin olup olmadığı tartışılagelen bir konudur. 
Bir görüşe göre, uygulanacak hukuk kaynaklarını sayarken UAD Statüsü’nün 
aslında bir astlık-üstlük ilişkisi de kurduğudur. Yani UAD, önce andlaşmaları, 
sonra teamülü sonra da hukukun genel ilkelerini gözetecektir. Gerçekten de 
UAD, devletler arasında yazılı olarak yapılmış bir andlaşırıa varsa, pozitivist 
bir yaklaşımla öncelikle bu andlaşmanın içeriğine bakmayı tercih etmektedir. 
Pozitivizmin ağırlığını hissettirdiği uluslararası devletler sisteminde, UAD de 
yazılı kaynakları yazılı olmayan kaynaklara tercih etmektedir. Ama bıı tercihin 
sürekli ve kesin olduğunu söylemek de imkansızdır. Zira uluslararası hukukun 
ve uluslararası ilişkilerin “ belirsiz olduğu” dönemlerde, buna “gri” anlar da 
denilebilir, doğal hukuk görüşünün mahkem elere  yol gösterdiğini ve göstermesi 
gerektiğini bilmekteyiz. Örneğin Nazi subayları emirleri Alman devletinden 
aldıklarını ve böylece suçlanamayacaklarını iddia etseler de, bu iddianın 
dayanaksız olduğu ortadaydı; çünkü Niirnberg yargılamalarında belirtildiği 
üzere, bir insanı öldürmenin kötü bir şey olduğunu doğal olarak bilmemiz gerekir, 
bunun kötülüğünü birisinin bizlere söylemesine gerek yoktur. Bu yaklaşımla 
doğal hukuk görüşü, bazen pozitivizmin çözemediği düğüm ü kesebilmektedir.

Ayrıca, hukukun genel ilkeleri de andlaşmaların konularına ve içeriğine 
sınırlar getirmesi ve hukukun nasıl yürüyeceği yani usul hakkında da önemli bir 
yol gösterici olmaktadır. İnsan haklarındaki gelişmeler neticesinde ve aslında 
hakların evrensel bir boyuta ulaşması ve “buyruk kural” (jus cogens) niteliğini 
kazanmasıyla, örneğin köleliğin veya korsanlığın ihyası konularında devletlerin 
andlaşma imzalaması düşünülemez. Dolayısıyla, her ne kadar Divan ve diğer 
uluslararası mahkem eler bu pozitivist hukuk ve dünya sisteminde öncelikle 
andlaşmalara dayanmaya çalışsalar da; teamül, hukukun genel ilkeleri ve doğal 
hukuk yaklaşımı andlaşmaların diğer kayaklara her zaman üstün olmadığını 
kanıtlamaktadır.
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Kaynaklar hakkında değinilmesi gereken bir diğer önemli koıııı da, Birleşmiş 
Milletler sisteminde devletler arasında “gizli andlaşm a” yapılmasını engelleyici 
tedbirlerin alındığıdır. Gerek I. Diinya Savaşı’na gidilen dönemde, gerek Savaş 
sırasında, gerekse iki savaş arası dönem de gizli andlaşmalar imzalanması 
uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri o lum suz etkilemişti. Bu nedenle 
BM Şartı M adde 102, her türlü andlaşma ve uluslararası sözleşmenin BM Genel 
Sekreteri iği’ne kaydettirilmesi ve Genel Sekreterlikçe bunların yayımlanması 
ilkesi getirmiştir. Yine Madde 102'ye göre, eğer devletlerandiaşm a ve sözleşmeleri 
kayıt ettirmezlerse, hiçbir BM organı önünde bu andlaşma ve sözleşmelerin 
geçerliliğini öne süremeyeceklerdir. Kısaca, BM Sekretaryasınca tutulan kütüğe 
kaydettirilmeyen andlaşma ve sözleşmelerin ilkeleri U A D 'd e  öne sürülemezler. 
Bu ilke, devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde veya kendi aralarında kurdukları 
tahkim mahkemelerinde andlaşma ve sözleşmelerin doğrudan geçersiz olduğuna 
işaret etmemektedir. Sadece, kütüğe kaydı yapılmayan metinlerin UAD dahil 
olmak üzere BM organları önünde varlığından bahsetmenin hukuksal bir etkisi 
olmayacağım ifade etmektedir. Bu gelişme de, uluslararası hukukun ve Divan"ın 
uluslararası anlaşmazlıklardaki rolünü pekiştirecek niteliktedir.

Davanın esası hakkındaki görüşmelere geçmeden önce. UAD öncelikle geçici 
koruma önlemleri ile ilgili talepleri ve divanın yargı yetkisi ya  da davanın kabul 
edilebilirliği ile ilgili itirazları karara bağlamak zorundadır. U A D 'dek i  davalar 
yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhadan ibarettir." Yazılı süreçte taraflar davayı 
ilgilendiren savlarını, belgelerini, kanıtlarını sunarken; sözlü aşam a yazılı süreçte 
sunulan bilgilerin ve delillerin tekrarlanmasından ziyade, davada eklenecek son 
sözlerin dinlenmesiyle ilgilidir. U A D 'd e  görülmekte olan bir davaya, üçüncü bir 
devlet, kendi çıkarlarını ilgilendiren bir durum sözkonusu olduğunda, “miidahil 
o lm a” hakkına sahiptir. Ancak bir devlet herhangi bir davaya bu şekilde miidahil 
olmayı seçerse, D ivan’ın verdiği nihai kararın bağlayıcılığım da kabul etmiş 
sayılır.

Divan oyçokluğu ile kararlarını vermekte ve bu kararlar “kesin karar” 
sayılmaktadır. Taraflar kararın açık olmadığım düşünüyorsa ve aralarında yorum 
farkı varsa, Divaıvdan kararın yorumlamasını isteme hakkına sahiptirler. Ayrıca, 
davanın taraflarından herhangi biri, davanın karara bağlanmasından itibaren 10 
yıllık bir süre içinde, kararı etkileyebilecek, daha önce bilmediği ve kendi ihmali 
sonucunda gizli kalmış olmayan bir kanıtla karşılaşırsa, bu kanıtın bulunmasından 
itibaren altı ay içinde D ivan 'a  “karar düzeltmesi” için başvurabilir. D ivan 'm  
kararına katılmayan hakimlerin “karşı oy ” yazm a hakları mevcuttur; ayrıca, 
Divaıı'ın kararma katılsa da. farklı nedenleri veya görüşleri dile getirmek isteyen 
hakim karara “kişisel görüş”ünii yazdırabilir.

6 UAD Statüsü. Madde 43.
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Devletler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak yetkisinin yanında, 
D ivan’ın ikinci b irönem liyetk is idan ışm agörüşüverm ektir .  BM Şartı M ad d e9 6 'y a  
göre, Genel Kurul ve Güvenlik  Konseyi U A D 'den  danışma görüşü isteyebilir. 
Ayrıca, kendi görev alanlarına giren konularla ilgili olmak üzere. B M 'n in  diğer 
temel organları ve B M ’ye bağlı uzmanlık kuruluşları da Genel K u ru ru n  onayıyla 
U A D 'den  görüş isteyebilirler. Böylece Genel Kurul. Güvenlik Konseyi ve diğer 
BM organlarının yanı sıra, Uluslararası İşçi Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü 
(W HO). Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Para Fonu 
(IM F) gibi Genel Kurul tarafından yetki verilen kuruluşlar da U A D 'den  danışma 
görüşü istemek hakkında sahiptir.7

Divan’ın danışma görüşü bildirme süreci, yetki sahibi BM organı veya 
uzmanlık kuruluşunun yazılı talebi ile başlar. Bu talep üzerine Divan, konuyla 
ilgili bilgi sağlayabilecek devlet veya kuruluşların listesini yayım lar ve ilgili 
aktörlere görüş bildirmeleri için belirli bir süre tanır. Gerekli gördüğü hallerde 
Divan, yazılı görüşlere ek olarak, sözlü görüş de isteyebilir. Danışma görüşü 
bildirme sürecinde UAD, ilk olarak ilgili konunun yetki alanına girip girmediğine 
bakar. Eğer bu konudaki görüşü olumlu ise, başvuran BM organına ya da ilgili 
kuruluşa danışına görüşünü bildirir.

U AD tarafından bildirilen bu görüşün başvuran organ ya da örgüt üzerinde 
bağlayıcı bir etkisi yoktur. Ancak U A D 'n in  önemli konularda verdiği danışma 
görüşlerinin uluslararası hukukun yönünü tayin etmede etkili olacağı açıktır. 
Ayrıca, bazı uluslararası kurallar ve kararların her ne kadar bağlayıcı gücü 
olmasa da, zamanla bunların teamül (yapılageliş) halini alması da olasıdır. Buna 
en iyi örnek, B M 'de  gelişen insan haklan süreci ve kabul edilen insan hakları 
metinleridir. Örneğin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, bir “andlaşm a” olmasa 
da, yani bağlayıcılığı olmayan bir ‘'b ildirge” olarak görünse de. Bildirgemdeki 
haklar hem zamanla teamül halini almış hem de andlaşmalara yazılarak açıkça 
bağlayıcılık kazanmışlardır. Böylece, U A D 'n in  nükleer denemelerle veya 
K udüs 'te  duvar inşa edilmesinin insan haklarına aykırılığıyla ilgili verdiği 
kararların uluslararası hukukta sonuç doğuracağını varsaymak gerekir.

2. UAD ve Uluslararası Hukıık

Kuruinların sistem içinde oynayacağı rolü şekillendiren unsurlardan biri, 
bu sistemin özellikleri ve buna göre oluşturulmuş kurumların felsefesidir. Bu 
sebeple. U A D 'n in  uluslararası hukuka olan katkısını analiz edebilmek için

7 UAD. 2004. s. 80.
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öncelikle Divaıı’ın içinde o luştuğu sistemin özelliklerine bakmak gerekmektedir. 
2 .Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası sistem, devletlere dayalı yapısını 
korumanın yanında, iki dünya savaşı arasındaki dönemden ve özellikle Milletler 
Cemiyeti tecrübesinden alman dersler neticesinde büyük devletlere daha fazla 
yetki ve sorumluluk verme eğiliminde olmuştur. Bu nedenle, büyük güç olarak 
tanımlanan ABD, SSCB (ve sonradan Rusya), Çin, Fransa ve Büyük Britanya 
BM Güvenlik Koııseyi’nde daimi üyelik kazanmışlardır.

Dolayısıyla U A D  de bu devletler sisteminin bir parçası olarak kurulmuştur. 
Örneğin yukarıda sayılan beş büyük devletten herbiri U A D 'd e  kendi uyruğunda 
olan bir üyenin seçilmesini sağlamışlardır. Bu açıdan U A D 'n in  devletler 
sistemi içinde çalıştığını ve devletlere davalı olduğunu hatırda tutmak gerekir. 
Doğal olarak devletler arasındaki güç ilişkileri sistem üzerinde ve sorunların 
nasıl çözüleceği konusunda belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu bakış açısına göre 
uluslararası hukuk, halen devletler-iistü değil, devletler arası bir mekanizmadır.*

B M 'n in  yargı organı olarak oluşturulan U A D  bu süreçte devletlerin 
yararlandığı bir kurum olarak sistemde yerini almıştır. D ivan’m oluşturulma 
sürecinde devletler, U A D ’nin devletler tarafından belirlenen sınırlar içerisinde 
hareket etmesi ilkesini en başından ortaya koymuşlardır. 2 .Dünya Savaşı 
sonrasında oluşturulacak dünya düzeninin görüşülmesi amacıyla 1944 yılında 
Büyük Britanya önderliğinde kurulan Uzmanlar Komitesi; UAD gibi bir dünya 
mahkemesinin gerekliliğine işaret etmekle birlikte, bu m ahkemenin zorunlu 
yargı yetkisinin olmaması gerektiğini, siyasi konularda vargı yetkisi olmamasını, 
kararlarının tavsiye niteliği taşımasını ve devletlerin uluslararası barış ve güvenliği 
sağlamalarına katkıda bulunacak bir kurum olması gerektiğini savunmuştur. 
Böylece U A D ’nin uluslararası hukukta oynayacağı rolün devletlerin onayına 
bırakılması istenmiştir. Dolayısıyla BM üyesi devletler; mahkem eye hangi 
davaların ne koşulda götürüleceğine, mahkemenin nasıl o luşturulacağına ve 
kararlarının nasıl uygulanacağına karar veren esas aktörler olmuşlardır.'’

Ancak bu görüşler ve uluslararası sistemin yapısı, U A D 'n in  ve uluslararası 
hukukun rolünün ve özellikle gelecekteki rolünün küçümsenmesini gerektirmez.

8 Diehl. Paul I'.. Charlotte Ku and Daniel Zamara. 2006. "The Dynamics of International Law: 
The Interaction of Normative and Operating Systems", in Beth Simmons and Richard Steinberg 
(ed.) International Law and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 
s. 428.

9 Keohanc. Robert. Andrew Moravcsik. and Ann-Marie Slaughter. 2006. "Legalized Dispute 
Resolution: Interstate and Transnational", in Beth Simmons and Richard Steinberg (ed.) 
International Law and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, s.
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Uyuşmazlıkların çözüm ünde D ivan’a başvurma kararı siyasal bir karardır.1'1 
Ülkelerin yargı sistemlerinin kurumsal özellikleri ve hukuk gelenekleri onların 
D ivan’ın uyuşmazlıkların çözümündeki rolüne ve uluslararası hukuk kavramına 
bakışları ile D ivan’a başvurma sebepleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. 
Kimi devletler Divan’ı sorunların barışçıl çözüm ünde “son çare,” yani diplomatik 
yolları tükettikten sonra başvurulacak bir yol olarak görürken, kimi devletler 
de D ivan 'ı  diplomasi sürecinin bir parçası olarak algılamaktadır." Diplomasi 
ve pazarlık sürecinde devletler, D ivan ’ı diğer devlete çeşitli mesajlar vermek, 
pazarlıkta öne geçmek, zaman kazanmak, diğer devletlere karşı çözüm yanlısı 
bir görüntü sergilemek, m ahkem eye başvurarak güç dengesini sağlamak ve 
varolan anlaşmazlığı genel olarak iyi giden ikili ilişkilerden soyutlamak amacıyla 
kullanabilirler. Sebepleri ne olursa olsun, UAD sistemdeki devletler tarafından 
oluşturulması nedeniyle, uluslararası hukuka yapacağı katkı büyük ölçüde 
devletlerin tasarrufuna bağlı olan bir kurumdur.

1940’ 1ar ve 1950’lerde SSCB ve müttefiklerinin U A D 'y e  ve uyuşmazlık 
çözüm ünde uluslararası hukukun işleme sürecine mesafeli yaklaşması, 
D ivan’ın sistemde önemli bir yere sahip olmasını engellemiştir. 1960 'larda ise 
Divaıı’ın aldığı bazı kararlar sonucunda bağımsızlığını yeni kazanan devletlerde 
U A D 'y e  karşı bir güvensizlik oluşmuş ve uluslararası hukuk bu devletler için 
birincil bir sorun çözme yöntemi haline gelememiştir. Bu dönemde Divan 'ın  
vermiş olduğu bir dizi karar1-, kolonilerin bağımsızlaşması sürecinde Divan 'ın  
sömürgeci devletlerin tarafında yer aldığı algısına ve dolayısıyla tarafsızlığının 
sorgulanmasına yol açmıştır. 1980'lerde ise bu durum tersine dönmüş ve 
D ivan’ın Batı yanlısı olmadığını ispatlamaya çalışarak tarafsızlıktan uzaklaştığı 
gerekçesiyle, UAD Batılı devletlerin tepkisini çekmiştir. Özellikle 1986 'da  UAD 
tarafından karara bağlanan Nikaragua ile A m erika Birleşik Devletleri arasındaki 
güç kullanımı davası önemli bir etkiye sahiptir. Bu davada Divan, N ikaragua 'nın 
A B D  hakkındaki kendi sınırlarında ve kendisine karşı haksız güç kullandığına ve 
politik sistemini değiştirmeye çalıştığına dair iddiasını haklı bulmuş ve A B D ’nin 
derhal bu faaliyetleri durdurması ve yol açmış olduğu zararları karşılaması 
gerektiğine karar vermiştir.

10 Bowett, D.B. 1997. "The Conduct of International Litigation", in D.W. Bowett et.al. (ed.) The 
International Court o f Justice: Process, Practice and Procedure. London: British Institute of 
International and Comparative Law. s. 1.

11 Abi-Saab. Georges. 1996. “The International Court as a World Court", in V. Lowe and M. 
Fitzmaurice (ed.) Fifty Years o f the International Court o f  Justice. Cambridge: Cambridge 
University Press, s. 15.

12 South West Africa Cases (Ethiopia and Liberia vs. South Africa). 18 Temmuz 1966; Northern 
Camcroons (Cameroon vs. United Kingdom), 2 Aralik 1963.
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U A D ’nin uluslararası hukuka yaptığı katkı ve belirleyici olabileceği alanlar, 
biiyiik ölçüde devletler tarafından kendisine sunulan davaların konularına 
bağlıdır. Bu bağlamda, BM Şartı’na ve Divan S tatüsü 'ne taraf olan devletlerin, 
ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımayan ya da savlarına çok güvendiği 
konuları D ivan’a taşımasının, U A D ’nin uluslararası hukuktaki etkisini sınırlamış 
olduğunu savunmak mümkündür. Buna ek olarak, devletlerin D ivan’a bakışı 
da U A D ’nin uluslararası hukuk düzenindeki rolü üzerinde sınırlayıcı bir etki 
yaratmıştır. Ancak, aşağıda açıklanacağı üzere, son dönemdeki gelişmeler 
D ivan’ın uluslararası hukuk ve dünya politikasında rolünün arttığını ve daha da 
artacağını göstermektedir.

D ivan’ın sadece kendisine sorulan sorulara yanıt verme konusundaki 
hassasiyeti, yargı yetkisinin sınırları konusundaki dar yorum u ve verilen 
kararın sadece ilgili davayı ve o davanın taraflarını bağlaması ilkesi, U A D ’nin 
siyasallaşmaktan kaçınma çabası olarak yorumlanabilir. Kendi yetkisi üzerindeki 
bu sınırlayıcı tutumunun uluslararası hukuk düzeninde Divan"m etkin bir rol 
oynaması önünde bir engel oluşturduğu savunulmuştur. Birçok davanın U A D ’nin 
yetki alanına girmediği gerekçesiyle reddedilmesi, dava sürecinin uzun ve 
masraflı olması ve Divan kararlarının uygulanması konusunda devletler üzerinde 
zorlayıcı bir mekanizma olmaması devletlerin U A D ’yi birincil bir uyuşmazlık 
çözümü yolu olarak görmesini engelleyen sebepler arasında görülebilir.

U A D  Statüsü Madde 59 gereğince, U A D 'nin  kararları sadece ilgili davayı ve 
o davanın taraflarını bağlamaktadır. Bu durum her ne kadar U A D 'n in  uluslararası 
hukukta bir içtihat yaratmasını engelleyen bir durum olarak gözükse de. Divan 
verdiği kararlarda daha önceki kararlarına atıflar yaparak iç tutarlılığım ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, davaların konu başlığı olarak yoğunlaştığı uluslararası 
deniz hukuku gibi alanlarda, Divan kararlarının uluslararası lıukuk normları 
yaratma konusunda oldukça başarılı olduğu savunulabilir. Örneğin kıta sahanlığı 
konusunda ortaya konulan hakkaniyet, deniz altındaki ülke toprağının doğal 
uzantısı olması ve tarihsel, coğrafi ve sosyal faktörler gibi etmenleri gözöniinde 
bulundurma ilkeleri, uluslararası deniz hukukunda genel kabul gören ilkeler 
haline gelmiştir.

3. U A D ’de Son Dönem deki Gelişmeler:

Zamanla hem U A D 'y e  yönlendirilen davaların içeriği hem de U A D ’nin 
bizzat kendisinin kabul ettiği uygulam a yöntemleriyle, U A D ’nin üzerinde karar 
verdiği uluslararası konuların genişleyerek çeşitlendiğini ve karar alma sürecinin 
hızlandırıldığını gözlemlemekteyiz. U A D 'n in  çalışma ilkelerinin (Rules o f
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Court) 79. ve 80. maddelerinde 1 Şubat 2001 'de  yürürlüğe girmek üzere 5 Aralık 
20 0 0 ‘de değişiklik yapılmıştır. Ayııı şekilde. 14 Nisan 2005 'te  52. m addede ve
29 Eylül 2005 'te  de 43. maddede değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca Mahkeme, 
dava prosedüründe özellikle devletlerin eylemleri sonucu oluşan aksaklıkları 
ve gecikmeleri gidermek için Ekim 2001 'den  itibaren Uygulama Yönergeleri/ 
İlkeleri (Practice Directions) kabul etmeye başlamıştır. Ayrıca UAD, işlerinin 
planlamasıyla ilgili düzenli toplantılar yapm aya başlamıştır. Bu değişikliklerle 
UAD, sistemdeki gelişmelere de paralel olarak, yargılama sürecini basitleştirmeye 
ve hızlandırmaya çalışmıştır. U A D 'n in  eski başkanı Yargıç Rosalyn Higgins’in 
belirttiği gibi, örneğin yargılama sürecinde devletler yazılı savunmalarını yapar 
yapmaz, Divan kısa bir süre içinde sözlü aşamaya geçebilecektir.1.

Son dönemlerde D ivan 'a  güç kullanımı, bağımsızlık ilam. tanı(n)ma, toprak 
bütünlüğü ve politik bağımsızlık gibi uluslararası ilişkilerin klasikleşmiş 
olarak addedilen konuların ın14 yanı sıra birçok yeni alanda da dava taşındığını 
görmekteyiz. Örneğin, bir devletin vatandaşlarına yapılan muamele, insan 
haklarının vahim derecede ihlali,15 doğal kaynakların ortak kullanım ı1' 'v e  çevre17 
konularında son dönem de D ivan 'da  birçok dava açılmıştır.

Dolayısıyla hem U A D 'n in  davalarda daha kısa bir süre içinde karar vermek 
için gittiği prosedürle ilgili değişiklikler hem de önündeki davaların niteliğine 
bakıldığında D ivan’ın sadece uluslararası hukukta değil dünya politikasında da

13 Report o f the International Court of Justice, I August 2007-31 July 2008. s. 5.
14 Örneğin şu davalar: Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. 

France): Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France): Armed 
Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of 
the Congo v. Rwanda); Frontier Dispute (Benin/Niger): Arrest Warrant o f II April 2000 
(Democratic Republic of the Congo v. Belgium): Armed Activities on the Territory’ of the 
Congo (Democratic Republic of the Congo v. R w a n d a/ Ug a n d ;ı/B u r ıı ıı d i): Legality of Use of 
Force (Yugoslavia v. United States of America): Sovereignty over Pulatt Ligitan and Pulau 
Sipadan (IndonesiVMalaysia): Oil Platforms (Iran v. United States of America); East Timor 
(Portugal v. Australia): Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad): Accordance with 
International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions 
of Self-Government of Kosovo (Request for Advisory Opinion): Legality o f the Threat or Use 
of Nuclear Weapons; Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflicts.

15 Örneğin şu davalar: Application of the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation); Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia): Application 
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro).

16 Örneğin şu davalar: Gabeikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia): Passage through the 
Great Belt (Finland v. Denmark).

17 Örneğin şu davalar: Aerial 1 lerbicide Spraying (Ecuador v. Colombia): Pulp Mills on the River 
Uruguay (Argentina v. Uruguay).
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rolünün ve öneminin arttığı söylenebilir. Yakın bir gelecekte bıı etkinin daha 
fazla hissedileceği tahmin edilebilir. Çünkü Divan, yukarıda verilen davalarda 
da görüleceği üzere, uluslararası ilişkilerde egemenlikten güç kullanımına, 
diplomatik korumadan deniz hukukuna, insan haklarından çevreye kadar birçok 
konuda karar verm e aşamasındadır. Bu kararlar, uluslararası hukuk, uluslararası 
ilişkiler ve dünya politikasında D ivan’ın değişen ve genişleyen rolünü daha da 
belirgin kılacaktır.

4. Uluslararası Yargı, UAD ve Türkiye

T ürkiye’de hem bilim insanlarının hem de bürokratların ve politika 
yapımcılarının genel olarak uluslararası yargıya ve U A D 'ye ,  daha özelde 
de zorunlu yargı konusuna yaklaşımı son gelişmeler ışığında irdelenmelidir. 
Türk iye’de uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler literatüründe U A D 'n in  
yapısına, çalışmasına, rolüne, aldığı kararlara yeterince önem verilmediği ve bu 
kararların Türkiye açısından anlamının araştırılmadığı söylenebilir.

T ürk iye’de Uluslararası Adalet Divanı ve uluslararası yargı konusundaki 
literatür olması gereken zenginlikte değildir. 1940-1970 yılları arasında “Ankara 
Ekolü” denilebilecek bir yaklaşımın etrafında hukukçularımızın ve siyaset 
bilimcilerimizin uluslararası yargı ve uluslararası örgütlenme konularına bugüne 
oranla daha fazla ağırlık verdikleri ileri sürülebilir. Zeki Mesud A lsan ,,s Nihat 
Erim ,1'' M ehm et Gönlübol,2" Selıa L. M eray2' bu alana katkıda bulunanların 
başında gelmektedir. Bu ekole İstanbul’dan da Cemil Bilsel:; ve Edip Çelik gibi 
bilim insanlarımızın katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu dönem de "Milletlerarası 
M ahkemeler” başlıklı bir derleme kitabın yayımlandığına da tanık oluyoruz.

Ancak 1970 'li yıllarla birlikte (belki de dış politika eğilimlerimize paralel 
bir şekilde) genel olarak uluslararası hukuk ile uluslararası yargı ve örgütlenme 
konularına olan ilginin azaldığı öne sürülebilir. Son kırk yılda sadece iki 
monografi UAD konusuna ayrılmıştır. Bunlar, üçüncü baskısı 1974 yılında 
yapılan Ö m er İlhan A kipek 'in  "Milletlerarası Adalet Divanı” çalışması2-’ ile 1982 
yılında yayımlanan Yüksel İnan’ın "Uluslararası Adalet D ivam ’nm Yargı Yetkisi”

18 Alsan. Zeki Mesud 1947. Devletler Hukuku Dersleri. Ankara: Siyasal Bilgiler Okulu.
19 Erim. Nihat. 1944. Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi.
20 Gönlübol. Mehmet. 1975. Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, 3. baskı.
21 Meray. Seha L. 1975. Devletler Hukukuna Giriş. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi. 4. baskı.
22 Bilsel. Cemil. 1946. Birleşmiş Milletler: San Francisco Çalışmaları. İstanbul: Kenan Matbaası.
23 Akipek. Ömer İlhan. 1974. Milletlerarası Adalet Divanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi.
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başlıklı çalışmalarıdır. Bıı çalışmaların önemlice bir bölümü de D ivan’ın yapısına 
ve yetkilerine ayrılmış, D ivan 'ın  kararlarına, rolüne ve Türk iye’nin uluslararası 
yargıya yaklaşımına gereken ağırlık verilmemiştir. Dolayısıyla, ilgili konularda 
kitap boyutunda bir çalışmanın uzun yıllardır yapılmadığı görülmektedir.

Son dönemde bazı değerli hukukçularımızın, uluslararası hukukla ilgili genel 
çalışmalarının bazı bölümlerini D ivan’a ayırmış olduklarım gözlemliyoruz. 
Örneğin, Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı, “ Uluslararası Hukuk Dersleri” başlıklı 
çalışmasının IV. Kitabının bir bölümünü D ivan’ın tartışılmasına ayırmıştır.’4 
Ayrıca, Dr.Yusuf A ksar 'ın  ‘'Evrensel Yargı Kuruluşları” başlıklı çalışmasının 2. 
bölümünü U A D ’na ayırdığını görüyoruz. Hüseyin Pazarcı’nın “ Bosna-Hersek 
Sorununda Uluslararası Yargının Rolü” ve Dr. Yücel A cer’in “Uluslararası 
Adalet D ivam ’nın Zorunlu Yargı Yetkisini Tanımada Çekinceler ve Geçerlilikleri” 
başlıklı UAD üzerine yayım lanm ış makalelerine de son dönemlerde Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 'nde rastlıyoruz.’" Prof.Dr. Sevin 
Toluner de bazı konferans bildirileri ve birkaç makalesinde D ivan’ın aldığı 
kararları irdelemiştir.

Literatürdeki bu görece zayıflığa paralel olarak bürokratlar ve politika 
yapımcıları da. T ürk iye’nin dış politikada karşılaştığı bazı sorunları D ivan’a 
götürerek yargı yoluyla bu sorunlara çözüm bulunabileceği konusu üzerinde 
durmamışlardır. 12 Mayıs 1947 tarihli ve 5047 sayılı kanun ile D ivan 'ın  zorunlu 
yetkisini tanıyan Türkiye, beşer yıllık temditlerle 23 Mayıs 1972 tarihine 
kadar tanımayı sürdürmüştür. Bu tarihten sonra ise T ürk iye’nin, uluslararası 
yargıya bakışı değişmiştir. A caba Türk iye’nin bu politika değişikliği hangi 
nedenlerle olmuştur ve bu değişikliğin politika çıktılarına etkisi nedir? Acaba 
son yıllarda D ivan 'ın  aldığı kararlar Türkiye’nin hangi politikaları izlemesini 
gerektirmektedir?

Aslında UAD ve uluslararası mahkem eler üzerine yapılan araştırmaların 
artırılması belki de bürokratların ve politika yapımcılarının uluslararası hukuka 
bakış açısını değiştirebilir. M ahkemelerin yanlı ve politik karar verdiği hakkında 
gerek bilim insanlarımızda gerekse politika yapımcılarımızda genel bir kanı 
vardır. A m a mahkemelerin ve U A D ’nin genel olarak bu yaklaşım içinde olmadığı 
söylenebilir. Bu nedenle, uluslararası bazı konuların ve sorunların çözümünde

24 Pazarcı. Hüseyin. 2004. Uluslararası Hukuk Dersleri. Ankara: Turhan. 10. Bası. ss. 47-67.
25 Pazarcı. Hüseyin. 1996. "Bosna-Hersek Sorununda Uluslararası Yargının Rolü." 51 Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Oral Sander’e Armağan), no. 1-4. ss. 381- 
390: Acer. Yücel. 2003. "Uluslararası Adalet Divanfnın Zorunlu Yargı Yetkisini Tanımada 
Çekinceler \ e Geçerlilikleri." 58 Ankara L 'niversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no. I. 
ss. 11-27.
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uluslararası hukukun da bir yöntem olduğunu hatırda tutmak faydalı olacaktır. 
Ege kıta sahanlığında, özellikle Yunanistan ve Giiney Kıbrıs Rum Y önetim i'n in  
Avrupa Birliği'ııe üye olduktan sonra, bugünkü gelinen durum 1976yılmdakinden 
daha farklı ve olumsuzdur. O dönem de UAD önüne giderek ilgili konuda gerekli 
savunma yapılsaydı ve D ivan’ın bu konuda karar verme yetkisi taııınsaydı, 
büyük bir olasılıkla bugün Ege ve A kdeniz’de (denizlerin ve kıta sahanlığının 
coğrafi özellikleri ve adaların konumları dikkate alındığında) deniz hukukunda 
yaşadığımız sorunlar önemli derecede lehimize sonuçlanacaktı.

Belki aynı şey Türk iye’nin sözde “soykırım” iddiaları için de geçerlidir. 
U A D ’nin “ Bosnia vs Serbia” :'' davasında aldığı karar bir ölçüde soydaşlarımızın 
ve bizimle kültürel bağı olan insanların öldürülmesi nedeniyle hayal kırıklığı 
yaratabilir; ancak bu karar bir ölçüde de Türk dış politikasına yön verici bir 
karardır. Çünkü “soykırım ” kavramına ve eylemine bu kadar yakın bir davada, 
video çekimleri, fotoğraflar, belgeler ve ifadelerle bu kadar kesin bir biçimde 
ortaya konulan bir davada UAD, Sırbistan devletinin soykırım yapm adığına karar 
veriyorsa, Osmanlı Devleti 'n in  soykırım gibi bir politikası ve niyeti olmadığı 
ve eylemlerinde iyi niyetle davrandığını bildiğimiz bir konuda da, U A D 'ye  
başvurmamız gayet doğaldır. Dolayısıyla Erm enistan’a anlaşmazlığın uluslararası 
yargı yoluyla çözülmesi teklifi yapılarak, bu yol konusunda ikna edilmesi 
doğru bir yöntem olacaktır. A m a Türkiye nedense tarih komisyonu oluşturmak, 
arşivlere inmek, ikili müzakere yapmak yöntemlerini benimsemektedir. Bu 
çözüm yöntemleri, uluslararası ilişkilerde “ politik çözüm ” yöntemleri olarak 
ifade edilir. Dolayısıyla yargı yolu bu politik yöntemlere bir alternatif, hem 
de iyi bir alternatiftir. Arşivlerde çıkacak bir belge veya  tarih komisyonunun 
söyleyeceği bir söz. yargı kararlarına tercih edilmemeli ve öncelikli yöntem 
olarak benimsenmemelidir.

Dolayısıyla hem akademik açıdan hem de politika yapımı açısından 
uluslararası hukuka ve mahkemelere daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 
Bir taraftan UAD ve diğer uluslararası mahkemelerin aldığı kararlar irdelenirken, 
diğer taraftan da uluslararası hukukun genel olarak uluslararası sorunlara ve 
özelde de Ttirk dış politikasındaki bazı anlaşmazlıklara çözüm önerebileceği 
vurgulanmalıdır. Zaten. A B ’ve üye devletlerin uluslararası hukuka yaklaşımlarına 
baktığımızda, bu üyelerin hem U A D 'n in  zorunlu yargı yetkisini tanıdığım hem de 
Uluslararası Ceza M ahkem esi 'ı ıin  Roma Statüsü 'ne ta ra f  olduğunu görmekteyiz. 
Dolayısıyla, AB üyeliği sürecindeki T ürk iye’nin uluslararası mahkem elere  üye 
olmasının ve zorunlu yargı yetkisini tanımasının önemi açıktır.

26 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of  the Cı ime of
Genocide" (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Monténégro) 11 Temmuz 1996.
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5. U A D ’nin Uluslararası Hukuk Düzenindeki Geleceği, Zorunlu  
Yargı Yetkisi Tartışması ve U A D ’nin Değişimi Üzerine Bazı Düşünceler

Berlin D u v a n ’nın yıkılmasıyla birlikte, aslında U A D 'n in  uluslararası 
sistemdeki işlevlerini ve bu işlevlerin önemini uluslararası toplum daha fazla 
takdir etmeye başlamıştır. Gerçekten de, U A D 'n in  zorunlu yargı yetkisini tanıyan 
devletlerin sayısı artmıştır. Bugün için 66 devlet UAD Statüsü M adde 3 6 ‘ya 
uygun olarak D ivan’ın yetkisini tanıdığına dair bildirimde bulunmuştur. Bu sayı 
örneğin 1985 yılında 46 idi.:7 U A D 'ye  ilgili konularında yargı yetkisi tanıyan 
bugün için 300 'den  fazla iki-taraflı ve çok-taraflı andlaşma da mevcuttur. Ayrıca, 
tarihinde ilk kez “ forum prorogatum” yöntemiyle önüne getirilen bir davada UAD 
karar vermiştir.28 Bu gelişmeler, yukarıda bahsedilen U A D 'n in  önüne gelen dava 
çeşitliliği de gözönüne alındığında, “ Divan 'ın  evrenselliğine işaret etmektedir.” -'

U A D 'n in  uluslararası hukuka daha fazla katkıda bulunan ve küresel barışı 
koruyan bir kurum olabilmesi için atılabilecek adımlar hakkında bazı akademik 
görüşler öne sürülmüştür. Bunlar arasında; U A D 'n in  devletlerin çıkarlarından 
bağımsız olarak hareket etmesi, devletler dışındaki aktörlerin de Divan önüne 
dava getirebilmeleri ve Divan kararlarının devletlerin tasarrufuna bağlı olmadan 
uygulanabilmesi sayılabilir. U A D 'n in  devletlerin çıkarlarından bağımsız 
olarak hareket ettiği konusunda 1960'lardan 1980'lerin sonuna kadar yaşanan 
şüphelerin dağılmış olduğunu savunmak mümkündür. Buna karşılık, Divan 'daki 
davalara sadece devletlerin ta ra f  olması ve Divan kararlarının uygulanması ve 
bağlayıcılığı konusundaki sorular varlığını korumaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, UAD tarafından bir davada verilen 
karar sadece o davayı ve o davaya taraf  olan devletleri bağlamaktadır. Bu 
kararın uygulanması konusunda esas sorumluluk devletlere ait olmakla beraber. 
BM Şartı M adde 9 4 ’e göre Güvenlik Konseyi de önemli sayılabilecek bir 
role sahiptir. Buna göre, herhangi bir devlet ta ra f  olduğu bir davada D ivan’ın 
kararlarına uymadığı zaman, davanın diğer tarafı ya da tarafları konuyu Güvenlik 
Konseyi’ne taşıyabilir. Bu durumda Güvenlik Konseyi, gerekli gördüğü durumda 
ilgili devlete Divan kararına uyması konusunda tavsiyede bulunabilir ya  da 
kararın uygulanması için gerekli önlemleri alabilir. BM  Şartı M adde 94, Divan 
kararlarının uygulanmasını Güvenlik K onseyi’ne şart koşmamaktadır. “ Konsey, 
gerekli görürse, hükmün yerine getirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir veya

27 UAD. 2004. s. 44.
28 Cerlain Ouestions o f  M utual Assistance in Crim inal M atters- D jibouti v France

davası.
29 Report o f  the International Coıırt o f Jııstice. I August 2007 -31 July 2008, s. 2.
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alınacak önlemleri kararlaştırabilir7’ diyen 94. Madde aslında uygulamayı 
Güvenlik Konseyi’niıı takdirine bırakmaktadır. Örneğin, A B D  ile Nikaragua 
arasındaki davada, A B D ’nin D ivan’ııı kararını uygulamaması üzerine Nikaragua 
durumu Güvenlik K onseyi’ne taşımış, fakat Konsey A B D 'y e  karşı herhangi bir 
girişimde bulunmamıştır.

Bu durumun, U A D  kararlarının uygulanmasında temel belirleyici unsurun 
devletlerin tercihleri, devletlerin iyi niyetleri ve devletler arasındaki diplomatik 
ve politik ilişkiler olduğunu gösterdiği ve D ivan’ın uluslararası hukuktaki rolü 
hakkında belirsizliğe yol açtığı savunulabilir. Ancak devletler sisteminin geçerli 
olduğu ve asıl yaptırım uygulayabilecek aktörlerin devletler olduğu gözöniine 
alındığında, Güvenlik Konseyi 'ı ıe  böyle bir yüküm lülük vermek ne rasyonel ne 
de sonuç getirici olabilir. Dolayısıyla Divan kararlarına uyulması, son analizde 
devletlerin iyi niyetlerine dayanması ve baskıdan ziyade tavsiyeler doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi doğaldır.

U A D ’nin uluslararası hukuk düzenindeki rolünün ve öneminin artması için 
D ivan 'ın  yetkili olduğu iki alanda, başka bir deyişle, uyuşmazlıkların çözümü 
ve danışma görüşü verme konularında, farklı düzenlemeler yapm ak mümkündür. 
Uyuşmazlık çözümü alanında yapılabilecek düzenlemeler, devletlerin süreçteki 
belirleyici rolü sebebiyle oldukça sınırlıdır. Buna karşın; bugün için D ivan’ın 
üzerinde durduğu gibi, davaların karara bağlanma süresini hızlandırıcı birtakım 
önlemler almak ve yeni prosedürler tanımlamak U A D 'y i  uyuşmazlık çözümünde 
devletler için daha fazla tercih edilir bir alternatif  haline getirebilir. Buna ek 
olarak, devletlerin yanı sıra, BM organlarının da D ivan’da taraf  olabilmesi ve 
U A D 'y e  sadece danışma görüşü isteyerek değil, uyuşmazlık davalarında taraf  
olarak da başvurma yetkisi kazanması, Güvenlik  Konseyi’ne oy çokluğuyla 
U A D ’de bir devlete karşı dava açm a yetkisi verilmesi gibi önlemler D ivan’ın 
uluslararası hukukta bağımsız ve güçlü bir norm koyucu olmasını kolaylaştırabilir. 
A m a bu önlemler, D ivan’ın zorunlu yargı yetkisini zaten tanımış devletler için 
ürkütücü bir gelişme olabilir ve zorunlu yargı yetkisini tanıma bildirilerinin geri 
çekilmesi sonucunu doğurabilir. Bu önlemlerin alınması da yine zamanla ve 
devletlerin onayı ile gerçekleştirilirse D ivan’ın etki alanının daha fazla artması 
savun ulmalıdır.

U A D 'n in  bağlayıcı karar verme yetkisini genişletebilecek diğer bir yöntem 
ise, D ivan 'a  uyuşmazlıkların çözüm ünün yanı sıra BM organlarının karar ve 
eylemlerinin hukuksal denetimini yapm a yetkisini tanımak olabilir. Bu yolla 
Divan uluslararası hukukta içtihat yaratm a ve uyuşmazlık çözümünde alternatifler 
sunm a konusunda daha özgür bir konum a geçebilir. Ancak bu durumda da
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yine, devletlerin öncelikle B M ’ye üyeliklerini ve ikinci olarak U A D ’nin yargı 
yetkilerini tanımalarını olumsuz etkileyebilecektir. B M 'n in  evrenselliğini 
etkileyecek bu girişimler. U A D 'n in  yetki alanını genişletmek yerine daraltıcı bir 
etki gösterebilir. U A D 'y e  BM organlarının işlerinin hukuksal denetimini yapm a 
görevi de, zamanla ve devletlerin çoğunluğunun katılımıyla verilebilecek bir 
görevdir.

Dolayısıylayukarıdasıralananöneriler, devletlerin tercihlerinde ve tutumlarında 
bir değişimi gerektirmektedir. Daha kısa vadede U A D ’nin uluslararası hukuktaki 
etkisini artırmak, ancak danışma görüşü sürecinde yapılabilecek değişikliklerle 
m üm kün olabilir. Danışma görüşü prosedürünün bu süreçteki önemi, devletlerin 
U A D 'y e  bakış açısını belirleyebilmesinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda 
açıklandığı üzere, hâlihazırda U A D 'deıı  danışına görüşü isteme yetkisi BM 
Genel Kurulu, G üvenlik Konseyi ve Genel Kurul tarafından yetkili kılınan diğer 
BM organları ve bağlı kuruluşlara aittir. Bu kuramlara ek olarak devletlere de 
danışma görüşü isteyebilme hakkı verilmesi, U A D ’nin uluslararası hukuka 
katkısını artırma konusunda önemli olabilir.

İç politikadaki gelişmeler de devletlerin Divaıı 'a  bakışını etkilemektedir. Dış 
politikayı ilgilendiren konularda bir davanın tarafı olmak hükümetin m uhalefet ve 
kamuoyu karşısında elini zayıflatan bir unsurdur. Herhangi bir uyuşmazlığı dava 
konusu yapmadan önce D ivan’dan danışma görüşü istenmesi, dolaylı yoldan da 
olsa D ivan’ın uluslararası normlara katkıda bulunmasını sağlayabilir ve devletleri 
U A D 'n in  görüşüne daha fazla başvurma konusunda teşvik edebilir. Ayrıca, bu 
prosedürün uygulam a alanının genişlemesi ve D ivan’ın farklı platformlarda 
görüş bildirme olanaklarının artması, m ahkemenin devletlerde herhangi bir tehdit 
algısı oluşturmadan uluslararası hukuktaki rolünün artmasına katkıda bulunabilir.

U A D ’nin uluslararası hukuktaki etkinliğinin bu yollardan artırılması doğal 
olarak D ivan 'ın  kaynak ve imkanlarının artırılmasını gerektirir. Devletlerin 
artan taleplerine cevap verebilmesi için D ivan 'ın  hem yargıçlara hukuksal 
açıdan yardımcı olacak personelinin hem de idari personelinin ve belki de bizzat 
yargıç sayısının ve D ivan 'ın  maddi imkanlarının artırılmasını gerektirecektir. Bu 
katkının yapılması, devletlerin U A D ’ye ve uluslararası hukukun anlaşmazlıkların 
çözüm ünde biryönteın  olduğu konusuna daha sıcak bakmalarını gerektirmektedir.

U A D 'n in  bu sürece katkısının artabilmesi için, anayasa mahkemeleri gibi 
devletlerin iç hukukta etkin olan aktörlerinin de sorumluluk alması gerekmektedir.  
İç politikadaki aktörlerin ve kam uoyunun devletler üzerinde uluslararası 
hukuksal süreçlerin işletilmesi konusundaki baskıları devletlerin Divaıı 'a ve
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böylece hukuksal çözüm  yoluna başvurmalarını sağlavabilir. Uluslararası toplum 
tarafından kabul gören, ihlaline izin verilmeyen ve anayasal bir statü kazanan 
hukuk kurallarının oluşması uluslararası hukuk düzeninin daha etkin işlemesini 
sağlayabilir. Bu bağlamda, BM Şartı’nın uluslararası bir anlaşma olmanın 
ötesine geçerek bir “anayasal statü” kazanması sürecinde UAD, kural koyucu ve 
uyuşmazlık çözücü olarak ve BM Şartı 'm  yorumlayarak önemli bir rol oynayabilir. 
Bu yolla hukukun ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda daha etkin işlemesine, 
birey-temelli bir güvenlik ve adalet anlayışının küresel düzeyde gelişmesine ve 
UAD gibi bağımsız kuram ların devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde 
vazgeçilmez bir alternatif  olmasına katkıda bulunabilir.

6. Sonuç

U A D ’nin kuruluş felsefesinin bir sonucu olarak, yukarıda sayılan önlemlerin 
hayata geçmesi ve D ivan’in uluslararası hukuktaki öneminin artması, sonuçta 
devletlerin tercihlerine bağlı olacaktır. Devletlerin uluslararası hukuk ve 
mahkemelere dairalgılarının değişmesi, uluslararası hukuka sorunların çözümünde 
başvurma konusunda iyi niyetli olması ve uluslararası hukuk normlarına 
bağlı kalmaları, küresel barışın bağımsız mahkem eler ve hukuk normları 
yoluyla korunması için önemli bir adımdır. Ancak devletlerin yaklaşımlarında 
ve tercihlerindeki bu değişim, doğal olarak bilim insanlarımızın ve politika 
yapımcılarımızın gerek UAD ve uluslararası yargıya daha fazla önem vermeleri 
gerekse anlaşmazlıkların çözüm ünde uluslararası hukuka başvurulmasının da 
önemli bir yöntem olduğunu benimsemeleri ve bunu dile getirmeleriyle m ümkün 
olacaktır.

Bu sonuç la rda  bize, uluslararası ilişkilerde güce dayalı bir politika izlenildiğini 
savunan ve olayları temel olarak güç ile açıklamaya çalışan “gerçekçi” 
(realist) görüş ile, sistemin ve aktörlerin eylemleri ile niyetlerinin kısa sürede 
değişebileceğini savunan idealist görüş arasında belirli bir uluslararası ilişkiler 
yaklaşımı olabileceğini ve böyle bir yaklaşımın sistemsel barışa daha fazla 
katkıda bulunabileceğini göstermektedir.5" Bu açıdan bakıldığında uluslararası 
hukuk, ideolojik veya katı bir teorik yaklaşımdan öte, uluslararası sorunların 
çözüm ünde a lternatif  oluşturan pratik bir yöntemdir. Bugünkü sistemden 
başlanarak uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve dünya barışına hukukun ve 
D ivan’ın katkıda bulunması düşüncesi, idealist bir gerçekçilik veya gerçekçi bir 
idealist yaklaşımı belirtmektedir.

30 Doğan. Nejat 2001. "Inis L. Claude. Jr. and World Order: A Pragmatic Liberal Approach". 
Doktora Tezi. University of Virginia. Charlottesville/ Virginia.
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Fonun Non Conveniens Doktrini

Doğu Elçin *

Giriş

Forum non conveniens, bir mahkemenin, yürürlükteki kurallar uyarınca, 
belirli bir dâvaya bakmaya yetkili olduğu halde, dâvanın başka bir m ahkemede 
görülmesinin daha uygun olacağına ilişkin emareler bulunması nedeniyle, bu 
dâvaya bakmayı reddetmesine imkân veren takdir yetkisini ifade eden ilkedir1.

Milletlerarası yetki sorununa yaklaşım, Kıta Avrııpası hukuk sitemleri ile 
Common Law  hukuk sistemleri arasında büyük fakl il ıklar göstermektedir. Kıta 
Avrııpası hukukunda, mahkeme, tâbi olduğu usul kurallarına bakacaktır ve ilgili 
kanun hükm üne göre, milletlerarası yetkisi bulunmakta ise, dâvaya bakmak 
zorundadır.

Common law  sisteminde ise, mahkeme, milletlerarası yetkisinin bulunup 
bulunmadığını tayin ederken, irtibat noktalarını değerlendirecektir. Mahkemenin 
kendisini yeteri kadar uygun bulmaması ve bir başka m ahkemenin daha uygun 
olduğu gerekçesiyle, milletlerarası yetkisinin bulunm adığına karar vermesi 
mümkündür. Forum non conveniens doktrini, milletlerarası yetki ihtilâflarında, 
m ahkemelere esneklik getirmektedir. Kıta Avrupasıııa hâkim olan kesinlik 
ve öngörülebilirlik ilkeleri, bu doktrinin uygulamasını neredeyse imkânsız 
kılmaktadır.

Bu nedenle, doktrinin uygulanmasında göz önüne alınan etkenler, common 
law  perspektiflidir vc case law  merkezlidir. Fakat doktrinin millî hukuk 
düzenlerindeki yansıması ele alınırken, belli başlı Kıta Avrupası ülkelerine ve 
özellik arz etmesi nedeniyle Japonya’ya da yer verilmiştir. Ayrıca milletlerarası 
sözleşmeler rejimi incelenirken, Kıta Avrııpasında gelişen yeni eğilimlere de 
incelenmiştir. Son olarak Tiirk hukuku bakımından doktrin değerlendirilmiştir.

* Dr.. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
I Çeşitli forum non conveniens tanımları için bkz. DARDAĞAN. E.: Milletlerarası Usul 

Hukukumla Aşkın Yetki Kavramı. Ankara 2005. s.~9: ŞANLI. C : Uluslararası Ticarî Akitlerin 
Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları. B.3. İstanbul 2005, s. 104: BRIGGS. A.: The 
Conflict ot'Lavvs. 2"J F.d.. Oxford 2008. p.99: FA\VCETT. J/CARRUTHLRS. J.M./NORT1I. 
S.P.: Private International Lavv. 14* Ed.. O.vford 2008. p.426-443.
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I- Forum Non Conveniens Doktrininin Tarihsel Kökenleri

Doktrinin kökenleri erken tarihlerdeki İskoç mahkem e kararlarına 
dayanmaktadır. Common lawm  erken gelişimi döneminde, günümüzde yetki 
olarak nitelenen, özel hukuk dâvası bakımından, yargılama, jürinin rolünden 
ne anlaşıldığına dair fikirlerin gelişimi ile paralel olmuştur. Jürinin, vakıayı 
yargılayan bir yapıdan, vakıayı rapor eden bir yapıya doğru gelişimi ile dâvanın, 
vakıanın meydana geldiği yer mahkem esinde görülmesine duyulan ihtiyaç 
azalmıştır. Bir dâvanın, mahkemeler tarafından, konusu herhangi bir yerle ilgili 
o lm ayan dâva ya da şahsı izleyen dâva olarak nitelendirilmesiyle, davacının 
konumu, yargılamanın yapılacağı ülkeyi tespit etmekte etkili olmuştur. Fakat 
dâvacının mahkemenin tayinini kötüye kullanması, zamanla forum  shoppings yol 
açmış ve bunun sonucunda, yetkinin dâvâlı merkezli olarak saptanması dönemi 
başlamıştır.

M ahkemelerin, fo rum  non conveniens doktrini altında yetkiyi reddetmelerinin 
temelinde, yetkiyi tesis ederken, bir başka ülkenin basitçe değil ama, yine de 
alternatif  olmasının uygun olup olmayacağı sorusu ile karşılaşmaları yatmaktadır. 
Başlangıçta, İskoç mahkemeleri, doktrini, yetkisizlik itirazı yanında, yetkinin 
açıkça bulunduğu fakat tarafların yabancı olduğu ve yargılamanın yer bakımından 
elverişsiz olduğu durumlarda kabul etmiştir2. 19. yüzyılın başlarında, İskoç 
mahkemeleri, bu soruya, basit bir yetkisizlik itirazı olarak bakmaktan uzaklaşmış 
ve daha çok muhakem e için hangi mahkem enin  en uygun mahkem e olduğu 
noktasından hareket etmişlerdir. Böylece m ahkemenin yetkisiz olması ile forum  
non conveniens i farklı iki müessese olarak ele a lmaya başlamışlardır.

Forum non conveniens doktrininin İngiliz mahkemeleri önünde gelişimi 
ise, üç farklı bakışa dayanmaktadır. Başlangıçta doktrin, sadece dâvanın her iki 
tarafının da yabancı olduğu uyuşmazlıklarda uygulanmıştır. Daha sonra, ülkede 
yetkili bir başka mahkemenin bulunup bulunmadığı araştırmasına göre doktrin 
uygulanmıştır. Son aşamada, dâvanın ilk açıldığı mahkemenin, davalı için güçlük 
arz edip etmediğine bakılmıştır. Ancak bu üç şart zamanla yerini, sadece, dâvanın 
en iyi nerede sonuçlanacağı şeklindeki genel ilkeye b ırakm ıştır .

Forum Non Conveniens Doktrininin Uygulanmasında Göz Önüne  
Alınan Etkenler

Öncelikle belirtilmelidir ki. forum  non conveniens doktrininin uygulanması
2 SCHULZE. \ \J  CHRISTIAN. H.: ‘'Forum Non Conveniens in Comparative Private

International Law". 119. S.African L .J.. 200!. p.813.
3 BIES: p.497.
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için vazgeçilmez önkoşul, bu doktrini uygulayacak olan dâvanın açıldığı 
mahkemenin,milletlerarası veya bölgesel yetkiye halihazırda sahip olmasıdır.

Forum non conveniens doktrini, mahkemelerin karmaşık olguları 
değerlendirme yetkisine dayanmaktadır. Bu takdir yetkisi, davalının güçlü bir 
şekilde lehine olmadıkça, davacının mahkem e seçiminin sarsılmaması şeklinde 
yorıımlamalıdır4. Mahkemeler, takdir yetkisini kullanırken, kamusal menfaatleri 
ve özel menfaatleri birlikte değerlendirmelidir.

Mahkemelerin, fo n u n  non conveniens doktrinini hangi koşullar ortaya 
çıktığında ve ne zaman uygulayacağı yanıt verilmesi gerekli bir sorudur. Forıun 
non coveniens doktrininin yargılama sırasında ortaya çıkması ve ihtiyarî karakteri, 
hangi koşullar altında uygulanacağına ilişkin özel bir problemi beraberinde 
getirmektedir. İlk derece mahkemeleri, şu üç soru ışığında, söz konusu doktrinin 
uygulanma şartlarını belirleyebileceklerdir. Birincisi, mahkemelerin bu gibi red 
nedenlerini ekleyebileceği şartların sınıflandırılması nedir? İkincisi, hangi ilkeler 
(eğer varsa), mahkemeye, bu şartların seçilmesi ve uygulanmasına karar vermede 
yardımcı olmaktadır? Son olarak, bu şartların uygulanmasında, mahkemelerin 
kaynağı nedir?5. Fakat mahkemelerinin bu şartları uygulaması, birbiriyle 
tutarsızdır ve forum non conveniens doktrininin uygulanmasındaki prensipleri 
sınıflandırmak için yerleşik bir hukuk bulunmamaktadır.

A- Özel M enfaatler

Değerlendirilmesi gereken özel menfaatlerin belki de en önemlisi, davacının 
menfaatidir. Çoğu kez, dâvacının, hakkını kanunî yollardan araması zorunlu 
olmadığı halde, elverişsiz bir mahkem e seçerek, dâvâlıyı, tedirgin etme, taciz 
etme veya baskı altına alma amacı bulunmadığı kabul edilir.

Delillerin bulunduğu yer. hazır bulunma için zorunlu usullerin elverişliliği, 
hazır bulunma için gerekli masraflar, gerekli ise jüri üyelerinin olay yerini 
ziyareti ve vakıanın yargılamasını kolay, çabuk ve ucuz kılacak diğer her türlü 
sorun dikkate alınmalıdır. Ayrıca kararın tenfiz edilebilir olup olmadığı da 
incelenmel id ir\

Adil yargılanma için avantajlar veya engeller bulunup bulunmadığı

4 BRAND. R.À.: "'Comparative Forum Non Conveniens and the Hague Convention on 
Jurisdiction and Judgments’". 37. Tex. Int’l L J.. 2002. p.476.

5 BILS: p.490.
6 DKRR: p.825.
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araştırılmalıdır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Söz leşm esine  ta ra f  devletlerin 
6. madde kapsamında, adil yargılanma hakkını etkili şekilde tesis edebilmesi 
bakımından, fo ru m  non conveniens doktrininin, önemli bir yere sahip olduğu 
kabul edilmektedir*.

B- Kamusal Menfaatler

Dâvanın, vakıanın kaynağı yerine bir başka merkezde görülmesi, m ahkem e için 
güçlükleri beraberinde getirecektir. Kamusal menfaatler, yargılamanın zahmetsiz, 
çabuk ve m üm kün olan en az masrafla yapılması olarak öze t len eb i l i r . Ayrıca jüri 
görevi, dâva  ile hiç ilgisi olmayan bir topluluğun üyelerine yüklenmemelidir.

Bununla birlikte, yabancı hukukun uygulanacak olması, fonun  non 
conveniens itirazının dikkate alınması için tek başına yeterli sebep olarak kabul 
edilmemektedir.

C- Alternatif iMahkemenin Elverişliliği Tartışması

Doktrinin uygulanmasındaki en yaygın koşul, dâvâlı tarafından önerilen 
a lternatif mahkemenin, aynı zamanda dâvacı bakımından ciddi riskler taşımayan 
veya dâvacının vakıasını etkili şekilde icra edeceği bir m ahkem e olm asıdır1". 
Benzer bir koşul da dâvâlının alternatif mahkemede kişisel yargılamaya rıza 
göstermesi ve dâvâlının savunm a için mahkemede hazır bulunmasıdır. Bu yaygın 
şartların kaynağı, dâvacı, davalıya rağmen önerdiği mahkem ede yetki tesis ettiği 
takdirde, bu mahkemenin, sadece dâvacı için en iyi mahkem e olacağıdır.

Alternatif mahkem enin  elverişliliği tartışılırken, iki nokta üzerinde 
durulmaktadır. Birincisi, a lternatif  mahkemenin yetkili olup olmadığı, İkincisi, 
dâvacı tarafından ileri sürülen taleplerin, alternatif mahkem ede açıkça yetersiz 
bulunmamasıdır.

7 Sözleşme metni ve Ek Protokolleri için bkz. http://conventions.coe.int/Treatv7Comn1un/ 
ListeTraites.asp?CM=8&Cl--ENG (szt. 28.02.2010). Türkiye Sözleşmeyi 10.403.1954 
tarihinde 6366 sayılı Kanun ile onaylamıştır. RG. 19.03.1954- 8662.

8 Özellikle yetkinin, aşkın yetki kurallarıyla ortaya çıktığı durumlarda, doktrinin, adil yargılanma 
hakkını temin eden bir işlevi olduğuna dikkat çekilmektedir. GROLIMIJND. P.: "Human Rights 
and Jurisdiction: General Observations and Impact ofThe Doetrins o f Forum Non Conveniens 
and Forum Conveniens". 4. Fur. J.L.Reform, 2002. p .II-112.

9 FKŞİ. N.: Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi. B.2. İstanbul 2000. s.63.
10 DOBROVICH: p.568: Bu şartlar. 1996 tarihli. ¿7 -hadi v. Central Bank o f  Jourdan. 75 F3d 

668. 679. (DC Cir 1996) ve 1992 tarihli Mercierv. Sheraton International 981 F2d. 1345.1350. 
(I st Cir 1992) dâvalarında kullanılmıştır. Karar özelleri için bkz. BİF.S: p. 501 (dn. 55).
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Pek çok mahkeme, davalıdan, a lternatif  m ahkem ede savunacağı ve dâvacının 
dâvasını açtığı ilk dâvadan bu yana  ortaya çıkabilecek zamanaşımı sürelerinden 
feragat etmesini istemektedir. Bu yaklaşım, dâvacının talepleri bakımından 
alternatif mahkemenin elverişliliğinin incelenmesidir. Gerçekten de , Sııssman 
v. Bank o f  Israel dâvasında, mahkeme, fo rum  noıı conveniens doktrinini 
uygularken, davacı dâvasını açmak için başvurduğunda, alternatif  mahkemenin 
yetkili makamları tarafından, görülmekte olan bir başka dâva nedeniyle davacının 
alıkonulmayacağına ilişkin taahhüt veya söz talep etmiştir.

Son bir şart ise, mahkemelerin, önerilen alternatif  mahkemenin pratik 
elverişliliğini korumak için, dâvâlının Birleşik Devletler mahkemelerinden 
verilmiş herhangi bir nihaî kararın icra edilebilirliğine izin vermesini veya ortadan 
kalkan kanunî teminatları telafi edebilmek için teminat vermesini istemesidir.

Forum non conveniens doktrinine getirilen modern bakış açısı ise, dâvâlının 
a lternatif  mahkem eyi göstermesinin zorunlu olup olmadığını tartışılır kılınıştır. 
1984 tarihli Repıtblic o f  Iran  v.Pahlavi dâvasında, temyiz mahkemesi, doktrinin 
uygulanması için, alternatif  m ahkemenin gösterilmesinin ön koşul olmadığını, 
hatta alternatif  m ahkemenin gösterilmesi yüküm lülüğü var ise bunun dâvâlı için 
değil dâvacı için getirildiğini savunmuştur".

D- Davacının, Dâvanın Reddinden Dolayı Gereksiz Külfete 
Sokulmasından Kaçınılması

Bu amaç için, dâvacının tanıklara veya diğer delillere alternatif  mahkemede 
ulaşıp ulaşamayacağı araştırılmaktadır. Bu gibi delillere ilişkin şartlar aynı 
zamanda, dâvâlının, tanıkların istinabe ile dinlenebilmesini, delil niteliğindeki 
evrakların naklini ve halihazırda kabul edilebilir delillere itiraz etmemesini 
taahhüt etmesini kapsamaktadır'-'.

Dâvacının. ikamet ettiği yer mahkem esinde dâva açmış olması, davacı lehine 
bir mahkem e seçimi bulunduğuna güçlü bir karine teşkil etmektedir ve özel ve 
kamusal menfaatlerin açıkça alternatif  bir m ahkem eye işaret etmesi ile dâvacı 
lehine bu durum önlenm eye çalışılır. Ancak, davacının, dâva açılan mahkemede

1! 1984 tarihli Repıtblic o f han v.Palılavi. 467 N.E. 2s<t 245. 247. (N.Y. 1984) karar özeti için bkz 
DOBROVICH: p.577 (dn 121).

12 BlIiS: p.503. 1993 tarihli Blanco v. Banca ¡ndustrial de l'enezuelkı. 997 F2d 974. 983-984. (2 J 
Cir 1993). dâvasında, müdahiilcrin adına, müdahillerin iflas vakıasındaki ortak menfaatlerini 
aramak üzere yeni bir trııstee başvurusu yapmaları konusunda ilk davacının, işbirliği içinde 
olması talep edilmiştir.Hatta 1987 tarihli Chlımvchharia v. Boeing Co.. 657 F Supp. 1157.1163. 
(S D NY 1987) dâvasında, davalıların, yabancı mahkemede, yükümlülüklere itiraz etmemeleri 
aranmıştır. Karar özetleri için bkz. B1ES: p.5U3 (dn 68.69).
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ikamet etmemesi bir başka deyişle yabancı dâvacı söz konıısıı olduğunda, 
davacının, dâvanın reddinden dolayı külfete sokulmasından kaçınılması daha 
önemli bir etken olmaktadır.

E- Doktrinin Uygulanmasının Dâvâlının Menfaatleri Bakımından  
Değerlendirilmesi

Her ne kadar, halihazırda, yetkili bir m ahkem ede dâva açılmış iken, yetkinin 
reddedilmesi, birincil olarak dâvacının menfaatlerinin değerlendirilmesini gerekli 
kılsa d a13, dâvâlının alternatif  m ahkem ede hazır bulunup bulunamayacağı da 
araştırılmalıdır. Özellikle, dâvanın, dâvâlının ikametgâhı mahkemesinde açılmış 
olduğu durumlarda, bir başka mahkem enin  neden elverişli olduğu titizlikle 
açıklanmalıdır. M ahkem e kararını verirken, dâvâlının, a lternatif m ahkemede 
hazır bulunabileceğini beyan etmesine özen göstermelidir.

Burada tartışılması gereken, dâvâlının ne zaman, alternatif  mahkemede 
hazır bulunmak zorunda olduğu veya hazır bulunmakla yüküm lü olduğunun 
tespitidir. Forum non conveninens doktrinini uygulandığı pek çok vakıa, haksız 
fillerden kaynaklıdır ve haksız fiilin meydana geldiği yabancı ülkede, dâvâlının 
iş ilişkilerinin mevcut olduğu, bu ülkede acentesinin veya vekilinin bulunduğu 
görülmektedir. Bu gibi durumlarda, artık dâvâlının, alternatif  mahkemede hazır 
bulunmakla yükümlü olduğu kabul edilmelidir. Ancak haksız fiilin meydana 
gelmesinden uzun zaman önce, fiilin m eydana geldiği yabancı ülkede, dâvâlının 
bağlantılarının bulunmuş olması, tek başına dâvâlının alternatif  m ahkem ede hazır 
bulunması yükümlülüğü için yeterli kabul edilmemelidir '4. Bu noktada, dâvâlı 
tarafta birden fazla kişinin bulunması durumunda, her bir dâvâlının, a lternatif 
m ahkemede hazır bulunup bulunamayacağı da araştırılmalıdır1'.

Forum non conveniens doktrinini uygulayacak olan mahkemenin, dâvâlının 
gıyabında veya hazır bulunamadığı bir durumda dâvayı gördüğü durumda, 
elverişliliğin, dâvâlı tarafından ileri sürülmesi zorunlu bir ön koşu! olmadığı kabul 
edilecek olursa, mahkeme, hazır bulunmayan dâvalıdan kaynaklanan sorunları da 
gözeterek, davacı için daha elverişli mahkemeyi araştırmalıdır.

13 DERR.p. 830.
14 DOBROVICH: p.575.
15 DOBROVICH: p.575. Nitekim. 2002 tarihi Dote Food Co. Inc. v. Watts . 303 F3d 1104. 1118. 

(9!h Cir 2002) dâvasında, davalı tarafta A\ rupa ülkelerinde ikamet eden ve davacının eski işçisi 
iki kişi bulunmaktadır. Davalılar, Hollanda'nın daha elverişli bir mahkeme sağlayacağını 
ileri sürmüşlerdir. Ancak sadece bir dâvâlının. Hollanda mahkemelerinin yetkisi için yeminli 
beyanda bulunması üzerine, mahkeme, alternatif forumun, bütiin davalılar için elverişli 
olmadığına hükmetmiştir. Karar özeti için bkz DOBROVICH: p.578 (dn 133).
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Ayrıca usulde eşit muamele ilkesi, doktrinin uygulamasında göz 
ardı edilmemelidir. Eşit muam ele ilkesi, ülkemizin de ta ra f  olduğu Birleşmiş 
Milletler Siyasî ve M edenî Haklar Sözleşm esi 'ı ıin1" 14. maddesi ile âkit devletler 
için milletlerarası bir yüküm lülük haline gelmiştir ve doktrinin uygulanması 
aşamasında da ta ra f  devletler, m addede somutlaşan bu yükümlülüklerini ihlâl 
etmemelidir. 14. madde, bu yükümlülükleri, dâvâlının suç isnadının niteliği 
ve nedenleri konusunda ayrıntılı bir şekilde ve anlayabileceği bir dilde derhal 
bilgilendirilmesi, savunmasını hazırlamak ve kendi seçtiği avukatla görüşmek 
için yeterli zam ana ve kolaylıklara sahip olması, sebepsiz yere gecikmeden 
yargılanması, aleyhindeki tanıkların sorguya çekilmesi veya çektirilmesi ve 
lehindeki tanıkların aleyhindekilerle aynı koşullar altında sorguya çekilmesi, 
mahkem ede konuşulan dili anlamıyor veya konuşanıiyorsa. bir çevirmenin 
yardımından ücretsiz yararlandırılma ve kendisini suçlandırıcı tanıklık yapm aya 
veya bir suçu itirafa zorlanm am a şeklinde somutlaştırmıştır.

III- Forum Non Conveniens Doktrininin Millî H ukuk Düzenlerinde  
Uygulanması

A- Common Law  Sistemine Dahil Olan Ülkelerde Uygulanması

1 - İskoçva

İskoçya, Birleşik Krallığın bir parçasıyken, hukuk sistemi, Fransız medenî 
hukukunun önemli etkisiyle, ayrı bir şekilde gelişmiştir. Bu Fransız etkisine 
karşın, fo rum  non conveniens doktrini İskoçya’da ortaya çıkmıştır. 17. yüzyıl 
İskoç mahkem e kararlarında, fo rum  non conveniens itirazı, sadece, yetkisizlik 
ile birlikte ele alınmıştır veya yetkinin açıkça bulunduğu fakat tarafların yabancı 
olduğu ve dâvanın İskoçya 'da  açılmasının elverişsiz kabul edildiği vakıalarda 
uygulanmıştır17. Bu uygulama, hem mahkemenin yetkisinin bulunmamasını 
hem de adaletin dağıtımı için uygun olmamasını kapsayacak şekilde, fo rum  non 
competens olarak, 19. yüzyıl İskoç kararlarında yaygın hale gelmiştir.

19. yüzyılın ortalarında, elverişli olamayan mahkem e (inconvenient forum ) 
kavramı tartışılmaya başlanmıştır. 19. yüzyıl sonlarında, mahkemeler, fo rum  non 
conveniens terimini fo rum  noıı competens terimi ile birlikte ele alm aya devam 
etmiş ve takdir yetkisinin tanınıp tanınmayacağı noktasında tartışmıştır.

İskoç uygulamasında birinci aşama, yetkili bir başka m ahkem e bulunmadıkça 
itirazın kabul edilmemesi ve bu m ahkemenin tarafların menfaati ve adaletin yerine

16 Sözleşme metni için bkz. hnp://\vwvv.hr\veh.org/lcaal/cpr.html. Türkiye Sözleşme) i 04.06.2003
tarihinde 4868 Say ılı Kanun ile onaylamıştır. RG. i 8.06.2003- 25142.

17 BRAND: p.469.
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getirilmesi bakımından daha uygun bulunmasına bağlanmasıdır. Fakat 19. yüzyıl 
son lan  ve 20. yüzyıl başlarında, itirazın kabul edilebilir olması için, elverişlilik 
esasının yeterli olmadığı, haksız dezavantajların veya gerçek bir adaletsizliğin 
bulunması gerektiğine dikkat çekilmiştir1*.

2- İngiltere

İngiliz hukuku, tarihsel olarak, bir başka mahkemenin, dâvayı görmek için 
daha uygun olduğu gerekçesiyle, bir dâvanın reddedilmesine veya ertelenmesine 
izin vermemektedir. İngiliz doktrini, İskoç fon ıııı non conveııiens doktrininden 
özellikle dâvâlı tarafından talep edilme zorunluluğu bakımından farklılık 
göstermektedir. Diğer yandan, İngiliz doktrini, bir kanunlar ihtilâfı dâvasının 
bulunmasını ve bu dâvayı karara bağlamak için dâvacmın uygun mahkemeyi 
seçmiş olmasını aramaktadır.

Doktrinin ilk ortaya çıktığı dâvalardan biri, 1906 tarihli Logcm v. Bank o f  
Scoilcmd dâvasıdır. Dâva, İngiltere 'de ikametgâh sahibi bir İskoç’un. İskoçya'da 
meydana gelen tahrifatlar nedeniyle uğramış olduğu zararın tazmini iddiasıyla, 
bir İskoç bankası aleyhine açılmıştır. Mahkeme, İskoçya’da derdest bir dâva 
bulunmamasına rağmen, dâvanın İngiltere 'de açılmasını, kanunî dayanaktan 
yoksun bulmuş ve usulün kötüye kullanıldığına hükmetmiştir. 1973 yılına kadar. 
İngiliz mahkemeleri, derdestliğin bulunmadığı durumlarda, kanunî dayanaktan 
yoksun olmadıkça, bir dâvayı reddetmek konusunda isteksiz davranmışlardır.

1973 tarihli. Aücmtic Star k a r a r ı i l e ,  İngiliz forum  non conveııiens doktrini 
farklı bir gelişim göstermiştir. Dâvada, bir Alman yük gemisi, bir başka Alman 
mavnası, bir Belçika mavnasıyla, Belçika iç sularında çarpışmıştır. Her iki 
mavna da kargolarıyla birlikte batmış, iki kişi boğulmuş ve liman tesisleri 
zarar görmüştür. Alman yük gemisinin sahipleri, tutuklamaktan kaçınmak için 
Alman mavna sahipleriyle anlaşarak, İngiliz mahkem esinde dâva açmıştır. 
Belçika mavnası sahipleri ise B elçika 'da dâva açmıştır. Kısa bir süre sonra. 
Alman mavnası sahipleri, İngiliz mahkemelerinde haklarını elde edemezlerse, 
zamanaşımı sürelerini kaçırmamak için Belçika mahkem esinde dâva açmıştır. 
İngiliz mahkemesi, bu dâvada usulün kötüye kullanılması (abitse o f  process) 
ilkesini terk etmeye başlamıştır.

İngiliz hukukunun doktrine yaklaşımının dönüm noktalarından biri de 1978 
tarihli Mac. Shannon u Rocfovare Gkıss Ltd. dâvasıdır. Bu karar ile doktrin,

18 BRAND: p.470.
19 1973 tarihli, Atlantic Star, (1973) QB 364, karar ü/.eti için bkz. SCHULZE/

CHRISTIAN: p.S 18.
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İngiliz hukukuna fiilen girmiş ve usulü kötüye kullanma (abuse o f  process) 
yaklaşımı yerini en uygun forum (most suitable forum ) yaklaşımına bırakmıştır-’".

İngiliz doktrinin için önemli bir dâva da 1984 tarihli Abicİın Daver dâvasıdır. 
Dâva, Rom anya 'n ın  Braila limanından yüklenmiş ve Btiyükdere Limanına 
demirlenmiş Türk gemisi Abidin Daver ile Küba bayraklı Las M ercedes 
gemisinin, Las M ercedes 'in  ihmâli nedeniyle çarpışmasından kaynaklanan zararın 
tazminine ilişkindir71. Çatmadan sonra, Abidin D aver’in sahipleri, Las Mercedes 
gemisi sahipleri ve donatanına izafeten, acentesi aleyhine Sarıyer Asliye Hukuk 
M ahkem esinde dâva açmıştır. Las M ercedes gemisinin seferden alıkonulması ve 
zararın tahsili talep edilmiştir. T ürk iye 'de  dâva görülmekte iken. Abidin D aver’in 
ait olduğu Deniz N ak liya t’ın bir gemisi, Las M ercedes sahiplerinin talebiyle, 
İngilte’de seferden alıkonulmuştur ve Las M ercedes sahipleri, İngiltere’de dâva 
açarak, Türk karasularında m eydana gelen çatma nedeniyle uğramış oldukları 
zararı talep etmişlerdir. İngiltere’deki dâvada, Abidin D aver’in sahipleri, dâvanın 
T ürk iye’de daha iyi görüleceği gerekçesiyle, forum  non conveniens itirazında 
bulunmuşlardır.

İlk derece mahkemesi kararında, her ikisi de yabancı olan taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın, çatmanın meydana geldiği İstanbul Sarıyer M ahkemesinde 
görülmesinin daha uygun olacağına karar vermiştir. Ancak Temyiz Mahkemesi, 
İngiltere dışında diğer bir m ahkem ede avnı konuda yargılamanın yapılmakta 
olmasının, tek başına, İngiltere’de açılan dâvanın red nedeni olamayacağı 
gerekçesiyle, ilk derece m ahkemesinin kararını iptal etmiştir. Dâvâlı tarafın 
son olarak, Lordlar K am arası’na başvurmuştur ve Lordlar Kamarası, Sarıyer 
Mahkemesi lehineforum  non conveniens ’e hükmetmiştir. Bu karar ile, tabiî hâkim 
kavramı, uyuşmazlığın en sıkı ilişki içinde olduğu hâkim olarak tanımlanmıştır” .

3- Birleşik Devletler

19 yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında, Birleşik Devletlerde, tarafların yabancı 
olduğu, yabancı bir ülkede m eydana gelen ya da yabancı hukukun uygulandığı 
dâvalarda, yetkinin bulunmadığına karar verilmiştir.

Forum non conveniens doktrinine uygun olarak ilk derece mahkemesinin 
dâvayı reddetme yetkisinin bulup bulunmadığı, ilk olarak, 1947 tarihli. G u lf Oil

20 1978 tarihli Mac. Shannon v. Rockware Class Lid., 1978 App.Cas. 795. karar özeti için bkz.
DARDAĞAN: s.S3. RE US. A.: "Judicial Discretion: A Comparative View of The Doctrine
of Forum Non Conveniens in The United States, The United Kingdom, and Germany ". 16
Loy.L.A.Int’l and Com. L.J. 1993-1994. p.478.

21 Karar özeli için bkz. REUS: p.481.
22 DARDAĞAN: s.84.
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Corp. v. Gilbert dâvasında tartışılmıştır. N ew  York'ta açılan dâva, Virginia’da 
ikamet eden bir kişinin, faaliyetlerini V irginia 'da yürüten bir Pennsylvania 
şirketine karşı, dâvacının Virginia 'daki antreposunun yanm asında ihmâli olduğu 
iddiasına ilişkindir. İlk derce mahkemesi, Virginia’da daha iyi görüleceği 
gerekçesiyle, forum  non conveniens doktrinine dayanarak dâvayı reddetmiştir. 
İstinaf mahkemesinde bozulan karar, temyiz mahkemesine gelmiş ve burada 
doktrinin uygulanması gerektiğine hükmedilmiştir.

Gilbert dâvası, bir vakıanın yargılanmasının birden fazla m ahkem e için 
elverişli olduğu durumlarda, doktrinin mahkemelere, önemli bir takdir yetkisi 
verdiğini gös te rm ek ted ir ' .  Temyiz mahkemesi kararında, Virginia’nın daha 
uygun olacağına karar verirken, dâvâlı ve dâvacının iş ilişkilerini Virginia’da 
yürüttüğüne, kazanın burada meydana geldiğine ve tanıkların ve delillerin 
Virginia’da bulunduğuna işaret etmiştir.

Doktrinin A m erika’da ele alındığı önemli dâvalardan bir diğeri, 1981 
tarihli Piper Aircraft Co. V. Reyno  dâvasıdır. İskoçya 'da meydana gelen uçak 
kazasından dolayı, uçakta yolcu İskoç dâvacıların, zararın tazmini için. Amerikan 
yapımcılara karşı Pennsylvania 'da  açtıkları dâvada, ilk derece mahkemesi, olaya 
İskoç hukukunun uygulanması gerektiği, diğer dâvalıların ve delillerin çoğunun 
İskoçya’da bulunması nedeniyle dâvayı reddetmiştir. İstinaf m ahkemesi olayda, 
İskoç hukukunun değil, Birleşik Devletler hukukunun uygulanacağına ve 

forum  non conveniens olgusunun, dâvacıları hukuk seçimi avantajından yoksun 
kılatnayacağına hükmetmiştir. Ancak Temyiz Mahkemesi, uygulanacak hukukun 
değişebilirliğinin, fo ru m  non conveninesin uygulaması bakımından kesin veya 
önemli bir ölçü olamayacağına karar v e rm iş t i r4. Piper içtihadının diğer önemli 
yanı, dâvanın, dâvâlının ikametgâhı mahkemesinde açılmasına karşın, dâvadan el 
çekilmesinin uygun bulunmuş olmasıdır.

Yabancı davacıların, haksız fiilin m eydana geldiği yer  m ahkemesi yerine. 
Birleşik D evletler 'de  dâva açm ak istemeleri, genellikle, jüri ile yargılanmak 
istemeleri, hazırlık işlemlerinin daha liberal olması, deneyimli avukatlar 
tarafından temsil edilme olanağı, kanunlar ihtilâfı kurallarının davacının mahallî 
hukukundan veya haksız fiilin meydana geldiği yer hukukundan daha elverişli 
olması ve daha fazla tazminata h ü km ed ilm es id ir5. Dâvâlı aç ısından, forum  non 
conveniens itirazının en önemli nedeni, Birleşik Devletler mahkemesinin mahallî 
hukuku uygulama eğilimidir. M ahkeme açısından ise forum  non conveniens

23 BRAND: p.476: REUS: p.462-464.
24 SILBERMAN: p.517; BLOCKF.R. D.S: "Recent Developments in Jurisdiction. Forum Non

Conveniens and Forum Selection Clauses". 5. USF Mar. I.J.. 1992-1993. p. 185: IIHISER:
p. 1172: RF.US: 466-469.

25 REISER: p. 1177.
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itirazını çekici kılan, kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yabancı hukukun 
uygulanacak olmasıdır.

4- Kanada

Kaııada’dafarım ı non conveniens ilkeleri. İngiliz hukukundan gelişmiştir. 1993 
tarihli Aınchem Products Inc. V British Columbia (Workers 'Compensation Boarcl) 
kararı2'1, Kanada 'daki modern fo rum  non conveniens doktrinini tanımlamaktadır. 
İlk dâva, pek çok dâvacı tarafından, am yanta  maruz kalma nedeniyle zarara 
uğradıkları iddiasıyla, Texas 'da açılmıştır. Bunu, British Colum bia 'da , dâva açma 
yasağı için. Texas 'da  açılan dâvanın dâvâlılarının talebi izlemiştir. Ardından, 
Texas'daki dâvacılar da dâva açma yasağı için talepte bulunmuşlardır. British 
C olumbia ilk derece mahkemesi ve İstinaf mahkemesi, dâva açm a yasağını kabul 
etmiştir fakat Kanada temyiz mahkemesi kararı bozmuştur. Kanada mahkemesi, 

forum  non conveniens doktrinini, forum  non conveniens temelinde reddi Texas 
m ahkemelerinin kabul e tmemesine ne derecede itibar edileceğine karar vermek 
için ve Kanada 'n ın  dâva açma yasağının uygun olup olmadığına karar vermek 
için analiz etmiştir ve yekinin basitliğinden (jurisdietion simpliciter) hareket 
etmiştir.

5- Avustralya

Forum non conveniens doktrini, Avustralya’da, 1988 tarihli Ocecınic Sun 
Liııe Spécial Shippiııg Co. Inc. V. Fay kararı:7 ile formüle edilmiştir. Temyiz 
mahkemesi kararında, doktrini, bir tarafın ilk bakışta yetkili bir m ahkemeye 
başvurması durumunda, bu ülkede, vakıanın özel unsurlarının, erteleme veya 
red için geleneksel genel takdir yetkisini ihtiva etmemesi ve yerel mahkemenin 
bir başka ülkede daha uygun bir mahkeme bulunduğuna kani olması şeklinde 
yorumlamıştır.

Bu yaklaşımın gelişimi, 1990 tarihli Voth v. M anildra Floıır Mills Pty. Ltd. 
kararında ortaya çıkmıştır. Kararda, öncelikle dâvacının, ilk bakışta yetkili bir 
m ahkem ede dâvasını açmış olması gerektiği belirtilmiştir. İkinci olarak, taraflar 
arasındaki vakıada, adaletsizlik, kanunî dayanağın bulunmaması veya kötüye 
kullanılma nedeniyle, dâvanın reddi veya ertelenmesi için geleneksel yetkinin 
bulunması aranmıştır. Üçüncü aşamada, bu dâvayı reddetmeyecek ya da 
ertelemeyecek daha uygun bir mahkem eyi sağlayan bir başka yetkinin veya daha 
elverişli bir başka yetkili mahkemenin bulunması aranmıştır.

26 1993 tarihli Amchem Products Inc. I. British Columbia (W orkers1 Compensation Board) .
(1993) S.C.R. 897. 915. 91 S. Karar özeti için bk/.. DARDAĞAN: p.95: BRIGGS: p. Il 5.

27 1988 tarihli Oceanic Sun Une Spécial Shippiııg Co. Inc. I.' Fay kararı, (1988) 79 A.L.R. 9
(Ausil). Karar özeti içiıı bkz. BRAND: p.486(dn 138).
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Kararlar göstermektedir ki. Avustralya mahkemeleri, forum  non conveniens 
doktrinini, geleneksel teoriye uygun olarak, dâvanın bu m ahkem ede görülmesinin 
adaletsiz, kanunî dayanaktan yoksun veya kötüye kullanma sonucu doğuracağı 
şeklinde anlamaktadır2*.

B- Kıta Avrupası Hukuk Sistemine Dahil Olan Ülkelerde Doktrine 
Yaklaşım

Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde,fo rum  non conveniens doktrini genel olarak 
kabul edilmemektedir. Bunun nedeni, yetkinin kontrolünde iki alternatif sistem in 
bulunmasıdır. Birincisi, yetki konusunda takdir yetkisine izin verm eyecek şekilde, 
mahkemelerin yetkili olduğu vakıalar sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. İkincisi, 
mahkemelere, yetkiyi kabul etme veya reddetme konusunda takdir yetkisi veren, 
geniş ve genel yetki kurallarının bulunmasıdır-'.

1- Fransa

Forum non conveniens doktrini, ne Fransız maddî hukukunda ne de 
milletlerarası usul hukukunda bilinmektedir. 1975 tarihli yeni Fransız Medenî 
Kanunu, yetki ehliyeti ile ülkesel yetki ve adaletin uygun şekilde yerine 
getirilmesine razı olma ve dâvacıların menfaatlerini birbirinden ayırt etmektedir. 
Dolayısıyla, mahkemelere, bir başka hukukî otoritenin yararına, karar vermeyi 
reddetme yetkisine dair bir neden bulunm am aktadır’".

Fransız mahkemeleri, bir dâvaya, yetki nedeni (ground o f  competence) var 
ise bakmaktadır. Yetki nedeni ise,tarafların vatandaşlığı, sözleşmenin yapıldığı 
yer veya sözleşmenin ifa edileceği yer ve haksız fiilin m eydana geldiği yere göre 
belirlenmektedir” .

2- Almanya

A lm anya’da, fo rum  non conveniens doktrinini destekleyen herhangi bir yasal 
düzenleme bulunmamaktadır. Alman yetki hukuku, açık ve sıkı yetki kuralları ile 
düzenlenmiştir  ve hâkime takdir yetkisi tanımamaktadır.

Alman Federal A nayasası’nın 101/2 hükmü, her bireyin yasal hâkim önünde 
yargılanmasını teinin etmektedir. Bu hüküm karşısında, forum  non conveniens 
doktrininin ancak, özel mahkemenin bulunduğu hâllerde, hukukî kesinliğe uygun 
olacağına karar verebildiği durumlarda, Alman hukukuna entegre edilebileceği

28 BRAND: p.486: BRIGGS: p. 100.
29 SCHULZE/ CHRISTIAN: p.823.
30 SCHULZE/ CHRISTIAN: p.825.
31 SCHULZE/ CHRISTIAN: p.826.
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savunulmuştur. Ancak karşıt görüş uyannca,yön«7; nonconveniensin  uygulanması, 
bir kişinin kanunî m ahkem eler önünde yargılanma hakkını ihlâl edecektir. Bu 
tartışma, forum  non conveniens doktrininin getirdiği bireysel esneklik ile hukukî 
kesinlik arasındaki farka dayanm aktadır1-.

C- Japonya

Japonya 'daki ‘‘özel durumlar” (special circumstcmces) doktrini, common 
/carda uygulanan forum  non conveniens doktrinine benzemektedir. 1986 tarihli 
Sei Mukoclcı et al v. Boeing Co. dâvası”' bu yaklaşımın bir örneğidir. Tayvan’da 
m eydana gelen uçak kazasının mağduru ailenin, iki Birleşik Devletler şirketi (  
Boeing ve United Airlines) aleyhine açtığı dâvada, Tokyo ilk derece mahkemesi, 
“özel durumlar” doktrinini uygulayarak, dâvanın Japonya’da görülmesinin adil 
olmayacağı sonucuna varmıştır. M ahkeme kararında, Tayvan mahkemelerinin 
milletlerarası yetkisinin bulunup bulunmadığını, dâvacıların Tayvan’da dâva 
açmak için yeterli paraları olup olmadığını, Tayvan mahkemesinin, zamanaşımı 
nedeniyle dâvayı reddedip reddetmeyeceğini, dâvacıların Tayvan mahkemesinden 
elde edecekleri kararı, teııfiz edip edemeyeceklerini araştırmıştır.

Common knv, forum  non conveniens doktrini ile Japon “özel durum lar” 
doktrini arasında başlıca iki fark bulunmaktadır. Birincisi, Japon doktrini, 
sadece özel durumların varlığı halinde gündem e gelmektedir. Bu özel durumlar, 
delillere ve tanıklara ulaşım, dâva masrafları, kararın tenfiz edilip edilemeyeceği 
ve adil uygun ve hızlı bir yargılama için gerekli diğer hususlardır. İkincisi, 
Japon mahkemelerinin, dâvayı, şartlara göre kısmen reddetme veya erteleme 
yetkisi bulunmamaktadır. Ya dâvayı tam am ıyla  kabul edecektir ya da tümüyle 
reddedecektir.

IV- Forum Non Conveniens Doktrininin Bazı Milletlerarası 
Sözleşmeler Rejiminde Uygulanması

A- Medenî ve Ticari Hukuk Dâvalarında Mahkemelerin Yetkisi ve 
Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Avrupa Konseyi 
Tüzüğü

Medenî ve Ticarî Hukuk Dâvalarında M ahkemelerin Yetkisi ve M ahkeme 
Kararlarının Tanınması ve Tenfizine ilişkin Avrupa Konseyi T üzüğü34,

32 BRAND: p.487.
33 1986 tarihli Sei Mukodıı et al v. Boeing Co.. 604. HANREI -  TAIMUZU 138 (Tokyo Dist. Ct.

Juııe 20. 1986). Karar özeti için bkz. BRAND: p.487.
34 Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 Deceınber 2000 on Jıırisdiction and thc Recognition

and Enforcement ofJudgments in Civil and Commercial Matters. OJ i. 012.16/01/2001 P.0001-
0023.
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milletlerarası usul hukuku alanında, Avrupa Birliği sistemini yansıtmaktadır 
ve forum  non conveniens doktrinine ilişkin bir hükiim bulunmamaktadır. 23. 
maddesinde yetki anlaşmaları ve 27. maddesinde derdestiik düzenlenmiştir. 
Doktrinin, daha sonra Konsey Tüzüğü haline gelen M edenî ve Ticarî Hukuk 
Dâvalarında M ahkemelerin Yetkisi ve M ahkeme Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizine ilişkin Brüksel Sözleşmesinde yer almaması, öngörülebilirliğin temel 
hedeflerden biri olması ve yetki kurallarının hukukî ilişkinin niteliklerine uygun, 
gerçek ve yakın bağlantıyı kuran kıstaslar ele alınarak düzenlendiği düşüncesine 
dayanmaktadır'- .

T üzük hükümlerini uygulamakla yükümlü bulunan İngiltere’nin, fo rum  non 
conveniens doktrinini uygulayıp uygulayamayacağı veya hangi durumlarda 
uygulayabileceği tartışılması gerekli bir husustur. İngiliz temyiz mahkemesinin, 
1991 tarihli, Re Harrods (Buenos Aires) Ltd. dâvasında, konu ele alınmıştır. Dâva, 
faaliyetlerini A rjantin’de gösteren fakat İngiltere 'de tescili bir şirketin, çoğunluk 
ve azınlık hissedarları arasındaki ihtilâfa ilişkindir. Azınlık hissedarları, şirketi, 
İngiltere 'de dâva etmiştir. İs tinaf mahkemesi, Buenos Aires mahkemelerinin, 
olaylar Arjantin’de geliştiği için daha ııygun olduğuna hükmetmiştir. M ahkeme 
kararında, alternatif  mahkem enin  âkit olmayan bir devlette bulunmasıyla, vakıanın 
âkit bir devlette bulunması arasındaki temel farklılığa işaret etmektedir. Kararda, 
Topluluk dışı bir devlet mahkemesi lehine olarak, bu kararın verilmesinin. 
Topluluk Hukuku bakımından sorun yaratmadığına hükmedilmiştir. Ancak 
konuyla ilgili 1999 tarihli Airbus Industrie v. Patel kararında31', ATAD, Brüksel 
Sözleşmesine âkit bir devlet mahkemesinin, Topluluk dışı bir devlet mahkemesi 
lehine yetkisizlik kararı veremeyeceğini belirtmiştir.

B- H ukukî ve Ticarî Konularda Yetki ve Yabancı M ahkem e  
Kararları Hakkında Ön Taslak La Have Sözleşmesi

Hukukî ve Ticarî Konularda Yetki ve Yabancı M ahkem e Kararları Hakkında 
Ön Taslak La Haye Sözleşmesi (Preliminary Draft Convetıtion on Jurisdiction 
and Foreign Jııdgements in Civil and Commercial Matters):'7 , Özel Komisyon 
tarafından 30 Ocak 1999'da kaleme alınmıştır ve forum  non conveniens doktrinin, 
Kıta Avrupası hukukunda etkilerini göstermeye başladığına işaret etmektedir.

Ön Taslak Sözleşm e’nin 21. maddesi milletlerarası derdestliği düzenlemekte,

35 DARDAĞAN: s.97.
36 1999 tarihli Airbus Industrie v. Patel 1 A.C. 119, C-281/01,01.03.2005. OJ C 106.30.04.2005.

2.
37 Taslak Sözleşme metni için bkz. h!ip://w\vAv.\vipo.int/edocs'mdocs/sct/cn/sct 4'sct 4 3.pdf

(s.z.t.: 24.2 2010)
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lıemen ardından 22. maddede, ‘‘Yetkinin Reddedilebilmesi için Kabııl Edilebilir 
Durumlar- Exceptional Circumstances fo r  Declining Jurisdiction"  başlığı altında, 

fo rum  non conveniens doktrini yer almaktadır.

22. maddenin birinci fıkrası, forum  non conveniens doktrininin uygulanması 
için gerekli asgarî şartları sıralamaktadır. Buna göre,

• Mahkeme, sözleşme hükümlerine göre münhasır  yetkili olmamalıdır.

• Dava konusu vakıa kabul edilebilir koşulları taşımalıdır.

• M ahkeme, açıkça elverişsiz (inappropriate) mahkem e olmalıdır.

• Bir başka devletin yetkisi açıkça daha uygun bir mahkem e sağlamalıdır.

22. maddenin ikinci fıkrası, mahkemenin, uygun forum u  tayin ederken dikkate 
alabileceği m ünhasır  olmayan (non exclusive) faktörleri sıralamaktadır. Bunlar:

tarafların mutad meskenlerine göre herhangi bir uygunsuzluk bulunması

• delilleri elde etme usullerini, tanıkları ve belgeleri içerecek şekilde, 
delillerin bulunduğu yer

• başvuru sınırları veya zamanaşımı süreleri

davanın esası hakkındaki herhangi bir kararın tanınması ve tenfizinin 
mümkün olup olmadığıdır.

İkinci fıkradaki bu liste daha çok özel menfaatlerin değerlendirilmesine 
yöneliktir ve kamusal menfaatleri içermemektedir. Common Law  sisteminde 
ele alınan unsurlardan farklı bir yönü bulunmamaktadır. İkinci fıkrada sayılan 
faktörlerin sınırlı sayıda olmadığı kabul edilmelidir. Zaten forum  non conveniens 
doktrini, özü itibariyle, her olay için ayrı bir değerlendirme yapmayı gerekli 
kılmaktadır’8.

Maddenin üçüncü fıkrası, forum  non conveniens doktrininin uygulanmasında, 
tarafların mutad meskeni veya vatandaşlığına dayalı bir ayrımcılık 
yapılamayacağını düzenlemektedir. Buna göre mahkeme, vatandaşı olan dâvacı 
ile yabancı davacı arasında fark gözetmeksizin 22. madde hükm ünü uygulamak 
durumundadır.

38 STUCKELBKRG: p.973.
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Ön Taslak Sözleşme hükm üne göre, forum  non conveniens doktrininin 
uygulanabilmesi, taraflardan birinin itirazda bulunmasına bağlıdır. Her halde 
bu itirazın dâvanın esasına girmeden yapılması gerekir aksi takdirde, forum  non 
conveniens itirazının, dâvacı tarafından kötüye kullanılması ihtimali gündeme 
gelecektir '' .

Ön Taslak Sözleşme'nin 22. maddesine göre, derdestlik itirazından farklı 
olarak, tarafları ve konusu ayııı olan paralel bir yargılama bulunmasa dahi, 
yetkisizlik kararı verilebilmektedir.

Ön Taslak Sözleşmede, forum  non conveniens doktrininin kısmen kabul 
edildiğini söylemek mümkündür. Ancak, m ahkem eye tanınan takdir yetkisi, 
common lew  ile karşılaştırıldığında daha dardır. Red kararı çök sıkı şartlara 
bağlanmıştır"’.

V- Türk Milletlerarası Usul H ukukunda Forıım Non C o n ven ien s  
Doktrinine Yaklaşım

Kıta Avrupası hukuk sisteminin bir parçası olan. Türk  milletlerarası usul 
hukukunda, milletlerarası yetkiye ilişkin kurallara göre, mahkemenin yetkili 
olması durumunda, dâvaya bakmak zorunda olduğu, daha uygun ve elverişli bir 
yabancı mahkemenin bulunduğu gerekçesiyle dâvayı görmekten kaçınamayacağı 
kabul edilmektedir”.

Milletlerarası yetkisizlik itirazı söz konusu olduğunda, Tiirk hukukunda hangi 
yabancı devlet mahkemesinin yetkili olduğunun bildirilmesinin söz konusu 
olmadığı kabul edilmektedir. Bunun gerekçesi, hiçbir devletin diğer bir devletin 
m ahkemelerine yetki vermeye veya yetki izafe etmeye hakkı bulunmadığı 
prensibidir. Söz konusu prensip karşısında, forum  non conveniens doktrinin 
uygulanması bakımından, milletlerarası yetkiye sahip yabancı bir devlet 
mahkemesinin belirtilmesinin ve dâvanın bu mahkem eye havale edilmesinin 
m üm kün olmadığı düşünülebilir. Ancak doktrinde, haklı olarak, forum  non 
conveniensin, bir devlet m ahkemesine görev yüklem ek şeklinde anlaşılmasının 
hatalı olacağı, aksine özünün, uygun olmayan mahkem enin  dâvaya bakmaktan 
kaçınması olduğu belirtilmiştir'-.

39 STUCKELBERG: p.974: DARDAĞAN: s.99: ANDRIEUX: p.367.
40 DARDAĞAN: s. 100.
41 NOMER. E/ŞANLI. C\: Devletler Hususî Hukuku, B.17. İstanbul 2009. s.455. 466: NOMER. 

E.: Milletlerarası Usul Hukuku. İstanbul 2009. s .107. 119: ŞANLI: s. 104.
42 DARDAĞAN: s. 108.
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Ttiık hukukunda. M edenî Kanunun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük 
kuralı (hakkın kötüye kullanılması yasağı) kapsamında, forum  non conveniens 
doktrininin kısmen uygulanabileceği savunulan görüşlerden biridir. Bıı görüş 
uyarınca, yetki itirazının zamanında yapılmaması nedeniyle, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 23.maddesi uyarınca, Türk mahkemelerinin 
milletlerarası yetkisinin doğduğu durumlarda, hakkın kötüye kullanılması 
yasağı ile bu yetkiye engel olunabilir. Ancak, milletlerarası yetki alanında, Türk 
hukukunda, hâkime neredeyse hiç takdir yetkisi bırakılmadığı gerçeği karşısında, 
bu görüş pek taraftar bulm am ıştır45.

Türk hukuku bakımından tartışılması gereken diğer bir husus, forum  
non conveniens doktrininin uygulanmasının, A nayasa’nın 36. maddesinde 
düzenlenmiş olan, bireylerin hukukî korumadan yararlanmaları prensibini ve 
ihkâk-ı haktan is tinkaf yasağını ihlâl edip etmeyeceğidir. Doktrinde bir görüşe 
göre, gerek A nayasa ’nın 36. maddesinin ikinci fıkrası, gerekse, Milletlerarası 
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu sistemi karşısında, doktrinin uygulanması m üm kün değildir".

Katıldığımız görüş uyarınca, milletlerarası unsurlu ilıtilaflârda, Anayasaya 
aykırılık değerlendirmesi, daha esnek bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Açıkça 
ve bütün unsurlarıyla, yabancı bir mahkemenin kurulmuş olduğu devletle 
irtibatlı bir uyuşmazlığa bakılmaması, ihkâk-ı haktan istinkaf yasağına aykırı 
görülmemelidir. Bu görüş, özellikle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
23. maddesinin uygulanması ile Türkiye ile milletlerarası yetkiyi haiz olan Türk 
mahkemelerinin, Medenî Kanunun 2. maddesine dayanarak dâvaya bakmaktan 
kaçınmasını fazlasıyla lafza bağlı ve aşırı b iryorum  olarak değerlendirmektedir4*.

Forum non conveniens doktrini, uyuşmazlık ile yeterli bağlantıları bulunmayan 
bir mahkemenin, milletlerarası yetkisinin bertaraf edilmesi noktasında önemli 
bir işleve sahiptir. Ancak doktrinin özü, milletlerarası yetkinin, aşkın yetki 
kurallarına bağlı olarak tesis edildiği durumlara uygulanması değildir. Özellikle 
doğal olarak uygulandığı common law  ülkelerinde, aşkın yetkinin bulunmadığı 
durumlarda4" ve hatta daha elverişli mahkemenin tespit edilmediği durumlarda 
dahi uygulanmaktadır.

43 SAKMAR, A.:"Le Nouveau Droit International Privé Turc”. Recueil des Cours. 1990, No.4. 
T.223. .382. Fransızca aslında aktaran. DARDAĞAN: s. 109.

44 EKŞİ: s.74; NOMER: s. 119; NOMER/ŞANLI: s.466.
45 DARDAĞAN: s. 112.
46 DARDAĞAN: s. 116.
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Sonuç

Forum non conveniens doktrininin tarihsel süreç içerisinde, benimsendiği 
ülkelerin hukukları, common law  hukuk sistemine dahildir. Kıta Avrupası hukuk 
sistemi ise doktrinin uygulanm asına halen uzak durmaktadır. Medenî ve Ticarî 
Hukuk Dâvalarında M ahkemelerin Yetkisi ve M ahkem e Kararlarının Tanınması 
ve Tenfizine ilişkin Avrupa Konseyi Tüzüğünde bu konuya ilişkin bir hükm ün yer 
almamış olması bunun bir göstergesidir. Türk milletlerarası usul hukukunda da 
doktrinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Fakat, kanaatimizce, Hukukî ve Ticarî Konularda Yetki ve Yabancı M ahkeme 
Kararları Hakkında Ön Taslak La Haye Sözleşmesinin benimsediği, takdir 
yetkisini daraltan bir ara istisna kaydı, Türk milletlerarası usul hukuku için de bir 
çıkış noktası olabilir.
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Yerel Yönetimler ve insan Hakları
9

Rıışen Keleş*

Giriş

İnsan haklarına dayalı bir demokratik rejimin kurulup geliştirilmesinde yerel 
yönetimlere de önemli görevler düşer. İnsanların günlük yaşamını ilgilendiren 
her konuda görevleri bulunan yerel yönetimlerin insan haklarıyla ilgili konulara 
duyarsız kalmaları düşünülemez. İnsan, kent, toplum ve çevre sağlığını ve 
gönencini ilgilendiren hiçbir konu yoktur ki, yerel yönetimlerin görev alanı dışında 
kalabilsin. Yerellik (subsidiarity) ilkesinin son yıllarda uluslararası örgütlerde 
kazandığı önem ulııs altı yönetim birimlerinin insan hakları konusundaki 
duyarlılıklarını daha iyi anlaşılabilir duruma getirmiştir. Avrupa K onseyi’ne 
üye devletlerin sınırları içinde yerel ve bölgesel yönetim birimlerinin sayısının 
200.000 olduğu hesaba katılırsa, yerel yönetimlerin bu alanda yapabileceği 
katkının boyutları daha kolay anlaşılabilir.

Yerel yönetim ler her çareye başvurarak ve katılım sürecindeki tüm aktörlerden 
yararlanarak herkesin insan haklarından gereği gibi yararlanmasını sağlamak 
zorundadırlar. Bu aktörler arasında insan hakları ile ilgili resmi ve sivilkuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri, toplumun korunmaya muhtaç kesimleri de vardır. Her 
düzeyde yer alaıı kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği ve eşgüdüm sağlamak 
amacıyla, yerel yönetim ler insan hakları konusuna kamu yönetiminin günlük 
uğraş alanı içinde yer  verebilirler. Ayni zamanda, bu konuların planlanması ile 
mali kaynaklar arasındaki dengeyi de sağlayabilirler. Her türlü eğitsel araçlardan 
yararlanarak insan hakları kültürünün geliştirilmesi konusunda da yerel yönetimler 
önemli katkılar yapabilir.

Öte yandan, insan hakları uygulamalarından şikayeti olanların dileklerini 
iletebilecekleri mekanizmaların  oluşturulması yönünden de yerel yönetim ler 
avantajlı konumdadırlar. Kimi ülkelerde bu amaçla yerel ve bölgesel 
ombudsmanlık  (kamu denetçiliği), ya  da ulusal ve belirli konulara özgü 
om budsm anlık gibi m ekanizmalar oluşturulmuştur. Tüketicilerin şikayetlerini 
iletecekleri kurullar, hastaların başvurabilecekleri sağlık kurulları, ayrımcılık 
karşıtı çalışmaların yapıldığı merkezler de bunlara eklenebilir. Bu türlü kurullar ve 
örgütler uğraştıkları insan hakkı konularının niteliğine bağlı olarak değişik işlevler
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görürler. Am a değişm ez ortak özellikleri insanların şikayetlerini ilk ele alan ve 
insan haklarının korunmasına çalışan birer araç olmalarıdır. Yerel yönetimlerin 
bu alandaki çalışmaları merkezi yönetimlerin bu alandaki görevlerinin yerine 
getirilmesini kolaylaştırdığı gibi, Avrupa İnsan Hakları M ahkem esi’nin daha 
etkin çalışmasını da olanaklı kılar.

İnsan hakları bilincinin gelişmesine katkısının yanı sıra, Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, insan haklarına ilişkin güzel uygulama 
örneklerinin Konsey üyesi olan ülkelerde öğrenilmesini sağlamak olanağına da 
sahiptir. Avrupa Konseyi, ayrıca, insan haklarıyla ilgili konuları Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi bünyesinde yürütülmekte olan, Yerel Yönetimler Özerklik 
Ş a r t f  nın uygulanmasını izleme sürecinin bir parçası durum una da getirebilir. Bu 
çerçevede yapılacak denetleme ve gözetim, her yıl belli bir konunun ele alınıp 
derinlemesine incelenmesi yoluyla sağlanabilir. Bu amaçla, insan haklarına 
ilişkin çalışmaların gerekli kıldığı akçal kaynaklar Konsey bütçesine konulur.

İnsan Hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin yanı sıra Avrupa 
Konseyi'niıı kuruluşuna ve çalışmalarına dayanak oluşturan üç temel ilkeden 
biridir. İnsan haklarıyla demokrasi arasında ayrılmaz bağlar vardır. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve benzeri uluslararası 
hukuk belgelerinde yer alan kurallar, salt çağdaş ve demokratik  değerler ifade 
eden bildiriler olmanın ötesinde, birtakım ideal ve felsefi ilkelerin de yaşam a 
geçirilmesini ve bunlardan insanların yararlanmasını sağlamayı amaçlayan 
araçlardır.

Az önce de belirtildiği gibi insan haklarına uygun davranılmasını sağlamak 
yönetimin her düzeyinde çaba harcamasını zorunlu kılar. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarında da belirtildiği gibi, halka en yakın yönetim  basamakları 
olan yerel yönetimleri ilgilendiren, insan haklarına ilişkin kuralların yer  aldığı 
başlıca hukuk belgeleri şunlardır: I) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 2) Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, 3) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. 4) Avrupa Sosyal 
Şartı, 5) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, 6) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi, 7) Avrupa Kentli Hakları Şartı, 8) Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı (yerel düzeyde kendi kendini yönetmenin bir temel insan hakkı 
olarak sayılması durumunda), 9) Bölgesel Demokrasi Çerçeve Belgesi (henüz 
bir hukuk kuralı değeri kazanmamış olmakla birlikte, dikkate alınması gereken 
ve yerel ve bölgesel demokrasi uygulamalarında dikkate a lınmakta olan bir araç 
olarak görülebilir).

Devletlerin egemenlik haklarıyla insan hakları arasındaki gerginlik türlü 
vesilelerle zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Anayasası
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devletleri özerk ve egemen birimler olarak tanımlamakla birlikte, İnsan Haklan 
Evrensel Bildirisi her devlete yurttaşlarını korumak ödevini de yüklemektedir. 
Yerel yönetimlerin görev alanına da giren eğitim, sosyal konut, sosyal güvenlik, 
sağlık vb kamu hizmetleri yerine getirilirken, aynı zam anda bireylerin insan 
haklarından bir bölümü de karşılanmış olmaktadır.

I.İnsan Hakları ve Yerel Yönetimler

Demokrasi ve insan hakları nasıl birbirlerinden ayrılmaz kavramlarsa, yerel 
yönetimsiz bir demokrasi düşünm eye de olanak yoktur. Kamusal görevlerin 
merkezi yönetimlerle yerel yönetim ler arasında paylaştırılmış olması, yerel 
yönetimlerin de kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla bağlantılı olarak, merkezi 
yönetim ler gibi, insan haklarının gerçekleştirilmesi konusunda belirli katkıları 
olabileceğini düşündürmektedir. Engelliler, işsizler, cinsel ayrımcılığa uğramış 
olanlar, gençler, yaşlılar gibi türlü toplumsal kümelerin sorunlarının çözümünde 
yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının bulunduğu bilinmektedir. Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1985) da. bu yönetimleri, temsil ettikleri halkın 
sorunlarını çözmekle görevli özerk kurumlar olarak tanımlıyor. Şart 'ın kurallarına 
ek olarak, Avrupa İnsan Hakları M ahkem esi 'n in  hangi önemli sorumlulukların 
yerel yönetimlerin omuzlarına binmekte o lduğuna ilişkin olarak alınmış çok 
sayıda emsal kararı var.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim ler K ongresi’nce 2007 yılında 
yapılan Demokrasinin Geleceği için Forum adlı toplantıya Konsey adına 
sunulan bir yazanakta insan hakları ile yerel ve bölgesel demokrasi arasındaki 
bağlar açıklığa kavuşturulmaktadır. Yazanakta, insan haklarının korunmasının 
ve geliştirilmesinin bütün yönetim basamaklarının “ortak” sorumluluğu altında 
olduğu belirtilmektedir. Burada dikkatlerden kaçırılmaması gereken nokta, insan 
hakları konusundaki girişimlerin, bu sayede salt merkezin istencinden değil, yerel 
yönetimlerin girişimlerinden de kaynaklanabileceği görüşüdür.

Yerel yönetimlerin görevleriyle insan hakları arasındaki örtüşmenin 
somut örneklerine Avrupa Konseyi belgelerinden Kentli Hakları Şartı’nda 
rastlayabiliyoruz. Denilebilir ki, bu haklar, başka uluslararası hukuk belgelerinde 
rastlanan temel insan haklarının Kentli Hakları Şartı na yansıyan biçimidir.

Kentli Hakları Şartı, Avrupa Konseyi’nin yetkili organlarınca 1992 yılında 
kabul edilmiş ve yol gösterici bir belge olarak yerel yönetimlerin dikkatine 
sunulmuştur. 2004 yılında, Kentli Hakları Şartı 'nda, özellikle “ sürdürülebilirlik” 
ilkesinin ışığı altında önemli değişiklikler yapılmıştır. Şart 'ta  neden değişiklikler

Prof Dr. illıan Uııat'a Armağan 333



yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalar arasında, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine ilişkin çabaların güçlendirilmesi isteği dikkat çekmektedir. Kentli 
haklarının yanı sıra, kentlinin ödev ve sorumlulukları kavramının eklenmesi de 
bir başka değişiklik gerekçesiydi. Gerekçenin, kentli hakları arasında yer alması 
öngörülen yerel hizmet sorumlulukları bölümünde şu başlıklar özellikle dikkat 
çekmektedir: Elverişli konut, sağlık koşulları, eğitim ve kültür olanakları, yeşil 
ve açık alanlar, spor ve d inlenme olanakları, yeterli kent hizmetleri, yoksulluğa 
karşı önlemler, engellilerle ilgili hizmetler, doğal kaynakların ussal kullanımı, 
sera gazı satımlarının azaltılması. Şart’ ın metninde, bıı hak ve sorumlulukların, 
bütün kenttaşlara, yaş, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce ve sosyo-ekonomik 
statü ayrımı yapılmaksızın uygulanacağı önemle vurgulanmaktadır.

Kentli Hakları Şartı’nın gözden geçirilmiş metninde, kenttaşların temiz içme ve 
kullanma suyuna, çalışma olanaklarına, sağlık koşullarına, kültürel demokrasiye 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 'nin 27. maddesinde yer  alan hakların eklenmesi 
gereğinin de altı çizilmektedir.

Avrupa Konseyi Kentli Hakları Şartı. 2008 yılında yeniden gözden geçirilerek, 
Avrupa Kentsel Şartı 11: Yeni Bir Kentlilik Manifestosu adıyla yayımlanmıştır. Bu 
belgede de, ekonomik refah ile toplumsal dengenin bölünmezliği vurgulandıktan 
sonra, çalışma fırsatlarının artırılması, yoksulluk ve toplumsal ayrımcılıkla 
savaşım, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, kültürel çoğulculuğa sahip 
çıkılması, kent yönetimlerinin görevleri arasında sayılmaktadır.

Toplumsal adaletin sağlanması bağlamında, konutların bulundukları yerlerin, 
tasarımlarının, yapım kalitesinin, kolayca konut değiştirebilmenin, kalitesi bozuk 
yerleşim yerlerinin yenilenmesinin toplumsal adaleti sağlamanın gerekli koşulları 
arasında bulunduğu da Manifestomda vurgulanmıştır. Kentli Haklan Şartı 'nın 
yenilenen metninde yer  alan bu ödevlerin, yerel yönetimlerin insan haklarının 
sağlanmasındaki başlıca sorumluluklarından olduğu yadsınamaz.

II. İnsan Haklarının Türleri

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde yer alan insan hakları üç kümede 
toplanabiliyor. Bunlar a) m edeni ve siyasal haklar, b) ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklar ve c) ko llektif  haklarıdır. Bu haklar, birinci, ikinci ve üçüncü 
kuşak insan hakları olarak da adlandırılmaktadır. A) Medeni ve siyasal haklar 
bireyin devlete karşı korunm asına yarayan haklardır ve derhal yerine getirilmeleri 
gerekir. Bu haklar siyasal katılım sürecinin türlü evreleriyle ilgilidirler. Bireyler 
bu yoldan, yaşadıkları toplumda kamu hizmetleriyle ilgili süreçleri etkilemeye ve

334 Prof. Dr İlhan Unat'a Armağan



bu süreçlere katılmaya çalışırlar. Seçimlerde aday olma ve oy kullanma hakkı, bir 
siyasal partiye üye olma hakkı, gösterilere katılma hakkı ve dernek kıırma hakkı 
bu haklardan bazılarıdır.

Siyasal katılma hakkı İnsan Hakları Evrense! Bildirisi ile Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar S ö z le şm es in d e  insanlara insan oldukları için tanınmış mutlak 
bir hak olduğu halde, kısmen, yurttaş statüsüne sahip olma koşuluna bağlanmıştır. 
Bıı statü, bir siyasal toplulukla, bir devletle ilgilendirilen bir kavramdır. Haktan 
yararlanabilmek bir devletin yurttaşı olmayı şart kılar. Siyasal katılma hakkı 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 'nın Giriş bölümünde de güvence 
altına alınmıştır. Ayrıca katılım konusunda 2009 yılında Avrupa Konseyi, Yerel 
Yönetimler Özerlik Şartı’na ek bir protokol kabul etmiştir.

Medeni haklarla siyasal haklar birbirlerine sıkıca bağlıdırlar. Medeni ve siyasal 
haklar arasındaki ayrım her zaman çok da belirgin değildir. Bu haklar kimi zaman 
örtüşiirler. Birinin korunması ve yerine getirilmesi ötekinin korunmasına ve 
yerine getirilmesine sıkıca bağlıdır. Bütün insan hakları bölünmez, birbirleriyle 
ilişkili ve birbirlerine bağlı olan haklardır. Medeni ve siyasal hakların korunması 
ve yerine getirilmesi başka insan haklarına da yakından bağlıdır. Bu haklar 
nedeniyle mahkem elere  başvurabilmek de hakların ayrılmaz bir parçasıdır.

B) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar toplumsal adaletle ve kamu 
kuramlarının üstlendikleri ödevlerle ilgili haklardır. Bunlar özgürlük ve eşitlik 
kavramlarına dayanır. Eğitim, istihdam, eşit işe eşit ücret, dinlenme, beslenme, 
sağlık, barınma, sendikalara üye olma, ve işsizlik, iş görmezlik, annelik, boşanma 
ve engelli o lm a gibi durumlarda sosyal güvenlik güvencesine sahip olma bu 
haklar arasındadır.

C) Öte yandan, üçüncü kuşak haklar diye bilinen dayanışma hakları arasında 
içme suyu hakkı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam a hakkı, iletişim hakkı, 
kalkınma hakkı gibi adlar taşıyan haklar var. Bölünmezlik ilkesinin bir gereği 
olarak, bu hakların bireylere sağlanmasında kamunun ortak bir sorumluluğu 
vardır ve merkezi yönetimler kadar yerel ve bölgesel yönetimler de bu hakların 
sahiplerine sağlanmasında ve korunmasında sorumluluk sahibidirler. Uluslararası 
hukuk belgelerindeki yerini hızla almakta olan bu hakların gereğinin yapılmasının 
aksatılması durumunda, bireysel ya da toplu başvurular üzerine mahkemelerce 
m ahkum iyet kararları verilebilmektedir. Kişisel ve siyasal hakların ihlali ile 
ilgili şikayetler Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine yapıldığı halde, ekonomik 
ve sosyal hakların çoğunun yorum u devletlerce yapılmaktadır. Kuşku yok 
ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan devletler yükümlülüklerini
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yerine getirmek için ellerinden gelen çabayı harcamak zorundadırlar. Örneğin, 
ekonomik ve sosyal haklar arasında yer alan konut hakkının gerçekleştirilmesi 
biiyiik ölçüde akçal kaynakların varlığına bağlı olduğundan, medeni ve siyasal 
haklardan farklı olarak, bu alanda devletin bireylere konut sağlama konusunda 
“ m utlak” bir yüküm lülüğü olduğundan söz edilemez. Olanaklar elverdikçe, yavaş 
yavaş yerine getirilmesi gereken bir insan hakkıdır konut hakkı.

İnsan hakları kavramındaki gelişmelere koşut olarak kamu kuruluşları da bu 
alanda yeni sorumluluklar üstlenmektedirler. Bu konuda Avrupa Konseyi Yerel 
ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin önemli çalışmaları vardır. Örneğin, Avrupa 
Yerel Yönetim ler Özerklik Şartı “ iyi yönetişim" ve “demokratik  yönetim '’ 
ilkelerine dayanm aktadır ki, her iki kavram da insan haklarına saygı temeli üzerine 
oturmaktadır. Kongre insan hakları konusundaki etkinliklerini, yerel yönetimlerin 
günlük yaşamın ekonomik, toplumsal, ekolojik ve kültürel işlevlerini eşit ve 
sürdürülebilir çevre koşulları içinde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla 
yürütmektedir.

III. İnsan Haklarının Maliyeti

İnsan haklarının ekonomik kaygıların gölgesinde bırakılmasını önlemek içiıı 
bu hakların niteliğini iyi tanımlamak gerekir. Bunun gibi, insan hakları konusunda 
farklı farklı en küçük (m inim um ) yeterli düzeyler belirlemek gerekir. Çeşitli 
insan hakları için Avrupa çapında ortak en küçük yeterli düzeyler belirlemekte de 
yarar  vardır. Bu çerçevede devletler ve yerel yönetim ler kendi akçal olanaklarını 
hesaba katarak önceliklerini daha kolav saptayabilirler. Atılması gereken üçüncü 
bir adım da. insan haklarıyla ilgili elverişli bir izleme mekanizması oluşturmak 
ve şikayet mekanizmalarına işlerlik kazandırmaktır.

İnsan haklarının gereği gibi sağlanması için aranan koşullar ve en küçük 
yeterli düzey ne kadar ayrıntılı bir düzenlemeye konu yapılırsa, o takdirde yerel 
yönetimlerin hareket özgürlükleri de o ölçüde sınırlandırılmış olur. Bu nedenle, 
yapılması gereken, bu gibi konularda merkezi yönetim le yerel yönetimler 
arasında yakın bir işbirliğinin sağlanmasıdır. İnsan hakları devletler açısından 
hukuken bağlayıcı olan kurallara bağlı olmakla birlikte, bu hakların yaşama 
geçirilmesi sorumluluğu hem merkezi, henı de yerel yönetimlerin omuzlarındadır. 
Dolayısıyla, ne devlet ne de yerel yönetimler, devletin egemen ya da yerel 
yönetimlerin özerk olduklarını öne sürerek, bu konudaki sorumluluklarının 
gereğini yerine getirmekten kaçınamazlar.

Yerel yönetim ler için insan haklarını sağlamanın bir maliyeti olduğu 
unutulmamalıdır. Çünkü, yerel yönetimler, kenttaşlar kimi haklardan
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yararlansınlar diye yatırım yapm ak zorunda olabilirler. Hava kirliliğini önlemek 
için gaz salanlarının sınırlandırılması, içme suyu sistemlerinin geliştirilmesi, 
katı atıkların yok edilmesi, insanca yaşanabilir konutların yapımı gibi kamu 
hizmetlerinin belli bir maliyeti vardır. Ne var ki. az önce de belirtildiği gibi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinin “tedricen" gerçekleştirilebilmesine uluslararası hukuk izin 
vermektedir. Bu yönden medeni ve siyasal haklarla ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklar ararsında fark vardır. Öte yandan, kamu yönetimleri insan haklarına 
yalnız kendileri saygılı olmakla yetinemezler. Başkalarının da bıı haklara saygılı 
davranmasını sağlamak zorundadırlar.

İnsan haklarından kimilerinin gerçekleştirilebilmesinin herhangi bir 
maliyeti olmayabilir. İşkencenin önlenmesi bıı kümedeki haklara örnek olarak 
gösterilebilir. Ama, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yeterli bir düzeyde 
düzeyde sağlanabilmesi, yerel yönetimlerin yeterli akçal kaynaklara sahip 
olmasına bağlıdır. İnsan haklarını ilgilendiren kimi kamu hizmetleriyle ilgili 
yetkilerin yerel yönetimlere kağıt üzerinde tanınmış olması, ancak bunları yerine 
getirebilmelerine olanak verecek akçal kaynaklara sahip kılınmalarıyla anlam 
kazanır. İşte bu nedenledir ki, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda 
(madde 9, par. 1) şöyle denilmektedir : “ Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, 
yerel yönetimlere, kendi yetkileri çerçevesinde kullanabilecekleri yeterli mali 
kaynaklar sağlanacaktır” .

İnsan hakları uygulamalarında başarısız olan devletler için kimi yaptırımların 
öngörülmüş olması da kaçınılmazdır. Her ne kadar Antlaşmanın tarafı devletin 
kendisi ise de, Avrupa İnsan Hakları M ahkemesinin yerel yönetimler üzerinde 
de yetkileri olduğu bilinmektedir. Hangi düzeydeki yönetim olursa olsun, 
uygulanması söz konusu olan yaptırım mali nitelikte olabileceği gibi, siyasal 
nitelik de taşıyabilir. Siyasal maliyet, insan haklarıyla ilgili bir kuralın çiğnenmesi 
durumunda ilgili tarafın mahkumiyetine karar verilmesidir.

IV'. Uygulamadan Örnekler

İnsan haklarının uygulanması konusunda her yerde ve her koşul altında 
geçerli olabilecek standart bir yöntem yok. Çok çeşitli araçlar var. Örneğin, 
bütçelerin insan hakları gereksinmelerinin ışığında gözden geçirilmesi, ulusal ve 
yerel eylem planlarının hazırlanması, yerel yönetimlerde yürütme organından ve 
belediye meclisi üyelerinden bağımsız şikayet mekanizmalarının oluşturulması. 
Bu süreçlerden hepsinde halkın ak tif  görev almasında zorunluluk vardır. Bu da, 
kaçınılmaz olarak, yurttaşlarda, politikacılarda ve bürokratlarda insan hakları
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bilincinin uyandırılması ya  da haklardan yararlanma düzeyinin yükseltilmesi 
için çaba harcanmasını zorunlu kılar. Haklarının ne olduğu konusunda halkın 
aydınlatılması, hakların en küçük yeterli düzeyde sağlanması konusundaki 
önceliklerle ilgili olarak bilgilendirilmesi de gerekmektedir. Yerel yönetimler 
hazırlayacakları eylem izlenceleriyle bir yandan eğitsel ve önleyici bir rol 
üstlenecekler, bir yandan da eşitlik ilkesinden ayrılmamaya, ayrımcılıktan uzak 
durmaya özen göstereceklerdir.

İnsan haklarının gelişmesi doğrultusunda değişik yerlerde uygulanmış güzel 
örnekler de vardır. Bunlardan yararlanılabilir. Bıı örneklerden biri, 1991 'de  
İngiltere’de yürürlüğe sokulan Yurttaş Sözleşmesi M odeli’dir (Citizen’s 
Charter). Sözleşmenin amacı, yurttaşların yararlandıkları hakları güçlendirmek, 
kamu hizmetlerinde etkinliği sağlamak ve hizmetlerde standartlaşmayı 
gerçekleştirmektir. Kamu hizmetinin nasıl görüldüğü, maliyetinin ne olduğu, 
hizmet standartlarına uygun olup olmadığı konularında saydamlığın sağlanması 
bu Sözleşmenin amaçları arasındadır. Bütün bu konuların ayrıntılı olarak, açık 
ve anlaşılır bir dille halka anlatılması ve uygun bir şikayet mekanizmasının 
oluşturulması da Yurttaş Sözleşmesi M odeli’ııin kuralları arasındadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin olarak İsveç 
belediyelerinin başlattığı bir girişimden de iyi uygulama örnekleri arasında söz 
edilebilir. Belediye her üç yılda bir Çocuk Haklan Sözleşmesinin uygulanmasına 
ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır. Değerlendirme kurulunda üç başka 
belediyenin daha temsilcileri bulunmaktadır. Bu kurul, çalışmaları sırasında üç 
ayrı grubun daha konuya ilişkin görüşlerini almaktadır. Bu gruplar içinde yer 
alanlar, politikacılar, belediyedeki kamu görevlileri ve işçilerdir. Her grupta on 
kişi bulunmakta ve kendileriyle düzenli aralıklarla yapılan toplantılardan her biri 
bir buçuk saat kadar sürmektedir. Belediye ayrıca çocuk ve gençlerin bu konudaki 
görüşlerini almak amacıyla anketler de yapmaktadır. Böyle bir olanak, T ürk iye’de 
5393 sayılı Belediye Yasası’nın maddesinde de öngörülmüştür (madde 76 ve 77).

İspanya’da Katalonya’da da. İnsan Hakları İçin Kentler ve Kasabalar oluşumu, 
yerel yönetim birimleri arasında bir insan hakları gündemi oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilmiş bir başka işbirliği örneğidir.

Kuşku yok  ki, insan haklarının uygulanmasını ve bu haklara saygı gösterilmesini 
güvence altına alm ak için halkın dilek ve şikayetlerini iletebileceği bir şikayet 
ve izleme mekanizmasının oluşturulmasında zorunluluk vardır. Bulunacak 
çözümlerin mutlaka hukuki nitelikte çözümler olması gerekli olmamakla 
birlikte, bunların etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması gerekir. Yerel 
yönetime tanınmış olan yetkiler ve öngörülen modelin sağladığı güvenceler
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önem taşımaktadır. Kenttaşlar kendilerinin yeterli oranda temsil edildiklerinden 
emin oldukları böyle bir mekanizm aya karşı şikayetlerini kolayca ve herhangi bir 
karşılık ödemeksizin ulaşma olanağına sahip olabilmelidirler.

Söz konusu şikayet ve izleme mekanizmalarını yerel yönetimin kendisi 
çalıştırabileceği gibi, bunlar bağımsız kurullara da bağlı olabilirler. Yerel ve 
bölgesel om budsm anlık  örgütleri, tüketicilerin şikayetlerini ele alıp değerlendiren 
kurullar, ayrımcılık karşıtı m ekanizmalar sözü edilen bağımsız kurullara örnek 
olarak gösterilebilir. Ombudsm an. İnsan Hakları İzleme Görevlisi olarak hukuki 
niteliği ağır basan bir rol de oynayabilir. Bu türlü şikayet mekanizmalarından 
yararlanma fırsatının yurttaşlara parasız sağlanmasında zorunluluk vardır. 
Kuşkusuz, bu tür çalışmaların günlük siyaset hesaplarının etkisi dışında kalmasına 
özen gösterilmelidir. Unutulmaması gereken, insan haklarıyla ilgili izleme 
mekanizmalarının varlığını sürdürmesinde yerel yönetimlerin sorumluluğunun 
asıl olmasıdır.

Yönetim hukukunun ve yerel yönetimlerde karar verme süreçlerinin önemli 
bir kuralı, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü karar, işlem ve eyleminin yargı 
denetimine konu yapılabilmesidir. M ahkemelerin bu alanda oynam akta oldukları 
rol demokratik rejimin güvencelerinin başında gelir. Yargıya başvurma hakkı hem 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, hem de Avrupa Birliği hukukunun güvence 
altına aldığı temel haklardan biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşm esi’nin 6(1) 
maddesine göre, herkes kişisel hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde, 
yasalarla kurulmuş bağımsız ve yansız bir m ahkem e önünde, uygun bir süre 
içinde, adil bir yargılanma olanağından yararlanma hakkına sahiptir. Kişisel hak 
ve yüküm lülük kavramının ne anlam a geldiğinin çok açık olmadığı, zamanla 
gelişmekte olduğu bilinmektedir. Avrupa İnsan Hakları M ahkemesi içtihadına 
göre, ulusal mevzuata göre açıkça dayanaksız sayılmayan her başvuru, tersi 
yönde açık kanıtlar olmadıkça kişisel hak ve yükümlülüklerle ilgili sayılmaktadır.

Yargı yollarına başvurabilme hakkı, ayni zamanda, Avrupa Birliği'nin, Avrupa 
Adalet Divanı kararlarıyla da belirginleşen genel ilkelerinden biridir.

İnsan haklarıyla yerel yönetim ler arasındaki ilişki kuşkusuz kendi başına 
bağımsız bir olgu olarak görülemez. Avrupa Birliğine üye olan devletler için 
temel hakların yer aldığı belge Lizbon Antlaşmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. 
N e  var ki, Avrupa Konseyine üye olan devletlerden yalnız 27 tanesinin Avrupa 
Birliği üyesi olması, Avrupa çapında iki ayrı insan hakları sistemi olup olmadığı 
konusunda duraksamalar yaratma riskini taşımaktadır.
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Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik  Şartı 'n ın , yerellik ilkesiyle ilgili
4 .maddesiııin 3 .fıkrasında: “ Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa 
en yakın yönetimler tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka yönetime 
verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonominin gerekleri göz 
önünde bulundurulmalıdır’' denilmektedir. İnsan haklarıyla ilgili sorunlardan pek 
çoğu yerel ve bölgesel yönetimlerin sorumluluk alanına girmekte olduğundan, bu 
hakların korunması ve izlenmesiyle ilgili değişik mekanizmaların da bu yönetim 
basamaklarında çevrime girmesi çok doğaldır. İnsan hakları sorunlarından 
birçoğu mahkem eye başvurmayı gerektiriyor olsa bile, yine de yerel düzeyde 
işlev gören ombudstnanlık  ve benzeri mekanizmalardan yararlanılması çok 
doğaldır. Örneğin, Katalonya’da yerel om budsm andan yararlanmak isteyen 
kentler için özel yasalar vardır ve bu bölgedeki yerel ombudsınanların sayısı da 
4 0 ' ın üzerindedir.

Yerel düzeyde bağımsız ve işlevsel bir şikayet mekanizmasının oluşturulması 
önem taşımaktadır. Bu türlü m ekanizm alar yerel yönetimlerin yürütme 
organından ve seçilmiş meclis üyelerinden üyelerinin takdirlerinden bağımsız 
olarak işlev görmekte olsalar da, yurttaş açısından ideal olan bu mekanizmaların 
yerel yönetimin bir parçası olmasıdır. Şikayetlerin ilgililere iletilmesi ve hemen 
ele alınıp görüşülmesi güç olmamalıdır. Farklı şikayet konuları için farklı 
mekanizmaların geliştirilmesi de önemlidir.

Bu bağlamda, yerel yönetimlerin insan hakları konusundaki etkinliklerinin 
genel kurallara bağlılığına ilişkin olarak İsveç Mahkemelerinin bir kararına yer 
değinmekte yarar vardır. 2005 tarihli bir kararıyla İsveç Yüksek Mahkemesi 
bir üye devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre bir hakkın ihlali 
durum unda ilgili kişiye tazminat ödemesi gerektiğine karar vermiştir. Bir kadına 
karşı eşinin suç işlediğinden şüphe edilerek söz konusu kadınla üç çocuğu yerel 
yönetim tarafından belediye sınırları içinde geçici olarak özel bir yere konmuş ve 
bir aydan daha uzun bir süreyle orada kalmışlardır. N e  var ki, yerel yönetimin bu 
işlemi kimi insan hakları sorunlarım da gündem e getirmiştir.

Kişinin korunması elbette esastır. Ama, acaba koruma için kullanılması 
gereken yöntem ne olmalıdır? Belediyenin kararı üzerine il yönetimi belediyeye 
karşı ağır eleştiriler yöneltmiştir. Çünkü, ailenin evden başka yere taşınmasını 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşm esi 'n in  yasaya aykırı olarak alıkoymaya ilişkin 
kuralına aykırı bulmuştur. Bunun üzerine aile belediyeye karşı yasaya aykırı 
olarak alıkonma ve kötü muam ele nedeniyle tazminat davası açmıştır. Yüksek 
M ahkemeye göre, Sözleşmenin 13. maddesi herkesin Sözleşmede tanımlanmış 
olan hak ve özgürlüklerinin ihlali durum unda ulusal mahkemelerde dava
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açabileceğini göstermiştir. Eğer bu ihlal bir kamu kurum unun “yerellik 
(subsidiarity) ilkesine uygun olarak"yetkilerini kullanmasından kaynaklanmışsa, 
bu durumda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki haklarla ilgili kuralları 
uygulama sorumluluğu devlete ve mahkemelere düşmektedir. Bu davada, İsveç 
Yüksek M ahkemesi belediyenin yanlış bir işlem yaptığına karar vermiş ve 
demiştir ki, eğer ta ra f  devlet İnsan Hakları Sözleşmesine göre yükümlülüklerini 
yerine getirmek isterse, özel bir ulusal hukuki temeli olmasa bile belediyeden 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesi) le tazminat istenebilir. 
Bu da göstermektedir ki, kişiler, bu hakkı kendilerine veren bir ulusal yasa olsa 
da olmasa da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre uğradıkları zararların 
tazmin edilmesini isteyebilirler.

Sonuç

İnsan haklarını güvence altına almak görevi yalnız devletin değildir. Günlük 
yaşamda insan haklarıyla ilgili konularda görevleri bulunan yerel ve bölgesel 
yönetimlerin de bu alanda yükümlülükleri vardır. Yerel düzeyde görev yapan 
politikacılar da, bürokratlar da halkın günlük gereksinmeleriyle uğraşan, onlara 
en yakın aktörlerdir. Kaldı ki, yerel ve bölgesel yönetimlerin çoğu kez ve geniş 
ölçüde insan haklarıyla örtüşmekte olan toplumsal refah görevleri vardır. Yerellik 
ilkesine uygun olarak, yerel ve bölgesel yönetimler, bu koıııı ile ilgili başlıca 
uluslararası hukuk belgelerinin amaçlarının yerine getirilmesinde baş aktörler 
konumundadırlar. Bu nedenle de. insan haklarına saygı gösterilip gösterilmediği, 
yasalardan ve uluslararası yükümlülüklerden doğan sorumlulukların gereğinin 
yerine getirilip getirilmediğinin denetimi yerel yönetimlere düşmektedir. Yerel 
yönetimler bu alandaki görevlerini devletle işbirliği içinde ve saydam bir biçimde 
yerine getirmeli; insan hakları kültürünün gelişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını 
desteklemelidirler. Her konuda olduğu gibi, insan hakları konusunda da. halkın 
bilinç düzeyinin yükseltilmesi asıl güvencedir. İnsan haklarına ilişkin konuların 
halka öğretilmesine yardımcı olmak üzere kitapçıklar yayımlayıp dağıtmak 
kadar, bu konularla ilgili sivil toplum örgütleriyle teması sağlamak da yerel 
yönetimlerin görevleri arasındadır.
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Yeni Brüksel (II) Tüzüğü Üzerine 
Bir inceleme

Ninıet Özbek Hadimoğlıı* 

Giriş

Kişilerin serbest dolaşımı farklı devlet uyrukluklarına sahip kişilerce 
akdedilen evliliklerin artmasına neden olmuş; bu olgu, yalnızca Aile Hukukuna 
ilişkin alanlardaki kararların değil, çocukların korunmasıyla ilgili tüm alanlardaki 
kararların tanınması ve tenfizi gereksinimini doğurmuştur. Bununla birlikte 
Avrupa Birliği bünyesinde Aile Hukuku alanında hukuksal bir düzenlemenin 
yapılmasının gerekli olup olmadığı hususunda değişik görüşler bulunmaktadır.

Bazı yazarlar, Amsterdam Anlaşmasıyla değişik Topluluğu Kurucu Anlaşmanın 
61/c ve 65. maddelerine dayanarak maddî aile hukuku konularda uyumlulaştırma 
ya da yeknesaklaştırma konularında Topluluğun yetkisinin olmadığını 
savunm uştu r1. Anlaşmanın 61 .maddesinde. Aile Hukuku, düzenlenecek alanlar 
kapsamı dışında tutulmuş; 65.m addesinde ise alınabilecek önlemlerin “ iç pazarın 
uygun işleyişini sağlayamava yönelik olm ası” gerektiği düzenlenmiştir.

Anlaşmanın bu şekilde yorum lanm asının  karşısındaki görüş ise, Anlaşmanın 
65.maddesinde iç pazarın uygun şekilde işleyişinin sağlanmasında, malların 
olduğu kadar kişilerin ve hizmetlerin de serbest dolaşımının düzenlendiğini 
savunmaktadır. Bu görüşe göre, 65.madde, Aile Hukukunun esasına ilişkin 
alanlarda düzenleme yapılmasını engeller; am a sınır aşıcı etkili uygulamayı 
gerektiren aile hukukuna ilişkin alanlarda yargısal işbirliğine ilişkin önlemler bu 
madde kapsamında değerlendirilemez-1. Ayrıca, tanıma ve tenfiz alanında değişik 
ulusal yetki kurallarına sah ip Birliğe üye devletlerden verilmiş kararların tanınması
* Yrd. Doç. Dr.. Ankara Üniversitesi Siyasa! Bilgiler Fakültesi.
1 Tenrerio. M./Eksrom. M.: "Unilleation of Private International Law Malters Within the 

European Union", Perspectives For the Unification and Harmoni/.ation of Family Law in 
Europe. Ed. Katharina ßoele-YVoelki. 2003 Antwerp. s. 186: Jantera-Jareborg, M.: "Unification 
of Family Law in Europe-A Critical Perspective", Perspectives For the Unification and 
Harmonization of Family Law in Europe. Fd. Katharina Boele-Woelki. 2003 Antwerp. 
s. 199: Boele-Woelki. K.: "The Principlcs of European Family Law: Its Aims and iVospeets", 
Utrecht Law Review. December 2005, Vol. 1. No. 2. s. 162. (Family Law).

2 Tenrerio/Eksrom. s. 187. Topluluğun Aile Hukukuna ilişkin düzenleme yapma yetkisiyle ilgili 
ayrıntılı inceleme için bkz. The External Dimension of EC Private International Law in Family 
and Suecession Matters. Ed. Malatesta Alberto. Pocar Fausto/Bariatti Stefania. Milan 2008.
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ve tenfizinin önlenmesi de. değişik uyrukluklara sahip Birlik vatandaşlarının 
serbest dolaşımını etkileyecektir.

Son otuz y ılda Birlik bünyesinde Aile Hukuku alanında düzenlem e 
yapılm asının  önündeki hukukî engellerle ilgili tartışmalara ek olarak, bunun 
meşruiyeti ve yeriııdeliği de tartışma konusu olmuştur denilebilir. Bazı yazarlar, 
ulusal aile hukuklarının korunması amacına öncelik vermek gerektiğini 
savunurken; bazı yazar la rda , Birliğin bu alana müdahalesinin, Milletlerarası Özel 
Hukuk alanında yapılmış onca uluslararası sözleşme varken, gereksiz olduğunu 
savunmuşlardır. Topluluk Aile Hukukunun kristalleşmesinde hiç kuşkusuz en 
önemli faktör, m ahkem e kararlarının tanınması ve tcnfizi önündeki engellerin 
kaldırılması hedefi o lm uştur5.

Birliğe üye ülkelerin maddî aile hukuklarının uyumlulaştırılması, Topluluğun 
Aile Hukukuna ilişkin alanlarda çıkabilecek Milletlerarası Özel Hukuk 
problemlerinin çözüm ünde nirengi noktası olmakla birlikte, maddî hukukun 
uyumlulaştırılması projesinin hayata geçirilmesi zorlu bir alandır. Üye devletlerin 
Aile Hukuklarının ve Kanunlar İhtilâfı kurallarının farklılığı4, Topluluğun Aile 
Hukukunun herhangi bir alanında yapacağı uyumlaştırmayı zorlaştırmaktadır. 
Boşanma alanındaki kanunlar ihtilâfı kurallarını uyumlulaştırmayı hedefleyen 
ve Rome 1115 olarak adlandırılan Tüzüğün yürürlüğe girmesindeki başarısızlığın 
nedenleri de burada aramak gerekir.

Topluluğun Aile Hukuku alanındaki düzenlemelerinin bir kısmı yetki, 
tanıma ve tenfiz konularını içermektedir. Avrupa Birliği bünyesinde hazırlanan 
M edenî Hukuk ve Ticaret Hukuku Konularında Yargı Yetkisi, Yargı Kararlarının

3 Stalford. M.: s. 171. "Brussels II ank Beyond: A Better Deal For Children in the Fnropean 
Union?”. Perspectives For the Unificatin and Harmonization of Family Law in Europe. 
Ed. Katharina Bocle-Woeliki. 2003 Antwerp, s.471. (Children).

4 Boele-Woelki. K.: "To Be. or Not To Be: Enhanced Cooperation in International Divorce Law 
Within the European Union”. Victoria University of Wellington Law Review. 2008.Vol.39. 
S.78I. (Divorce Lavs). Ayrıntılı inceleme için bkz. Antokolskaia. M.: "Objectives and Values 
of Substantive Famih Law". International Family Law for European Union. Ed. Johan 
Meeıısen/Martha Partegâs/Gert Streatmans/Frederik Swennen. Antwerp 2007. s.49-67. Kitapla 
ilgili inceleme için bkz. I.amont. R.: ‘‘Evaluating European Values: The El 's Approach to 
European Pivate International Law". Journal of Private International Law. August 2009. s.371 - 
381. (Kitap İncelemesi).

5 "Amending Regulation EC No 2201/2003 as Regards Jurisdiction and Introducing Rules 
Concerning Applicable Law in Matrimonial Matters". SEC (2006) 949. <http://eur-le\. 
europa.eu/ smartapi/ cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=cn&type_ 
doc=CO.Vlfinal&an_doc=2006&nu_doc=399. (24.2.2010). Düzenleme ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Fiorini. A.: "Rome III- Choice of Law in Divorce: Is the Europeanization of Family 
Law Going Too Far'.’". International Journal of Law. Policy and Family. 2008. Vol.22. Issue 2. 
s. 178-205.'
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Tanınması ve Tenfizi Hakkında Brüksel S ö z le şm e s in d e 6, nafaka hariç. Aile 
H ukukuna ilişkin kararların tanınması ve tenfizi konuları düzenlenmemiştir. 
Aile Hukukuna ilişkin konuların kapsam dışında bırakılmasının nedeni, Brüksel
(I) Sözleşm esi’nin açıklayıcı raporu olan Jenard R a p o rd a ,  Sözleşmeye taraf 
devletlerin maddî aile hukuklarının farklı olması; bu konuların Sözleşmeye 
dahil edilmesi halinde, Sözleşmenin yarı otomatik tanıma rejimini tehlikeye 
atabileceği yolundaki düşüncedir7. Anılan Sözleşmeye ta ra f  olup olm amakta üye 
devletler serbest bırakıldığı için, Sözleşme bir Tüzük (Brüksel (1) Tüzüğü) haline 
getirilmiştir.8

Brüksel (I) T üzüğü’nün kapsamı dışında bırakılan konular, “Aile Hukukuna 
İlişkin Alanlarda Verilmiş Kararların Tanınması ve Tenfizi Hakkında Avrupa 
Birliği Sözleşmesi”ndeg (Brüksel II Sözleşmesi) düzenlenmiştir. Sözleşme,
28 Mayıs 1998 tarihinde kabul edilmiş; fakat yürürlüğe girmemiştir. Topluluk 
A nlaşm ası’nı değiştiren Amsterdam A n la şm asfn m  yürürlüğe girmesiyle birlikte 
Brüksel II Sözleşmesi, “ Ebeveyn Sorumluluğu ve Evlilikle İlgili Kararların 
Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki 29.5.2000 tarih ve 1347/2000 nolu T üzük” 10 
haline getirilmiştir. Bu Tüzük de. aynı adla anılan diğer Tüzükten farkını ifade 
etm ek için, “Brüksel (II) Tüzüğü” olarak adlandırılmaktadır.

Brüksel (II) Tüzüğü, eşlerin ortak çocukları hakkındaki ebeveyn sorumluluğunu 
düzenlemekteydi. Eşlerin ortak olmayan çocukları, bu düzenlemenin kapsamı 
dışında bırakılmıştı. Tüzüğün çocuklar arasında eşitsizlik yaratan bu hükümleri, 
eleştirilere neden olmuştur. Ayrıca, Tüzüğün kapsamına dahil kararlar arasında 
ayırım yapılarak tanım a ve tenfize ilişkin farklı kurallar getirilmesi de 
e leştirilmiştir". Zira bu durum, bazı kararların kolaylıkla tanınması ve tenfiziııe 
izin verirken; bazı kararlar bakımından eşit o lmayan durum lar yaratıyordu. Ek 
olarak. Topluluk içindeki çocuk kaçırma olaylarına ilişkin davalarda uygulanmak 
üzere bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Zira Çocuk Kaçırmanın Uluslararası

6 “Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters" 
adlı Sözleşmenin orijinal hali için bkz. OJ.. 1972. 1. 299. Sözleşmeye son katılımlarla birlikte 
son hali için bkz. OJ.. I99S. C 27. Sözleşmenin Türkçe metni için lıkz. Oder. B./Sağbiü. M: 
“Medenî ve Ticarî Hukuk Davalarında Yargı Yetkisi vc Yargı Kararlarının Tenfiziııe Dair 
Antlaşma”. MHB. 1991. S. 1-2. s.73-100.

7 "Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 On Jurisdiction and The 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters The Council of 
The European Union", OJ., 2001. L 12. Brüksel Sözleşmesi’nin Tüzük haline getirilmesinin 
nedenleri hakkında bkz. Özbek Hadimoğlu. N.: Brüksel (I) Tüzüğü İşığında AB Hukukunda 
Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararlan. Ankara 2009, s.31, (Brüksel 1).

8 OJ.. 2001.1. 12
9 OJ., 1998. C 221.
10 OJ.. 30.6.2000. L 160.
11 McEleavy. P.: "Current Developments". ICEQ. 2004. Vol.53. s.504. (Current).
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Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi (1980) [Sözleşm csi]!: hükümlerinin bu konuda 
yeterli olmadığına ilişkin üye devletlerden gelen itirazlar ve öneriler, Brüksel (11) 
Tüzüğü hükümlerinin değiştirilmesine neden olmuştur.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından hazırlanan “Ebeveyn Sorumluluğu ve 
Evlilikle İlgili Kararların Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki 2201/2003 nolıı 
Tüzük” , “Yeni Brüksel (II) Tüzüğü" ya da “Brüksel (II) bis Tüzüğü*’ olarak da 
adlandırılmaktadır. Tüzük. 27.12.2003 tarihinde kabul edilmiş ve Danimarka 
hariç 1.3.2005'te yürürlüğe girmiştir. Bu Tüzük ile aynı adı taşıyan ve “ Brüksel 
(II) Tüzüğü*’ olarak da adlandırılan 29.5.2000 tarih ve 1347/2000 nolıı Tüzük 
yürürlükten kaldırılmıştır (m .71/1).

Yeni Brüksel (II) Tüzüğü, [“Tüzük” olarak anılacaktır] 1980 Sözleşmesi ile 
“Ebeveyn Sorumluluğu ve Çocuğun Korunması Konusunda Yargı Yetkisi, Tanıma, 
Tenfız ve Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Lahey Sözleşmesini (1996)1’ [1996 
Sözleşmesi]” tamamlayan hükümler içermekte ve anılan Sözleşmeyi imzalamış 
üye devletler bakımından öncelikli uygulama alanına sahip bulunmaktadır (Tüzük 
m .61 ve 62). Tüzük, bu iki düzenleme yanında birçok uluslararası Sözleşme 
karşısında önceliğe sahiptir (Tüzük 5.Bölüm).

Yeni Brüksel (II) Tüzüğü, özellikle ebeveyn sorumluluğuna dahil olan 
konularda eski Brüksel (II) Tüzüğii’nden farklı olarak, ebeveyn sorumluluğu 
kavramının kapsamım genişletmesi; haksız olarak alıkonulan ya da kaçırılan 
çocukların derhal iadesine ilişkin getirdiği hükümlerle 1980 Lahey Sözleşmesinin 
uygulamasını güçlendirmesi; görüşme hakkına ilişkin kararlar ile iade kararlarında 
otomatik tenfız sistemini getirmesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Tüzük. 
Topluluk içindeki çocuk kaçırma davalarına ilişkin bir düzenleme olmak ve 
Tampere zirvesindeki mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması (özellikle de 
görüşme hakkına ilişkin kararların tanınmasındaki engellerin ortadan kaldırılması) 
ve tenfizi amacına ulaşmak bakımından önemli bir araç olarak görülmektedir14. 
Tüzük, Topluluğun Aile Hukukuna ilişkin düzenlemelerinde temel hedef olarak 
kabul edilen, “ insan haklarının bir Topluluk düzenlemesine aktarılması” 15 olarak

12 Türkiye. Sözleşmeye taraftır (RG.. 15.2.2000. 23965). Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. 
"Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction". 
<http:/Av\vYv.hceh.nel'inde.\_en.php?act=conventions.te\t&cid_24>. (17.3.2009).

13 Türkiye Sözleşmeye taraf değildir. Sözleşmenin İngilizce metni için bkz.<lıttp://\vvv\v.hcch. 
net/ ind<îx_en.php?acı=conventions.text&cid=70> . (9.2.2010). Sözleşme hakkında ayrıntılı 
inceleme için bkz. Tirvakioğlıı, B.: "Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına İlişkin 
Önlemler Hakkında Yetki. Uygulanacak Hukuk. Tanıma. Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme". 
Nihal Uluocak’a Armağan. s.381-424. (1996 Sözleşmesi).

14 McEleavy, (Current), s.505.
15 Stalford. 11.: "Eli Family Law: A Human Rights Perspective". International Family Law for 

European Union. Ed. Johan Meeuscn/Martha Partegâs Cert Streatmans/Frederik Swennen. 
Antwerp 2007. s. 1II. (Human Rights).
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da değerlendirilmektedir. Zira Tüzükte, aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, 
çocuğun iadesine ilişkin davalarda çocuğun dinlenilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

I.Tiizüğün Uygulama Alanının Belirlenmesi

Tüzüğün uygulama alanına giren konular ilk hükmünde düzenlenmiştir. Bu 
hükme bakıldığında, önce genel olarak kapsamın düzenlendiğini, daha sonra bu 
kapsama giren konuların örneklendirildiğini ve ardından da bu kapsam dışında 
kalan konuların sayıldığını görm ek mümkündür. Tüzüğün ikinci maddesinde. 
Tüzük bünyesinde kullanılan tanımlar açıklanmıştır.

Tüzüğün uygulanması için Brüksel (I) T ü zü ğ ü ’nde olduğu gibi “davalının 
o devlette oturması” ya  da aşkın yetkiyi önlemek amacıyla konulan ve birçok 
uluslararası düzenlemede aranan “m ahkem e ile uyuşmazlık arasında bağlantı 
olması” 16 gibi herhangi bir ön-şart getirilmemiştir. Bir uyuşmazlığın Tüzük 
kapsamına girip girmediğinin tayini, uyuşmazlığı ele alan mahkeme tarafından 
yapılacaktır. M ahkem e, ayrıca, bu alandaki diğer uluslararası düzenlemeler 
karşısında Tüzüğün üstünlüğe sahip olup olmadığını, yetki kurallarının münhasır  
olup olmadığını ve lex fo r i ' nin uygulama alanını da belirleyecektir.

Tüzük, m ahkem e ya  da mahkem e niteliğine sahip tüm kurumlarca medenî 
konularda veri İmiş boşanma, ayrılık ve evliliğin iptali ile ebeveyn sorumluluğunun 
niteliği, kullanılması, bu hakkı kullanacak kişilerin atanması ve onların yetkileri, 
kısıtlanması ve sona erinesi ile ilgili konuları kapsamına almaktadır (m. I). Tüzük, 
y erini aldığı Brüksel (11) T ü züğü’nün evlilikle ilgili konularla ilgili hükümlerini 
değiştirmemiştir denilebilir.

Tüzüğün kapsamına giren konular, “ medenî k o n u la r  olarak belirtilmektedir 
(m .1/1 ve m .1/2 ve Başlangıç Kısmı 7.p.). “ Medenî konular” kavramı geniş 
yorumlanmaktadır. Zira, çocuğun koruyucu aile ya da bakım kurum una 
yerleştirilmesi gibi, iç hukuklarda kam u hukukuna dahil olan tedbirler arasında 
yer alan konularda da, Tüzük uygulama alanı bulacaktır.

Tüzük, eski Brüksel (II) Tüzüğünden ve bu alandaki diğer uluslararası 
düzenlemelerden farklı olarak, “ebeveyn sorumluluğu” kavramının kapsamını 
genişletmiştir. Şöyle ki. “ebeveyn sorum luluğu” terimi Tüzüğe göre, “bir 
mahkeme kararıyla ya da kanun hiikmü gereği ya da hukukî etkiye sahip bir 
anlaşma sonunda gerçek ya da tüzel kişiye verilmiş olan bir çocukla ya da 
çocuğun mallarıyla ilgili tüm haklar ve görevler anlamına gelir. Bıı terim gözetim

16 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Dardağan. E: Milletlerarası Usûl Hukukunda “Aşkın
Yetki" Kavramı, Ankara 2005, s.121 vd.
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ve görüşm e haklarını içerir” (m.2/7). Bununla birlikte, 1980 Sözleşınesi’nde 
olduğu g ib i17, bu hak, yalnızca gözetim (right o f  custody)'* ve görüşm e hakkı 
(right o f  access)™ ile sınırlı değildir. Ebeveyn sorumluluğu, aynı zamanda, çocuğu 
ya da çocuğun mallarını yönetmek, çocuğa yardım ya da çocuğu temsil etmekle 
görevli kişi ya  da kuramların, atanması ve görevleri; çocuğun koruyucu aile ya da 
bakım kuram ım a yerleştirilmesi; çocuğun mallarının yönetimi, korunması veya 
elden çıkarılmasıyla ilgili çocuğun korunması için gereken tedbirleri almayı da 
içerecek şekilde geniş bir kapsamda ele alınmıştır. Ebeveyn sorumluluğuyla ilgili 
konulardaki liste (m. 1/2) tüketici değil, açıklayıcı n i te l ik ted ir0.

Tüzüğün uygulama alanına trust ve mirasa ilişkin konular, çocuğun adı ve 
soyadı ile ilgili konular, ergin kılınma, nafaka yükümlülüğü, çocuk tarafından 
işlenmiş suçların bir sonucu olarak alman tedbirler, evlât edinme, evlât edinmeyi 
hazırlayıcı işlemler ile evlât edinmenin iptali veya geçersiz kılınması dahil 
edilmemiştir (m. 1/3).

17 1980 Sözleşmesi de velayet ve kişisel ilişki kurma hakkının korunması amacıyla hazırlanmıştır. 
Sözleşmedeki velayet hakkı, çocuğun şahsının bakımı ve özellikle ikamet yerinin tespiti hakkını 
içerir" (m.5). Sözleşme bünyesinde velayet kavramı '"bakım ve gözetim hakkı" anlamına 
gelmektedir: Tiryakioğlu. B.: Çocukların Korunmasına İlişkin Sözleşmeler ve Türk Hukuku, 
Ankara 2000. s.39. (Çocuk), s.46-49. Sözleşmede kullanılan velayet kavramı, iç hukuktakinden 
daha geniştir: Ataman Figanmeşe. İ.: “Çocukların Uluslararası Kaçırılmasının Hukukî Yön
lerine Dair 1980 tarihli Lahcy Sözleşmesi” . Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul 1999. 
s.64. Sözleşme ne velayet hakkının esasına ilişkin bir Sözleşmedir, ne de velâyet kararlarının 
tanınması ve tenfızine ilişkindir: Pérez-Vera. Explanatory Report on the Hague Convention 
on the Civil Aspects of International Child Abduction, <http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28. 
pdf-"*. (5.11.2008) s.444. p.64: "Sözleşme bir adlî yardım sözleşmesidir": üztekin Gelgel. Ci.: 
"Devletler Özel Hukukunda Velayet. Çocuk Kaçırmaları. Evlat Edinmeye İlişkin Problemler”. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2005. S.2. s. 130. (Problemler). ""Sözleşme 
nc velâyet hakkına ilişkin kararların tanınması ve tenfizine ne de bu alandaki milletlerarası 
yetkiye ilişkindir, o yalnızca adlî yardım sözleşmesinin bir türüdür": Schulz. A.: " The State 
of Development of Uniform Law in the Field of European and Internationa! Family and Child 
Law”. The European Legal Forum. 2007. Issue:6. s.281, (Uniform Law). Sözleşmede, "velâyet 
hakkının esası hakkında karar verme yasağı" düzenlenmiştir (m. 16). Ayrıca, "velayete ilişkin 
bir kararın verilmiş olması, iadenin reddi sebebi oluşturamaz” (m. 17). "Taraf devletler, velâyet 
hakkı ya da kişisel ilişki kurma hakkına ilişkin diğer taraf devletlerin verdiği kararlara saygı 
duyacaklardır” (m. l/b).

18 "Gözetim hakkı", çocuğun korunmasıyla ve özellikle çocuğun ikametgâhını belirleme hakkıyla 
ilgili hak ve görevler anlamına gelir: m.2/9.

19 "Görüşme hakkı" terimi, "özellikle belirli bir süreliğine çocuğun mutaden ikamet ettiği yerden 
başka bir yer götürülmesi hakkını ifade eder”: Tüzük m.2/10. 1980 Sözleşmesi'nde de aynı 
şekilde tanımlanan ve "kişisel ilişki kurma hakkı”/ "ziyaret hakkı” olarak ifade edilen (m.5/b) 
bu kavramın karşılığı olarak, bu çalışmada, "görüşme hakkı" terimi tercih edilmiştir.

20 Practice Guide for the Application of the New Brussels II Regulation, Up-dated Version 1 June 
2005.<http://ec.europa.eu/jiistice_home/doc_centre/civil/doc/parental_resp_ec_vdm_en.pdf>. 
(21.6. 2009). s.8. (Kılavuz).
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Nafaka yükümlülüğünün kapsam dışında bırakılmasının nedeni, bıı konunun 
Brüksel (I) T üzüğü 'nde  düzenlenmiş olması nedeniyledir. Brüksel ( I)T iizüğü 'nde  
düzenlenen nafaka yüküm lülüğü ile ilgili konular (m .5/2), yakın bir tarihte 
çıkarılan ayrı bir Tüzükle düzenlenmiş b u lu n m a k ta d ı r1.

Tüzüğün 20.maddesi, uyuşmazlığın esasına bakmaya yetkili olmasa dahi, 
her üye devlet mahkemesinin kendi ülkesinde bulunan çocuk hakkında, ulusal 
yasalarına tâbi olarak, koruyucu tedbirler de dahil geçici tedbir kararı verme 
yetkisini düzenlemektedir. Tedbir kararı. Tüzüğün kapsamına giren ilişkin 
konularda yargı yetkisine sahip bir m ahkem e ya da otorite tarafından alınabilir 
(m. 1/2). Bu hükümde düzenlenen geçici ve koruyucu tedbirlere ek olarak, 
Tüzük, Avrupa Birliğine üye devletlere, “çocuğun mallarının korunması ile 
tedbir kararı alma yüküm lülüğü" de yüklem iştir  (m .l /2 -c  ve e). Bu hükümler, 
çocuğun mallarının korunması konusunda alınacak tedbirleri örnek kabilinden 
saymaktadır. Bu hüküm uyarınca, çocuğun mallarının idaresi ve gerektiğinde 
satışı için tedbir kararı alınabilir. Çocuğun mallarıyla ilgili tedbirlerin Tüzüğün 
uygulama alanına girmesi için, çocuğun korunması amacıyla verilmesi gereklidir. 
Çocuğun korunması amacıyla verilmeyen malların korunması hakkındaki tedbir 
kararları Brüksel (I) Tüziığü 'ne tâbidir (Başlangıç, p.9). Brüksel (1) Tiizüği'fndeki 
hükme benzer şekilde kaleme alınmış bu hüküm de (ın.31), yeni olan husus 
hükm ün ikinci fıkrasıdır. Anılan hükümde, bu tedbirlerin geçici nitelikte olduğu 
vurgulanarak, esasa bakm aya yetkili mahkem e tarafından tedbir kararı verilinceye 
kadar geçerli olacağı hükme bağlanmıştır (m.20).

Tüzüğün tanımlara ilişkin ikinci maddesinde “çocuk” kavramının tanımı 
yapılmamış: bu husus ulusal hukuklara bırakılm ıştır- .  1996 Söz leşm esinde , 
Sözleşmenin, “doğumundan 18 yaşına kadar olan kişiler" hakkında uygulanacağı 
düzenlenmiştir (m.2). 1980 Sözleşm esi 'nde “ 16 yaşa kadar olan küçükler”, çocuk 
olarak kabul edilmektedir (m.4). Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte, ebeveyn 
sorumluluğu konularında uygulanacak hukuku düzenleyen 1996 Sözleşmesi, tüm 
üye devletlerce imzalanacağı için, her iki düzenleme arasında paralellik sağlanması 
amacıyla, 1996 Sözleşmesindeki “çocuk” kavramının Tüzük bakımından kabulü, 
çelişkili kararlar verilmesini önleyecektir.

21 "Council Regulation (KC) No 4^2009 of 18 Decembcr 2008 on Jurisdiction. Applicable Law. 
Recognition and Enforcement of Decisions and Cooperation in Matters Relating to Maintenance 
Obligations" (OJ.. 10.1.2009. L 7). Tüzük 30.1.2009'da yürüriilüğe girmiştir. Nafakaya ilişkin 
bu Tüzükle ilgili ayrıntılı inceleme için bkz. Hodson. D.: "Maintenance within the EU: The 
New Regulation". Family Law Week. January 2009. <hltp:7ww\v. family la wweek.co.uk/sile. 
aspx?i=ed31854>. (24.9.2009). (Maintenance).

22 Kılavuz, s.8
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II. Tüzük Uyarınca Öngörülen Yetki Kuralları

Tüzüğün İkinci Bölümü, Tüzüğün kapsam ına giren konularda çıkan 
uyuşmazlıklarda milletlerarası yetkiyi düzenlemektedir. Hayli geniş olan bu 
bölüme bakıldığında. Tüzüğün İkinci Bölümünün Birinci Kısmında boşanma, 
ayrılık ve evliliğin butlanıyla ilgili konularda; İkinci Kısımda ise ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin alanlarda çıkacak uyuşmazlıkları çözecek mahkemelerin 
düzenlendiği görülür.

Çalışmamızın bu böliimüde yetki kurallarının ayrıntılı olarak incelenmesinin 
nedeni, Tüzükte özellikle ebeveyn sorumluluğuna ilişkin davalarda eski Brüksel
(II) T üzüğü’nden farklı olarak birtakım kurallar getirilmiş olmasındandır (m .8- 
15). Eski Brüksel (II) Tüzüğü, ebeveyn sorumluluğuna ilişkin davalarla ilgili 
tek yetki kuralı içermekteydi (m.3) ve yukarıda da değinildiği gibi bu hükümde 
\  alnızca eşlerin ortak çocukları kapsam a alınmıştı. Hemen ifade etmek gerekir ki, 
Tüzüğün en önemli özelliği, ebeveyn sorumluluğuna ilişkin konuların boşanma, 
ayrılık ve evliliğin butlanıyla, daha da genel bir ifadeyle, evlilik birliğinin 
son bulmasıyla bağını koparmasıdır"'. Ebeveyn sorumluluğuna ilişkin yetki 
kurallarının ayrıntılı olarak incelenmesi, Tüzüğün eskisinden farklı olarak başlı 
başına yeni bir sistem inşa etmesinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca eski Brüksel (II) T üzüğü 'nde  çocuk kaçırmaya ilişkin uyuşmazlıklar 
bakımından yalnızca 1980 Sözleşm esi 'ne  a t ıf  yapılmakla yetinilmiş (ın.4); bu 
Sözleşmeden ayrı kurallar düzenlenmemiştir. Yeni Tüzüğün en önemli ikinci 
özelliği. 1980 Sözleşmesi 'ni tam amlayan ve fakat ondan farklı kurallar içeren 
hükümlere sahip olmasıdır.

A) Boşanma, Ayrılık ve Evliliğin Butlanıyla İlgili Yetki Kuralları

Tüzüğün eski Brüksel II Tüzüğırn iin  tekrarı niteliğinde olan İkinci Bölümünün 
Birinci Kısmında, öncelikle boşanma, ayrılık ve evliliğin butlanıyla ilgili genel 
yetkili m ahkemeler “eşlerin mutad meskeninin bulunduğu yer"’ esasına göre 
kademeli olarak sıralanmıştır (m.3). Belli koşullarla münhasır yetkili kılınan bu 
mahkemeler (m .6). aynı zamanda karşı davalara bakm akladayetkilendirilm  işlerdir 
(m.4). Ayrılık kararı vermiş olan bir üye devlet mahkemesi, ulusal hukukunun 
öngörmesi şartıyla, bu kararını boşanma davasına dönüştürebilme yetkisine de 
sahip kılınmıştır (m .5). Tarafların mutad meskenlerinin ya da ikametgâhlarının 
hiçbir üye devlette bulunamaması nedeniyle, anılan mahkemelerin yetkili

23 Rausher. T.. Parental Responsibility Cases under the New Council Regulation "Brussels 11 A”.
I he Europen l.egal Forum. 2005. Issue. I. s.37: Hodson. D.: "Brussels II Eneore-A Summery
of Brussels II bis" Family I.aw Week. June 2005. <http:/Avww.familylawweek.co.uk/site.
aspx?i=ed347>. (24.10.2009). (Brussels II bis).
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olmaması halinde, boşanma, ayrılık ve evliliğin iptali davalarında yetkili 
mahkeme, ulusal hukuklar uyarınca belirlenecektir (m .7).

B) Ebeveyn Sorumluluğuna İlişkin Konularda Yetki

1. Genel Yetki Kuralı

Tüzüğün ebeveyn sorumluluğu ile ilgili genel yetki kuralı olarak 
tanımlayabileceğimiz hüküm, Tüzüğün 8.maddesi hükmüdür. Bıı hükme göre; 
‘‘davanın açıldığı anda çocuğun mııtad meskeninin bulunduğu üye devlet 
mahkemeleri, ebeveyn sorumluluğu konusunda yetkilidir” (m .8/1). Üye devlet 
mahkemelerini yetkilendiren bu hükümde, hangi üye devlet mahkemesinin yetkili 
olacağı düzenlenmiş; o üye devlette hangi m ahkemenin yer itibarıyla yetkili 
olacağı lex fo r i 'y e  bırakılmıştır. Bu hüküm de yer alan “davanın açıldığı an’’ 
ifadesi, yetkiye ilişkin genel hükümlerin düzenlediği Tüzüğün III. Bölümünde 
yer alan 16.maddesi uyarınca24 belirlenecektir.

Tüzük hükümleri hakkında, bazı uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi, 
herhangi bir Açıklayıcı Rapor hazırlanmamıştır25; bununla birlikte, bağlayıcı 
nitelikte olmayan bir “ Uygulam a Kılavuzu” 26 bulunmaktadır27. Kılavuza göre.

24 "İşbu Madde kapsamındaki hükümlere ilişkin olarak bir Mahkeme.
(a) Davacının, daha sonraki aşamalarda davalı nezdinde tebligatın yapılması için yapması 
gereken işleri yapmayı ihmal etmemiş olması kaydı altında, davayı tesis eden resmî belgenin 
veya eşdeğeri belgenin mahkeme nezdinde ibraz edildiği tarihte veya
(b) Resmî belgenin, mahkeme nezdinde ibraz, edilmeden önce tebliğ edilmiş olmasını gerektiren 
durumlarda, davacının, daha sonraki aşamalarda mahkeme nezdinde ibrazın yapılması için 
yapması gereken işleri yapmayı ihmal etmemiş olması ka>dı altında, söz konusu resmi belgenin 
tebliğ edilmek üzere, tebligatı yapmakla görevli olan makam tarafından teslim alındığı tarihle 
dava açmak için nezdinde başvurulmuş olarak kabul edilecektir".

25 McEleavy. (Current), s.503.
26 Bkz. dn.20.
27 Ayrıca, Brüksel (I) Tüzüğü'ııde olduğu gibi, ATAD. Tüzük hükümlerini yorumlamakla yetkili 

kılınmıştır. ATAD'a başvuracak mahkemeler yüksek mahkemelerle sınırlandığı ve ATAD'ın 
hu başvuruları (preliminary ruling) incelmesi sırasındaki geçecek zaman da düşünüldüğünde, 
başvuru çok az yapılıyordu. Bunun önüne geçilmesi için Konsey 'in aldığı bir kararla. ATAD'ın 
statüsüne ilişkin Protokol'de değişiklik yapılarak ‘‘acil inceleme usûlü" getirilmiştir. Karar 
için bkz. Council Decision of 20 December 2007 Amending the Protocol on the Statute of 
the Court o f Justice 2008/79/EC. Euratom. 0.1.. 29.1.2008, I. 24. Bu usûl hakkında incelme 
için bkz. Kumar. C.: "A Fast-Tıack to Europe: The Urgent Procedure For Preliminary 
Rulings. International Family Law, September 2008. s. 180-182. I Mart 2008'den itibaren 
uygulanmaya başlamış olan btı yeni usûl uyarınca, ilk derece mahkemeleri de ATAD'a öıı- 
karar vermesi amacıyla başvurmaya başlamışlardır. Rinau kararı bunun ilk örneğidir. Karar 
için bkz. C-195/08. OJ.. 30.8.2008. C 223. Kararla ilgili ayrıntılı inceleme için bkz. Shulz. A.:
' Guidance From Luxembourg: First EJC Judgment Clarifying the Relationship between the 
1980 Hague Convention and Brussels II Revised". International Family Law. 2008. s.221-225. 
(Karar İncelemesi).
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8.madde hükmündeki, ebeveyn sorumluluğu alanında en uygun mahkemenin 
mutad mesken yeri mahkemesi olmasına ilişkin kural, temel bir ilkedir. Kılavuzda, 
mutad mesken yeri mahkemesinin tercih edilmiş olması, bu kavramın uluslararası 
düzenlemelerde artan bir biçimde kullanılmış olmasıyla gerekçelendirilse de. 
öğretide bu kavramın seçilmesinin isabetli olmadığı çok çeşitli gerekçelerle dile 
ge t ir i lm ek ted ir5. Mutad mesken kavramına yönelik en önemli eleştiri, kavramın 
içeriğinin ulusal hukuklara bırakılmış olması ve dolayısıyla her som ut olayda 
hakimler tarafından belirlenecek olmasıdır. Bu kavramın Tüzükte tanım lanm am ış 
olması, bir başka deyişle, otonom bir yorum unun yapılmamış olması, kavrama 
yüklenecek anlamın farklılaşmasına39 ve özellikle çocuk kaçırma ve görüşm e 
hakkına ilişkin uyuşmazlıkların çözüm ünde ciddî bir zaman ve hak kaybına 
neden olabilecek niteliktedir. ATAD'ın yakın zam anda verdiği bir kararında30, 
çocuğun mutad meskeni tanımlanmış ve bu alanda 1980 Sözleşmesi bünyesinde 
yaşanan tartışmalara bir nebze olsun son verilmiştir denilebilir.-'1

Tüzükte genel y etkili olarak kabul edilen mutad mesken devleti mahkemesinin 
yetkisi, kural olarak, çocuğun mutad meskeninin değişimiyle etkilenmez. 
Bununla birlikte, bu kurala yetki transferini öngören 15.madde hükmüyle bir 
istisna getirilmiştir. Common Law  sistemindeki forum  non conveniens kuramının 
sınırlı bir uygulaması niteliğindeki bu yeni hükümle, çok sıkı koşullar altında,
28 Tüzükte kullanılan mutad mesken kavramının yeknesak yorumlanmasının güçlüğü hakkında 

bk/.. Lament. R.: "Habitual Residence and Brussels II bis: Developing Concepts for 
European Private International Law". Journal of Private International Law. October 2007. 
Vol.III. No:2. s.271. (Habitual Residence); Fresh fields Bruckhaus Deringcr. "Review of 
the Implementation of the Brussels II Regulation in Relation to Parental Abduction of the 
Children". 2 1 November 2006,<http://vvww.jugendamt wesel.com/PRFSSF_POl.lTIQUE/ 
ChildAbduclionNoietoCommissionerFrattini2.pdfX (20.10.2009). s.8. (Deringcr ECAS). 1980 
Sözleşmesi bakımından da mutad mesken kavramından ne anlaşılacağına ve bunu kimin tayin 
edeceğine ya da değiştireceğine ilişkin açıklık getirilmemesi, bir eksiklik olarak görülmektedir: 
Figanmeşe. s.68. 1980 Sözleşmesi bakımından da eleştirilen mutad mesken kavramının 
belirlenmesindeki güçlük ve eleştirilere rağmen (Bu konuda bkz. Altuntaş. İ.: Uluslararası 
Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair LaHey Sözleşmesi. Ankara 2006. s. 156-158) 
Tüzük metninde mutad mesken kavramına açıklık getirilmemesi yerinde olmamıştır. Bu 
yönde Deringer'EC'AS. s.7. Farklı yönde, bkz. Rausclıer. s.39. Raııseher bu hükmü, "çocuk ile 
mahkeme arasında yakınlık temeline göre inşa edilmiş bir hüküm" olarak yorumlamaktadır.

29 DeringerTCAS. s.7: Lamont. (Habitual Residence), s.262.
30 C-523/07. OJ. 20.6.2009. C 141. ATAD'ın bu kararına göre. "Tüzük m.8/1'deki mutad mesken 

kavramı, sosyal ve ailevî çevresi için çocuğun bütünleşmesi derecesini yansıtan yer olarak 
tanımlanmalıdır. Bu amaçla, bir üye devlet sınırları içinde kalmanın ve ailenin o devlete 
yerleşmesinin nedenleri, orada kalma koşulları, kalışın devamlılığı ve süresi, çocuğun uyrukluğu, 
okula devanı ettiği yer ve devanı koşulları, çocuğun ödevletin dilini bilip bilmediği (dilsel bilgisi) 
çocuğun ailesi ve sosyal çevresiyle ilişkisi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır": p.44.

31 Bu konuda ayrıntılı inceleme için bk/. Özbek Hadimoğlu. N.: "Yeni Brüksel (II) Tüzüğü’niin 
Çocuk Kaçırmaya ve Çocuklarla Görüşme Hakkına İlişkin Hükümlerine F.leştire! Bir Bakış". 
Prof. Dr. Tuğrul Aral'a Armağan. Ankara 2012, s.598-609. (Brüksel (II) Eleştiri).
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çocuğun yerini değiştirdiği bu yeni yer  mahkemesi, uyuşmazlığa bakmaya daha 
uygun bir m ahkem e ise dava o yer m ahkemesinde görülebilir.

Mııtad meskendeki değişikliğin mutad mesken yeri mahkemesinin yetkisini 
engellemeyeceği kuralı, Tüzüğün 9.maddesi hükmüyle pekiştirilmiştir 
denilebilir. Zira bu hükümde, çocuk mutad meskenini değiştirse dahi, eski mııtad 
mesken yeri mahkemesinin bir şiire daha yetkili olarak kalmaya devam edeceği 
düzenlenmiştir.

Tüzüğün ebeveyn sorumluluğu konusunda basamaklı bir yetki sistemi 
getirdiği söylenebilir. Mutad mesken yer mahkemesini yetkili kılan 8.maddesine 
hükmüne, Tüzüğün 9, 10. 12 vc 13.maddeleriyle çeşitli istisnalar getirilmiştir. 
Bu istisnalarda belirtilen mahkemelerin yetkisi, çocuğun mutad meskeninin 
bulunduğu yer esasına göre tayin edilmemiş olabilir. O ldukça ayrıntılı bir biçimde 
düzenlenen bu istisnaların incelenmesinde yarar vardır.

2. K uralın İstisnaları

a) Eski Mutad Mesken Yeri Mahkemesinin Yetkisinin Sınırlı Bir Süre 
Devamını Öngören Hüküm (m.9)

Tüzüğün 9.maddesinde, çocuğun hukuka uygun olarak32, bir üye devletten 
bir başka üye devlete götürülmesi halinde, ebeveynlerin çocuğun mutad 
meskenini değiştirerek görüşme hakkına ilişkin olarak verilmiş kararları ortadan 
kaldırmasını önleme amacı taşıyan bir düzenleme getirilmiştir. Görüşm e hakkının 
kullanılmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu hükme göre, eski mııtad mesken yeri 
m ahkemesinin yetkisi 3 ay boyunca devam edecek ve çocuğun götürüldüğü yer 
mahkemeleri, bu süre zarfında, görüşme hakkına ilişkin bir karar veremeyecektir.

Ebeveyn sorumluluğu sahibi ile diğer ebeveyn ayrı yerlerde yaşıyorlarsa, 
görüşm e hakkının kullanılabilmesi için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç vardır. 
Örneğin görüşm e hakkı sahibi ile çocuğun hangi günlerde veya nerede, 
hangi koşullarda görüşeceğine ilişkin hususların açıklığa kavuşturulması 
gerekir. G örüşm e hakkının sağlanabilmesi, tarafların bıı düzenlemelere uygıın 
davranmalarına bağlıdır. Görüşme hakkına ilişkin kararın uygulanmasında 
uyuşmazlık çıkmazsa sorun yoktur; ama uyuşmazlık çıkarsa, bıı uyuşmazlığın 
hangi m ahkem e tarafından ele alınacağının da düzenlenilınesi gerekir. 
Çocuğun mutad mesken yeri mahkemelerinin verdiği görüşme hakkına ilişkin 
kararın değiştirilmesi talep olunduğunda, bu talep, çocuğun götürüldüğü yer 
mahkemesi tarafından değil; eski mutad mesken yeri mahkemesi tarafından 
değerlendirilecektir.

32 Çocuğun haksız uzaklaştırılması ya da alıkonulması lO.maddcde düzenlenmiştir.
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Tüzüğün 9 .maddesi hükmünün uygulanabilmesi için, çocuğun fiziksel olarak 
götürülmesinden itibaren 3 aylık süre içinde, çocuğun götürüldüğü devlette yeni 
bir mutad mesken edinmiş olması ile görüşm e hakkını talep eden tarafın çocuğun 
götürülmeden önceki mutad meskeninin bulunduğu yerde mııtaden oturmaya 
devam ediyor şartlan aranır.

G örüşm e hakkı sahibi, yeni üye devlet mahkem esinin yetkisini, örneğin orada 
açılan bir davaya katılmak suretiyle, itiraz etmeden kabul etmişse bu hüküm 
uygulanmayacaktır (m .9/2).

b) Çocuk Kaçırma Davalarında Yetki (m.10)

Üye devletler arasındaki çocuk kaçırma olaylarının önüne geçilmesini 
am açlayan33 Tüzüğün lO.maddesi hükmünde, çocuğun haksız olarak götürülmesi 
veya alıkonulması halinde, bu olay gerçekleşmeden önce çocuğun mutad 
meskeninin bulunduğu yer mahkemelerinin yetkisi, çocuk kaçırıldıktan sonra 
da muhafaza edilmektedir. Bu kuralı ayrıksı kılan, çocuk, mutad mesken devleti 
ülkesinde olmamasına rağmen, bu yer devleti mahkemelerinin yetkili kılınmasıdır.

Çocuğun kaçırılarak götürüldüğü devlet mahkemeleri, ancak iki durumda 
yetkili olacaklardır. Bunlardan ilki; çocuğun kaçırılarak götürüldüğü ya da 
alıkonulduğu yeni devlette bir mutad mesken edinmesi ve ebeveyn sorumluluğu 
sahibi kişi, kurum ya da diğer kuruluşların kaçırma ya da alıkonulma olgusuna 
rıza göstermeleri halidir (m. 10/1-a).

İkincisi; çocuğun alıkonulduğu ya da kaçırıldığı devlet ülkesinde bir mutad 
mesken edinmesi; çocuğun orada bir yıldan fazla bir süre oturması; o çevreye 
alışmış olması ve buna ek olarak madde hükmünde aranan seçenekli koşullardan 
birinin gerçekleşmesidir (m .lO /l-b) . Bu hükmün uygulanabilmesi için, ebeveyn 
sorumluluğu sahiplerinin çocuğun nerede olduğunu biliyor ya da bilebilecek 
durum da olması gerekir. Seçenekli koşullar; velâyet hakkı sahibinin bir geri dönüş 
başvurusu yapmaması ya da başvuru yapıp geri çekmesinde olduğu gibi velâyet 
hakkı sahibinin davranışlarından kaynaklanmaktadır (m. 10/1 -b-(i)-(ii)). Tüzükte, 
dönüş kararlarına ilişkin koşullara uyulmaması ve çocuğun mutad meskeninin 
bulunduğu devlet mahkemesinin çocuğun geri dönüşünü kapsamayan velâyete 
ilişkin bir karar vermiş olması da çocuğun alıkonulduğu ya da kaçırıldığı devlet 
mahkemesinin yetkisini doğurur (m. 10/1 -b-(iii) ve (iv)).

Tüzüğün lO.maddesi hükmünün çocuk kaçırma davalarında doğabilecek tüm 
yetki sorunlarına çözüm getirdiği düşünülemez. Zira bu hükm ün uygulanabilmesi 
için 1980 Sözleşmesi uyarınca kendisine başvuru yapılan mahkemenin, kaçırma 
olgusunun haksız olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Bundan başka, çocuk, 
kaçırma olgusundan önce mııtaden başka bir ülkede oturmamışsa ya da
33 Kılavuz, s.29.
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taraflardan birinin tek taraflı eylemi velayet hakkını ihlâl etmiyorsa Sözleşme 
uygulanamayacaktır. Bu tür durumlarda Tüzüğün yetkiye ilişkin genel hükümleri 
uygulanacaktır34.J  CT

c) Bazı Mahkemelerin Yetkili Kılınması (m .12)

Tüzük, çocuğun mutaden oturmadığı devlet mahkemelerinin, ancak, boşanma 
ayrılık veya evliliğin iptali davasıyla yakın bir bağlantı bulunması ya da çocuğun 
bir başka devletle "esaslı bir bağlantısının olm ası” durumunda, sınırlı bir şekilde 
yetkili olmasını öngörmektedir.

Tüzüğün 12.maddesinin ilk ve ikinci fıkralarında, boşanma ayrılık ve evliliğin 
iptali davalarına bakan m ahkeme, ebeveyn sorumluluğuna ilişkin konularda da 
yetkili kılınmıştır. Bu mahkemelerin ebeveyn sorumluluğuyla ilgili konularda 
yetkili olabilmesi için, evliliğin sona ermesine ilişkin uyuşmazlık taraflarından 
birinin ebeveyn sorumluluğuna sahip kişi olması ve eşlerin bu mahkemelerin 
yetkisine itiraz etmemesi gerekir (m. 12/1). Anılan mahkemelerin yetkisi, 
boşanma kararının kesinleşmesi; boşanma kararının kesinleştiği sırada ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin nihaî bir karar verilmesi; böşanma davası ya da ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin davanın başka herhangi bir nedenle, örneğin, tarafların 
davadan vazgeçmeleriyle sona ermesi halinde, sona erecektir (m. 12/2).

Hükmün son iki fıkrasında, evliliğin sona ermesiyle ilgili bir dava olmaksızın, 
çocuk ile esaslı bir bağlantının kurulduğu varsayılan üçüncü bir devletin 
mahkemelerinin ebeveyn sorum luluğuna ilişkin uyuşmazlıklar bakımından 
yetkilendirildiği görülmektedir. Hükm ün üçüncü fıkrasında, evliliğin sona 
ermesine ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Bu hüküm de “esaslı 
b a ğ la n t fn m  tayini için, tüketici olm am ak şartıyla, çeşitli ölçütler getirmiştir. 
Çocuk, o üye devletin uyrukluğundaysa ya da ebeveyn sorumluluğu sahibi o devlet 
ülkesinde oturmaktaysa, çocuk ile mahkem e arasında “esaslı bağlantı”nın olduğu 
kabul edilecektir. Çocuk ile m ahkem e arasında esaslı bağlantının bulunması 
yeterli görülmemiş; bu m ahkem ede uyuşmazlığın görülmesinin “çocuğun 
yüksek çıkarlarına uygun olm ası” şartı da getirilmiştir. H ükm ün son fıkrası, 1996 
Lahey Sözleşmesine taraf  olmayan devlette oturan çocuklar bakımından esaslı 
bağlantının nasıl tayin edileceğini düzenlemektedir.

d) Çocuğun Bir Üye Devlette Bulunmasına Bağlı Yetki Tesisi (m.13)

Tüzüğün 13.maddesi hükmü, çocuğun mutad meskenini tayin etmek mümkün 
değil ise ve 12.madde de uygulanamıyorsa, çocuğun bulunduğu ülke devleti 
mahkemelerine ebeveyn sorumluluğuyla ilgili karar verme yetkisi tanımaktadır.

34 McHleavy. P.: "The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic
Relationship or Forced Partnership?", Joumel of Private International Law. April 2005. Vol. 1..
No:!, s.23. (New Regime).
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e) Bakî Yetki (Residual Jurisdiction) (m.14)

Tüzüğün 14.maddesi hükm üne göre, Tüzüğün 8 iia 13.maddeleri uyarınca 
yetkili o lmayan üye devlet mahkemeleri, kendi kanunlar ihtilâfı kurallarına 
göre yetkili ise, Tüzük uyarınca da yetkili hale gelm ektedir35. Bıı devlet 
mahkemelerinden verilen kararlar da, Tüzüğün öngördüğü kurallar uyarınca 
tanınıp teııfiz edilebilme olanağına sahiptir.

f) Daha Uygun Yerdeki Mahkemeye Davanın Transfer Edilmesi (m.15)

Tüzüğün bıı hükmü, ayrıksı durumlarda, davayı ele alan mahkemenin, davayı 
ele alm aya daha uygun yerdeki bir mahkem eye davayı transfer e tmesine olanak 
tanıyan yeni bir hükümdür. Bu hükiim, forum  non conveniens kavramının Topluluk 
Usûl H ukukunda uygulanmaya başlamasının ilk adımı olarak görülmektedir36.

Yargılama sırasında çocuğun mutad meskenini değiştirmesi. Tüzük m .8 ‘de 
öngörülen mutad mesken yeri mahkemesinin yetkisine etki etmeyecektir. 
Bununla birlikte, 15.madde hükmünde, çocıık bir başka üye devlette mutad 
mesken edinmişse, bu yer mahkemesi ile çocuk arasında bağlantı olması şartıyla, 
uyuşmazlık bu yer mahkem esinde görülebilecektir. Bağlantının hangi durumlarda 
gerçekleşmiş sayılacağı, madde hükmünde tüketici biçimde sayılmıştır. Bu 
şartlara bakıldığında, uyuşmazlığın tarafları ile mahkem e arasında çocuğun terk 
ettiği mutad mesken m ahkemesine oranla daha yakın bir bağlantı vardır. Çocuğun 
yüksek çıkarlarına hizmet etmesi ön-koşuluyla (m. 15/1), davanın kendisine 
nakledileceği bu m ahkeme, davaya bakmaya daha uygun m ahkem e olarak 
düşünülmüştür. Çocuk, dava başladıktan sonra mutad meskenini değiştirmişse; 
diğer üye devlet çocuğun önceki mutad mesken yeriyse; çocuk, mahkemenin 
bağlı olduğu devletin uyrukluğundaysa; o devlette çocuğun ebeveyn sorumluluğu 
sahibinin mutad meskeni varsa; çocuğun bir başka üye devlette malları var ve 
bu malların korunması ve idaresi için tedbir almak gerekiyorsa, dava 15.madde 
hükmüne göre bu yer mahkem esinde görülebilir (m. 15/3). Fakat bu hüküm, ancak 
ayrıksı durumlarda uygulam a alanı bulacaktır (m. 15/1).

Anılan hükümde, bir yandan davanın daha uygun m ahkem ede görülmesinin 
düzenlenmesi; diğer yandan gecikmenin önlenmesi amacıyla hayli ayrıntılı 
bir m ekanizm a öngörülmüştür. Daha uygun mahkem ede davanın görülmesi.

35 Bıı hükmün kabulü ile Tüzükte yasaklanan uyrukluğa bağlı yetki tesisinin ortadan kaldırılması 
çelişkili bir durum olarak değerlendirilmektedir: Vassilikakis. E./Kourtis. V.: "The Impact 
and Application of the Brussels II Bis Regulation in Greeee". Brussels II Bis Its Impact 
and Application in the Mcmbcr States, (Kd. Katharina Bocle-Woelki/Christina Gonzalez 
Beill'uss). Antwerpen-Oxford 2007. s. 136.

36 Rauscher, s.42.
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taraflardan birinin talebi üzerine başka bir üye devlet mahkemesi tarafından ya da 
davaya bakan m ahkemece re ’sen gerçekleşebilir (m. 15/2). Bu durumda davaya 
bakan mahkeme, davanın daha uygun yerdeki mahkem ede açılması için bir şiire 
belirleyebilir; bu süre içinde o yerde dava açılmazsa uyuşmazlığa bakmaya devam 
eder (m. 15/4). Kendisine davanın görülmesi için nakil olunan “ uygun m ahkem e”, 
davaya bakıp bakamayacağına 6 hafta içinde karar vermek zorundadır (m. 15/5). 
Anılan mahkeme, uygun mahkem e olmadığına karar verirse, davaya daha önce 
bakm aya başlamış olan m ahkemenin yetkisi yeniden dirilecektir (15/5). Bu 
hükmün uygulanması, hiç kuşkusuz, mahkem eler arasında yakın işbirliğini 
zorunlu kılar. Hükm ün son fıkrasında, bu hükm ün uygulanması bakımından 
mahkemeler ya da merkezî makam lar aracılığıyla işbirliği düzenlenmiştir.

“ Uygun m ahkem e” , bir başka m ahkemenin daha uygun olduğu kanısında olsa 
dahi, bir üçüncü mahkem eye davayı gönderem ez (Tüzük, başlangıç 13.p.).

g) Acil Durumlarda Üye Devletlerin Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararı 
Verebilmesi (m.20)

Tüzük, üye devletlere, kendi mülkî sınırları içinde bulunan çocuklar ve onların 
malları hakkında, esasa bakmaya yetkili olup olmadığına bakılmaksızın, geçici 
ve koruyucu tedbir kararı verme yetkisi tanımıştır (m .20)37. Bu mahkemelerin 
yetkisi geçici nitelikte olup, esasa bakmaya yetkili m ahkemenin uygun göreceği 
tedbirler almasının ardından sona erecektir (m.20/2). Tedbir kararının mahkeme 
tarafından verilmesi zorunluluğu yoktur. Tedbir kararı, idari m akam lar tarafından 
da verilebilir. Tüzüğün bu hükm üne dayanılarak ebeveyn sorumluluğuna ilişkin 
olarak mutad mesken yeri mahkemesi dışında kalan mahkemelerce de tedbir 
kararı verilebilecektir.

III. K açırılan ya da Alıkonulan Çocuğun İadesi

Tüzüğün yetkiye ilişkin kurallarında düzenlenmiş olsa da, belki de “nirengi 
noktası” olarak adlandırılabilecek olan 11.maddesi hükmü, ayrı bir başlıkta 
incelenmeyi hak etmektedir. Tüzüğün asıl amacı, 1980 Sözleşmesi’nin 
handikaplarını ortadan kaldırarak Topluluk içerisinde çocuk kaçırma olaylarını 
önlemek ve kaçırma ya da alıkonma halinde çocuğun acilen dönüşünü 
sağlamaktır. Tüzüğün 11.maddesi hükmünün anlaşılabilmesi, Tüzük ile 1980

37 19% La i lave Sözleşmesi m. 11’de de benzer bir hüküm düzenlenmiştir. Sözleşmenin aksine. 
Tüzük, "acil durumların varlığf'nı aramamaktadır. Tüzük uyarınca yetkili olmayan bir 
mahkeme, ülkesinde bulunan bir çocuk veya onun mallarının korunması gerektiriyorsa tedbir 
kararı verebilecektir. Bu hükümde ulusal hukuklara atıf yapılması eleştirilmekte: ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin acil tedbirlerin, o ulusal hukukta öngörülmese bile, verilebilmesi 
gerektiği savunulmaktadır: Rauscher. s.4l.
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Sözleşmesi arasındaki ilişkinin incelenmesine bağlıdır. Bu nedenle önce 1980 
S öz leşm es inden  farklı hüküm ler getirilmesinin nedenlerine bakmak; ardından 
T üzük’ün 11.maddesi hükmünü incelemek gerekir.

A) Tüzükte 1980 Sözleşmesinden Farklı Hükümler Getirilmesinin 
Nedenleri

Tüzüğün kabulü sırasındaki en önemli tartışma, Topluluk içinde cereyan 
eden çocuk kaçırma olayları bakımından 1980 Sözleşmesinin mi; yoksa ayrı 
bir düzenlemenin mi kabul edileceği noktasında olmuştur denilebilir. Sözleşme, 
gerek uluslararası alanda iyi işleyen iade mekanizması, gerek ta ra f  olan ülkelerin 
çokluğu38 bakımından uluslararası düzeyde her ne kadar “en etkin işleyen 
mekanizm aya sahip’' olarak nitelendirilse de, çocuğun geri dönüşüne ilişkin 
istisnalar nedeniyle çeşitli eleştirilere m anız  kalmıştır30.

Sözleşmenin m,13/b hükm ünde çok geniş bir istisnaya yer verilmiştir. Bu 
hükm e göre çocuğun geri dönüşü, ona fiziksel ve psikolojik olarak zarar verecekse 
ya da onun için çekilmez bir hal yaratacaksa, dönüşün talep edildiği mahkeme, 
dönüş kararını vermek zorunda değildir. Tüzük de, esasen bu ayrıksı hali kabul 
etmiş olmakla birlikte, menşe devletin yetkili mahkem e ya da makamlarına, 
çocuğun geri dönmesi halinde onun korunması için tedbirler alma yükümlülüğü 
getirmiştir. Tüziiğiin bu konuya ilişkin hükümlerinin asıl amacı. Sözleşmeden 
daha serî bir geri dönüş mekanizmasıyla çocuk kaçırma olaylarında “çocuğun 
geleceğinin mutad mesken yeri mahkem esince belirlenmesini temel alan 
Sözleşmenin”“10 güçlendirilerek, mutad mesken yeri mahkemesinin nihaî kontrolü 
elinde tutmasını sağlamaktır.

Tüzük, çocuğun acilen geri dönüşünü sağlamak amacıyla 1980 Sözleşmesinin 
sisteminden ayrılmamış41; yalnızca Sözleşm ede çocuğun geri dönüşünü önleyen

38 Bu çalışmanın hazırlandığı sıradaki veriler uyarınca Sözleşmeye 75 ülke taraftır. Bkz. <http:// 
\v\v\v.hcch.net/index_en.php?açt=conventio!is.status&cid=24>, (8.3.2010).

39 McEleavy, P.: ‘‘Free Movement of Persons and Cross-Border Relationship". International Law 
Forum du droit international. 2005. Vol.7. No.3, s. 156. (Cross-Border).

40 Caldwell. J.: "Child Abduction Cases: Evaluating Risks to the Child and Convention". New 
Zeland Universities Law Review, December 2008. Vol.4. s. 162: Reynolds. S.E.: "International 
Parental Child Abduction : Why Do We Need To Expand Custody Rights Protected Under 
the Child Abduction Convention“. Family Court Review. July 2006. Vol.44, No: 3. s.464-483: 
Silbennan, L„: "Interpreting the Hague Convention: In Search of a Global Jurisprudence". 
<http://papers.ssm.com/soI3/ papers.cfm?abstract_id=723161>, (24.9.2009).

41 Tüzük. Başlangıç Kısmı, p. 17. Her ne kadar Tüzüğün 60.maddesinde Sözleşmeden üstün 
olduğu, öncelikle uy gulanacağı düzenlenmiş ise de. Tüzük uyarınca çocuğun kaçırılmasından 
sonra yapılacak bir geri dönüş başvurusunu alan mahkeme, temelde Sözleşmenin hükümlerini 
u> sulayacaktır.
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istisnaların uygulanmasını en az düzeyde tutmaya çalışmıştır42. Topluluk içindeki 
bölgesel bir düzenlemenin temelini uluslararası nitelikli bir düzenlemenin 
güçlendirilmesine hasretmesi, “alışılmışın dışında bir birliktelik"43 olarak 
nitelendirilmektedir. Her iki düzenlemenin birlikte uygulanması çözüm ünün 
kabulü, tarihsel süreçten ayrı değerlendirilemez.

Brüksel (II) Tüzüğünün değiştirilmesine yönelik ilk teklif, Fransa 'dan 
gelmiştir44. Bu teklif, özetle, ebeveyn sorumluluğuna ilişkin konularda Brüksel 
(II) Tüzüğünün kapsamının genişletilmesi, görüşme hakkına ilişkin kararların 
tanınması ve tenfizinin kolaylaştırılması ve haksız uzaklaştırma veya alıkonulma 
halinde çocuğun geri dönüşünü sağlamak üzere otomatik bir geri dönüş 
mekanizmasını öngörüyordu. Fransız önerisinin kabulündeki en büyük engel, 
bu teklifin ebeveyn sorumluluğuna ilişkin yalnızca belli kategorideki kararları 
kapsamına almasıdır. Hatırlanacağı üzere Brüksel II Tüzüğünün ilk halinde, 
birlikte yaşayan eşlerin çocuklarına ilişkin kararların kapsam dışında tutulması 
eleştirilmişti. Bundan başka Fransız önerisinde, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin 
davalarda 1980 Sözleşm esi 'ndeki iade istisnalarına hiç yer verilmemiş olması da 
teklifin kabul edilebilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur45.

Adalet ve İç İlişkiler Konseyi tarafından 2000 K asım ’ında Fransa 'n ın  önerisini 
de temel alan fakat ondan bir adım daha öteye giden “ Brüksel II Tüzüğünün 
kapsamının genişletilmesi ve evlilik içinde doğan-doğmayan tüm çocuklara eşit 
davranılınasını sağlayan” bir öneri hazırlamıştır. Bu amaçla Komisyon, K onsey’e 
2001 yılında bir çalışma raporu sunmuştur. Bu raporda yalnızca görüşm e hakkına 
ilişkin davalarda değil; çocuk kaçırmaya ilişkin tiim davalarda çocuğun iadesine 
ilişkin düzenleme ihtiyacı dile getirilmiştir. Bunun üzerine Komisyon, ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin tüm kararların Tüzük kapsamına alınmasına yönelik bir 
Tüzük Taslağı sunm uştur46. Bu Taslağın Brüksel Tüzüğünün değiştirilmesine 
yönelik  Fransız önerisinden farkı, haksız uzaklaştırma kararlarının da Tüzük 
kapsamına alınmasıdır. Anılan Taslak, çocuk kaçırma olaylarında çocuğun 
önceki mutad mesken yeri mahkemesinin denetiminin artırılması ve ebeveyn

42 Rauscher. s.43.
43 Topluluğun Aile Hukuka ilişkin kurallarının konulmasında hukukî gereksinim ve en uygun 

çözümün bulunmasından ziyade, politik mülahazaların rol oynadığı ve Tüzüğün de bu amaçla 
çıkarıldığı yolunda bkz. McEleavy, (New Regime), s.5: McEleavy. P.: “The Brussels II 
Regulation: How the European Community had Moved into Family Law", ICLQ, 2002. Vol.51. 
s.893. (Family).

44 “Initiative of the French Republic with a View to Adopting a Council Regulation on the Mutual 
Enforcement of Judgments on Rights of Access to Children”. O.I.. 15.8.2000. C 234.

45 McEleavy. (New Regime), s.9. Fransa’nın bu önerisi. 1980 Sözleşmesi'nin 13.maddesindeki 
istisnaların kötüye kullanılmasından doğan sorunlara yanıt bulma arayışından kaynaklanıyordu: 
McEleavy. (New Regime), s. 10.

46 "Proposal for a Council Regulation on Jurisdiction on the Recognition and Enforcement of 
Judgments in Matters of Parental Responsibility”, OJ., 27.11.2001. C 332.
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sorumluluğuna ilişkin tüm kararların Tüzük metnine dahil edilmesi yönündeki 
belirginleşen fikirle geri alınmış ve Komisyon yeni bir Taslak hazırlamıştır.

Komisyonun ilk önerisi, 1980 Sözleşmesinin yerini alan bir sistemin inşası 
yolunda olmuştur. 2002 yılında yapılan tartışmaların odak noktası, Topluluk 
içindeki çocuk kaçırma olaylarına ilişkin olarak Lahey sisteminden bağımsız 
bir düzenlemenin gerekliliği noktasında olmuştur. Temelde Fransa’nın önerdiği 
“çocuğun otomatik olarak iadesine ilişkin mekanizma”, olası düzenlemeyi kilitleme 
noktasına getirmiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Almanya koalisyonuyla2002 Kasım 
ayında bir öneri daha hazırlanmıştır. Bu önerinin Tüzüğün bugünkü düzenlemesine 
temel oluşturduğu söylenebilir. Bir yandan, uluslararası çapta uygulanan 1980 
Sözleşmesinin saygınlığına ve başarısına halel vermeme düşüncesi; diğer yandan, 
Topluluk içinde bağımsız bir çocuk kaçırma olaylarına uygulanacak sistemin inşası, 
Sözleşmenin iade mekanizmasının korunması taraftarlarıyla, bağımsız düzenleme 
yapılmasına ilişkin reformist kanatın ödün vererek uzlaşmasını gerektiriyordu. 
Sonuç olarak Lahey sisteminin korunmasına karar verilmiş; buna karşılık Tüzüğe 
otomatik bir geri dönüş mekanizmasının inşasına ilişkin hükümler eklenmiştir. 
Ayrıca 1996 Sözleşmesinin tüm üye devletlerce imzalanması kararlaştırılmıştır. 
Tüzüğün bugünkü halini almasında 1980 Sözleşmesinin mevcudiyetini ve 
korunması gerektiğini savunan taraftarların zafer kazandığı söylenebilir47.

B) Sözleşmenin Yapısını Güçlendirmek Amacında Olan Tüzük Hükümleri

Ç ocuğun iadesine ilişkin Tüzük hükümlerinin anlaşılabilmesi için öncelikle 
“haksız uzaklaştırma ya da alkonulm a’'dan ne anlaşılacağı belirtilmelidir. Tüzük 
uyarınca bir çocuğun bir üye devletten başka bir üye devlete “gözetim hakkı ihlâl 
edilmek suretiyle” götürülmesi, iki durum da haksız olarak kabul edilmektedir 
(m.2/11). Bunlardan ilkine göre, çocuğun haksız olarak götürülmesinden ya 
da alıkonmasıııdan hemen önce, “çocuğun mutaden oturduğu üye devletin 
hukuku uyarınca, hukukî etkiye sahip bir anlaşma, kanun hükmü gereği ya da 
bir m ahkem e kararıyla kazanılmış olan gözetim hakkı ihlâl edilmek suretiyle 
çocuğun götürülmesi veya alıkonması haksızdır” (m.2/11-a). İkinci olarak, 
götürme veya alıkonma tarihinde, gözetim hakkı birlikte ya da bağımsız olarak 
fiilen kullanılmış ya  da haksız “götürme veya alıkonma olmasaydı kullanılmış 
o lacak idiyse, bu götürme ya da a lıkoyma haksızdır” (m .2 /11 -b). Bu hükme göre, 
çocuğun ikametgâhını belirlemeye her iki ebeveyn de bir m ahkem e kararı ya  da 
kanun gereğince yetkili kılınmış; ama bunlardan biri, diğerinin rızasını almadan, 
çocuk, bir üye devletten başka bir üye devlete götürülürse, bu. haksız bir götürme 
olacaktır. Tüzük ırı.2/11 'deki bu tanım 1980 Sözleşmesi"ndeki haksız uzaklaştırma 
ve alıkoyma kavram ına45 büyük ölçüde benzerlik göstermekle (Sözleşme m .3)

47 McEleavy. (New Regime), s. 17.
48 Altuntaş. 94 vd: Akıncı. Z./Gökya> la, C.D.: Milletlerarası Aile Hukuku. İstanbul 2010, s.219-225.
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birlikte, yukarıda anılan Tiiziik m.2 /1 1-b hükm ü Sözleşmede yer  almamaktadır.

Uzaklaştırma olgusunun hukuka aykırı olup olmadığı hakim tarafından 
belirlenecektir.

Sözleşmede çocuğun haksız olarak uzaklaştırılması ya da alıkonulmasından 
bir yıl geçmedikçe talepte bulunulan mahkemelerin çocuğun dönüşüne karar 
vermelerini reddedeni eyeceğ i ne ilişkin kural (Sözleşme m. 12), Tüzükte de kabul 
edilmiştir.

Tüzüğün m. 11/2-5 hükümleri Sözleşmeye göre öncelikle uygulanacak, 
bir başka ifadeyle, Sözleşmenin yerini alacaktır. Bununla birlikte bu madde 
hükmünün Sözleşmeden bağımsız olarak tek başına ayakta duran bir yapıya 
sahip olduğu söylenemez49. Bıı hükm ün en önemli özelliği, Sözleşmede bir 
zorunluluk olarak öngörülmeyen (m. II) ,  geri dönüş başvurusuyla kendisine 
başvurulan mahkemenin, ulusal hukuklarda m üm kün olan en serî yargılama 
biçimini kullanarak süratle hareket edecek olması ve ayrıksı durum lar hariç 
olm ak üzere 6 hafta içinde karar vermesinin zorunlu tutulmasıdır (m .l 1/3). 1980 
S öz le şm es in d e  bu sürenin aşılabilmesine olanak tanınmış; sürenin aşılması 
halinde mahkem eye gecikmenin nedenlerinin sorulabileceği düzenlenmişti. 
Çocuk kaçırma olaylarında hızlı hareket edilmesini teşvik edici bu hüküm, 
öğretide yerinde bulunmakla beraber, uygulamada bu süreye riayet edileceği 
konusunda çeşitli tereddütler bu lunm aktad ır '’.

İkinci önemli özellik, çocuğun eski mııtad mesken yeri mahkemesinin 
çocuğun korunması için gerekli tedbirleri almasından sonra, çocuğun kaçırılarak 
götürüldüğü devletin Sözleşmenin 13.maddesinde istisnalara dayanarak dönm em e 
kararı üzerinde direnme yolunun kapatılmış olmasıdır (m .l 1/4). Bununla 
birlikte, çocuğun alıkonulduğu devlet mahkemesinin hiç yetkili olmayacağı 
da söylenemez. Çiinkii çocuğun alıkonulduğu devlet mahkemesinin, çocuğun 
kaçırılmadan önce mııtad mesken m ahkemesince alınacak tedbirleri “yeterli” 
görmesi haline bağlı olarak, bu m ahkeme, sınırlı da olsa takdir yetkisini haiz 
o lacaktır51. Tüzüğün bu hükmünün anlaşılabilmesi için Sözleşmede öngörülen 
istisnaların hatırlatılmasında fayda vardır.

4V McTileavy, (New Regime), s. 17.
50 Bu konuda bkz. Özbek Iladirııoğlu. Brüksel (II) Eleştiri, s.609-612.
51 Sözleşmenin çocuğun yüksek çıkarlarına dayanılarak dönme kararlarının engellenmesinin 

aşılması bir ölçüde bu hükümle önlenebilirse de. 1980 Sözleşmesi m.20'de düzenlenmiş 
olan "çocuğun alıkonulduğu devletin kamu düzenine aykırılık" teşkil etmesi gerekçesine 
dayanılarak dönme kararlarının engellenmesi ihtimal dahilindedir: Rauscher, s.44. Zira 
Sözleşmenin 20.madde hükmü çok geniş \ orumlanınaya müsaittir. Bu hükmün uygulanmasıyla 
ilgili sorunlar hakkında bkz. Altunlaş. s. 149-150.
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a) 1980 Sözleşmesi’nde Çocuğun İadesine Yönelik İstisnalar

1980 Sözleşm esi’nde haksız uzaklaştırılan ya da alıkonulan çocuğun iade 
edilmesinin istisnaları sözleşmenin 13 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir. 
Çocuğun menfaatinin göz önüne alınmasını gerektiren ve çocuğun eski 
durumunun yeniden tesisinin çocuğa zarar vermesini önlemek amacında olan bu 
istisnalar, bazı durumlarda, çocuğun geri dönmesini reddetmede hakime takdir 
hakkı vermektedir.

1980 Sözleşmesinin 13.maddesi, biri velayet hakkı sahibinin davranışlarına 
bağlı; biri de, çocuğa ilişkin iki durumda, çocuğu kaçıran kişinin çocuğun iadesini 
önlemek için savunma yapabilmesine olanak tanımaktadır. İlk duruma göre, 
“ talepte bulunulan devletin adlî veya İdarî makamı, geri dönmeye itiraz eden 
kişi, kurum veya örgüt çocuğun şahsının bakımını üstlenmiş olan kişi, kurum 
veya örgütün yer değiştirme veya alıkoııma döneminde koruma hakkını etkili 
biçimde yerine getirmediğini veya yer değiştirme veya alıkonulmaya muvafakat 
etmiş olduğunu veya daha sonra kabul etmiş olduğunu tesbit ederse, çocuğun geri 
dönmesini em retm ek zorunda değildir” (m ,13/l-a).

“Çocuğun geri dönmesinin çocuğa fizikî veya psikolojik olarak bir tehlikeye 
maruz bırakacağı veya başka bir şekilde, m üsam aha edilemeyecek bir duruma 
düşüreceği konusunda ciddî bir risk” dc, iadenin reddini talep hakkı doğurur 
(m.l 3/1-b).

İstisnalardan ilkinde "iz in” veya “kabııP'ün belirlenmesi sorun yaratmakta ise 
de, asıl güçlük, çocuğun fiziksel, psikolojik veya daha başka nedenlerle ciddî bir 
riskle karşılaşacağının tespitindedir denilebilir. Çünkü dar yorumlanması gereken 
bu istisna geniş yorum lanm aktadır52. İkinci olarak; nihaî olarak velayet hakkının 
geleceğini belirlemekle, yani velâyet davasına bakmakla yetkili olan çocuğun 
mutad mesken yeri mahkemesinin yetkisi, bir anlamda, iade işlemini yürüten 
m ahkemeye devredilmiştir. İade davasına bakan m ahkeme, bir yandan velâyet 
hakkını ele alırken bir yandan da hızlı iade mekanizmasının uygun işlemesine 
gayret etmekle yükümlüdür. Üçüncü olarak, özellikle çocuk, iade davasına bakan 
mahkeme devletinin uyrukluğundaysa, mahkemelerin çocuğun kendi ülkelerinde 
kalması yönünde karar verm e eğiliminde olmaları pek muhtemelidir.

Geri dönüşün çocuğa hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar vermesi 
ihtimali ya  da ciddî risk doğurması olasılığına ilişkin hüküm, aile içi şiddet 
ve çocuğun istismarı konularıyla yakından bağlantılıdır. Bu istisnanın ise 
geniş yorumlanması gerekir. Aksi takdirde Sözleşmede öngörülen hızlı iade

52 Altuntaş, s. 114.
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mekanizmasının işlemesi ıığrıına, şiddet ve istismar m ağduru çocukların tekrar o 
ortama döndürülm esine bizatihi Sözleşmenin kendisi neden olacaktır53.

b) Sözleşmenin İade Engelleri Karşısında Tüzükte Benimsenen Sistem

Tüzüğün Sözleşmeden en önemli farkı, Tüzük uyarınca 1980 Sözleşmesi 
m ,13 'e  dayanılarak çocuğun iade edilmediği durumlarda bile, mutad mesken yeri 
m ahkemesi bir kez daha yetkisini kullanabilmekte ve çocuğun yokluğunda dahi 
olsa, çocuğun velayetine ilişkin bir karar verme yetkisine sahip kalmaya devam 
etmekte olmasıdır.

Ayrıca, Tüzük ile mutad mesken yeri mahkemesi devletine çocuk döndükten 
sonra koruyucu önlem leralm a zorunluluğunun getirilmesi (m. 11/4), Sözleşmedeki 
istisnaların kötüye kullanılmasına karşı bir kalkan oluşturacak niteliktedir. 
Bununla birlikte, özellikle m ,1 3 / l -b ’de yer alan aile içi şiddet veya çocuğun 
istismarım önlem eye yönelik  olarak uygulanan “m üsam aha edilemeyecek biiyiik 
risk’' istisnasına başvurulamayacak olması, şiddet m ağduru ebeveyn ve çocuklar 
bakımından yeterli korum a sağlamayacağı yönünde eleştirilmektedir54. Zira 
kaçırma olgularında, aile içi şiddetten çocuğun korunması da gereklidir. Aile içi 
şiddetten çocuğun uzaklaştırılması amacına ulaşılmasında Sözleşme ve Tüzüğün 
pek başarılı olduğu söylenemez. Çünkü her iki düzenlemede de, çocuğun 
kaçırma y a  da uzaklaştırmadan önceki mutad mesken yerine döndürülmesi 
amaçlanmaktadır. Bu ise bir k ısırdöngüye sebebiyet verebilir. Aşağıda incelenecek 
olan çocuğun dinlenilmesi hakkı, çocukların şiddet nedeniyle mutad mesken 
yerine dönm eye itiraz etmelerini ve bu konuda başarılı olmalarını bir ölçüde 
sağlayabilir; ama. çocuğun korunması için gerekli önlemlerin mutad mesken yeri 
m ahkemesi tarafından alınmış olması şartı, şiddetin yeniden üretilmesine engel 
olmakta yetersiz kalabilir '5.

Sözleşmenin 12.maddesi, iade işlemlerinin haksız uzaklaştırma ya da 
alıkonulma tarih inden biryıl sonra başlaması halinde, çocuğun yeni çevresine uyum 
sağladığı gerekçesiyle iade talebinin reddedilebilmesine olanak tanımaktadır56.

53 Altuntaş. s. 125.
54 Lanıonl. R.: International Child Abduction and Domestic Violence in the European Union" 

Gender and Migration in 21st Century Europe. Ed. Helen Stalford/Smantha Currie/ Samantha 
Velluti, Ashgate 2009. s.37, (Abduetion-Violence).

55 Bu konuda bkz. Özbek Hadimoğlu. Brüksel (II) Eleştiri, s.612-615.
56 House of Lords tarafından verilen yeni tarihli bir kararda bu husus ele alınmıştır. Karar için bkz. 

Re M and Another. Weekly Law Reports. 2007. Vol.3. s.975 vd. Bu kararda 1980 Sözleşmesi'niıı 
çocuğun dönüşünü engelleyen istisnalardan biri olan 12.maddesi hükmü yorumlanarak ayrıksı 
durumlarda mahkemenin sahip olduğu takdir yetkisi ele alının ıştır. Kararın ayrıntılı incelendiği 
bir çalışma için bkz. Lamoııt. R.: "Re M and Beyond: Managing Return When a Child Has 
Settled Following Abduction". Journal of Social Welfare and Family Law. March 2009. Vol.31. 
No:l. s.73-81, (Karar İncelemesi).
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Tüzükte yeni çevreye uyıım sağlanılması, ek şartların gerçekleşmesi koşuluyla, 
çocuğun alıkonulduğu ya da haksız olarak götürüldüğü yer mahkemelerinin 
yetkisini tesis etmektedir (m. 10). Tüzük, belli koşulların sağlanması halinde, 
Sözleşmenin 13.maddesine başvurulmasını engellemekle birlikte. Sözleşmenin
12.maddesindeki iade engeli bakımından herhangi bir hüküm sevketmemiştir. 
Sözleşmenin 12.maddesinde çocuğun haksız olarak götürüldüğü ya da 
alıkonulduğu bu yeni çevreye hangi şartlar altında uyum sağlaması gerektiği 
ile Tüzük ve Sözleşmede de öngörülen 1 yıllık sürenin hangi tarihten itibaren 
başlayacağı konularında çelişkili mahkeme kararlarının v a ro ld u ğ u  söylenebilir.

Sözleşme, 1 yıllık sürenin haksız uzaklaştırma ve alıkonulma tarihinden 
itibaren başlayacağını öngörmektedir; oysa çocuğu kaçıran taraf, bir yıl boyunca 
çocuğu saklayabilmekte ve bu süre geçtikten sonra çocuğun yeni çevresine uyum 
sağladığını iddia ederek dönüşe engel olabilmektedir. Sözleşmenin 12.maddesinin 
uygulanmasında yaşanan bu sorunlar karşısında, Tüzükte  açıklayıcı bir ibare içeren 
hüküm konulması yerinde olurdu. Sözleşmenin 12.maddesinin uygulanmasındaki 
bu sorun bakımından, her ne kadar Sözleşmede aksi öngörülse de. 1 yıllık sürenin 
kaçırma olgusundan değil “çocuğun yerinin tespit edilmesinden’" sonra başlaması 
gerektiği savunulm aktadır '7.

Sözleşme de Tüzük de, iade süreci boyunca çocuğun birçok kere kaçırılması 
olgusuna ilişkin doyurucu bir çözüm sunamamaktadır. Her kaçırma olayında yeni 
bir başvuru yapılmasının gerekli olup olmadığı konusunda tereddüt yaşanabilir. 
Tüzükte menşe devlet mahkemesinin (yani çocuğun mutad meskeninin bulunduğu 
devlet mahkemesinin) verdiği iade kararının, yalnızca dönm em e kararı veren 
devlette değil: diğer tüm devletlerce de otomatik olarak tenfiz edilebileceği 
düzenlenmiştir (m .42/1). Yeniden kaçırma olayları bakımından yeni başvuru 
yapılmasına gerek yok tu r58. Fakat bu düzenleme, iade sürecinde çocuğun tekrar 
kaçırılmasını59 ve Sözleşme m . l 2 ’deki I yıllık sürenin başlama tarihiyle ilgili 
sorunları çözecek nitelikte görünmemektedir.

Tüzük, Sözleşmenin 12. ve 13.maddesinin uygulanmasında çocuğun 
dinlenilmesini öngörmektedir (m. 11/2).

57 Levois, J.: "The Hague Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction: When 
Domestic Violence and Child Abuse Impact the Goal of Comity". The Transnational Lawyer. 
2000, vol. 13. s.418: Akıncı/Gökyayla. s.211.

58 Kılavuz, s.40.
59 Bu yönde Hallik. I..: "Child Abduction Cases in Estonia". Practising Family Law in Lurope. 

Brussels 11-12 December 2008. <http://\\vvw.ccbe.org/'index.php,.,id=272&L=0>, (2.3.2010). 
s.2.
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Sözleşmenin 13.maddesinin ikinci fıkrası, görüşünün alınması için uygun yaşa 
ve yeterli o lgunluğa erişmiş çocuğun iade edilmesine itiraz etmesi halinde, yetkili 
adlî ve İdarî makamlara iade\ i reddetme konusunda takdir hakkı bahşetmektedir. 
Çocuğun dinlenilmesinin kolaylıkla göz ardı edilebilmesine ilişkin bu hüküm 60 
değiştirilmiş; Tüzükte çocuğun dinlenilmesi, bir zorunluluk haline getirilmiştir. 
Böylece, Sözleşme sisteminden farklı olarak, çocuğun yaşı ve olgunluğu 
aksini gerektirmedikçe, dönüşü arzulanan çocuk, bu karara itiraz etmese bile 
dinlenilmek zorundadır (m.11/2)61. Tüzüğe göre, ‘"1980 Sözleşmesinin 12 ve
13.maddeleri uygulanırken, çocuğun yaşı ve olgunluk derecesi için uygunsuz bir 
durum olmadıkça, çocuğa dinlenilme olanağı tanınmalıdır” . Bu hüküm, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ın . l2 'd e  yer alaıı “çocukların kendi görüşlerini ifade etme 
hakkı” ; Çocukların Haklarının Kullanmasıyla İlgili Avrupa Sözleşmesindeki 
(1996) “çocukların kendilerine ilişkin davalarda kendisine danışılmak ve kendi 
görüşünü ifade etmek hakkı” (m.3/b) ve Avrupa Temel Haklar Şartı’ndaki 
çocuğun temel haklarının korunmasını öngören (m .24) düzenlemeleri pekiştiren

60 Sözleşmenin bu hükmüyle ilgili sorunlar hakkında bkz. Altuııtaş. s. 129-136.
61 Tüzüğün başlangıç kısmında çocuğun dinlenilmesinin Tüzüğün uygulanmasında önemli bir 

rol oynadığı, fakat bu düzenlemenin ulusal usûl hukuklarım değiştirme amacında olmadığı 
vurgulanmaktadır: p. 19. Bu hüküm zorunlu olarak çocuğun mahkemede dinlenilmesi anlamına 
gelmez. Ulusal hukukların seçtiği usûlî metotlar neticesinde çocuğun tercihinin hangi yönde 
olduğunu belirleyebilecek şekilde gençlik otoritesi tarafından ya da mahkemece bağımsız bir 
şekilde ama her halükârda düşüncelerini serbestçe açıklayabileceği bir ortamın sağlanması 
yctcrlidir: Rauscher. s.44. Her ulusal sistemde çocuğun dinlenilmesi kurumunun farklı 
düzenlendiği söylenebilir. Örneğin Estonya Medenî Usûl Kanunu'na göre çocuk cıı aşağı 7 
yaşında ise hakim çocuğu dinleyebilir. Hatla hakim 7 yaş altındaki bir çocuğu da dinleyebilir 
ve onun görüşünü alabilir: Ihıllik. s.3. Alman Usûl Kanununda ebeveyn sorumluluğuna 
ilişkin davalarda hakim 14 yaşın üstündeki çocukları bireysel olarak dinleyebilir: Becker. 
E.: “Children's Right in Proceedings According to German Law". Practising Family Law in 
Europe. Brussels 11-12 December 2008. <http://\vvvw. ccbe.org/index.php?id=272&L=0>.
(2.3.2010). s.2. Bir Alman Mahkemesi, bir İtalyan Mahkemesinin velayete ilişkin olarak 
çocuğu dinlemeden verdiği kararın tanınması ve tenfizini reddetmiştir. Mahkeme, kararında 
çocuğun duruşmaya çağrılması zorunluluğu olmadığını ama çocuğun dinlenilmesinin Tüzüğün 
uygulanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Mahkeme eğer gerekirse ulusal 
hukuki y ardım kanalıyla çocuğa mutlaka dinlenilme hakkı verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 
Anılan davada çocuk annesi tarafında duruşmaya getirilmemiştir. Karar için bkz. Neithammer. 
K.: “Opening Statement", Practising Familv Law in Europe. Brussels 11-12 December 2008. 
<http:/ww w-.ccbe.org/index.php?id=272&L=0>. (2.3.2010). s.3: Hallik. s.2. İngiliz Yüksek 
Mahkemesinin bir kararında, bir İspanyol Mahkemesinin çocuğun iadesi sürecinde onun ve 
yakınlarının herhangi bir itirazı olmamasına rağmen çocuğu dinlememesini temel bir hak ihlâli 
olarak görmüştür. Karar için bkz. Re:F (A Child) 2007. EWCA Civ 393. Kararda çocuğun 
dinlenilmesinin yalnızca Tüzük m .ll'2 'n in  harfiyen uygulanmasından kaynaklanmadığı 
çocuğun itirazlarını dile getirebilmesinin yollarından biri olduğu vurgulanmıştır: Hutchinson. 
A.M.: "Developments in Hague Child Abduction Cases-the English Experience", Practising 
Family Law in Europe. Brussels 11-12 December 2008. <http://www.ccbe.org. index. 
php?id=272&L=0>, (2.3.2010). s.3.
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Tüzük, Sözleşmede bulunmayan bir lıiiküm ekleyerek, dönüş kararları 
bakımından, çocuğun dönüşünü talep eden tarafın da dinlenilmesi yükümlülüğünü 
getirmiştir (m. 11/5). Anılan hükiim uyarınca, “M ahkem e, çocuğun dönüşünü 
talep eden kişi dinlenmedikçe, çocuğun dönüşünü reddedemeyecektir” .

Tüzük, iadenin reddi kararı verildikten sonraki dönem de de, mahkemelerin 
yakın işbirliği içinde bulunmalarını öngören hüküm ler içermektedir. Bu amaçla, 
dönm em e kararı verecek m ahkemenin izleyeceği usûl değiştirilmiştir (m. 11/6-7). 
Bu kararı vermiş olan mahkem e, kararın bir örneğini ve bu kararın verilmesine 
neden olan ilgili belgeler ve özellikle duruşma tutanaklarını, doğrudan ya da 
Tüzükte öngörülen merkezî m akam lar aracılığıyla, haksız olarak götürülme ya 
da alıkonma tarihinden önce çocuğun mutaden yaşadığı üye devletinin yetkili 
mahkem e ya da makamlarına bir ay içinde göndermek zorundadır ( m .11/6). Menşe 
devlet mahkemesi ya da yetkili makamı, 3 ay içinde taraflara dönm em e kararını 
tebliğ edip çocuğun gözetim hakkı ile ilgili olarak tarafların görüş bildirmelerini 
isteyecektir. Bu süre içinde taraflar gelmezse dava sona erer (m .l 1/7). M ahkem e 
dönme kararı verirse, kararın m.42/1 uyarınca öngörülen şartları da taşıması 
halinde, bu karar tenfız edilebilecektir (m .l 1/8).

Tüziiğiin en çarpıcı özelliği, çocuğun haksız uzaklaştırma ya da alıkonma 
tarihinden önce mutad meskeninin bulunduğu bu (menşe) devlet mahkemesinin 
vereceği sertifikalandırılmış dönm e kararına üstünlük tanımış olmasıdır  (m.42). 
Zira Sözleşmede böyle bir usûl öngörülmemişti. Menşe devlet mahkemesinin 
verdiği karar bakımından tenfiz usûlünün terk edilmiş olması, Tüzüğün getirdiği 
en büyük yeniliktir.

ATAD'ııı yakın tarihte verdiği bir kararında63 1980 Sözleşmesi ile Tüzük 
hükümleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Karar, hem Sözleşme hem de Tüzük 
uyarınca verilen iade kararlarından hangisine öncelik verileceğini göstermek 
bakımından özel bir önem e sahiptir. Litvanya ve Alman mahkemelerini karşı 
karşıya getiren karara konu olan olayda, Sözleşme uyarınca iade talebinde 
bulunulan Litvanya Mahkemesi, iadeyi red kararı vermiş; velayet ve boşanma 
davasının görüldüğü Alman mahkemesi ise Tüzük uyarınca çocuğun A lm anya’ya

62 Lo\ve. N.: "EL1 Family L.aw and Children's Rights: A Betler Akerııativ e to tiıe Hague Conference 
or thc Council of Hıırope”. Presentation lor Children and European Union: Legal. Poütical 
and Research Perspectivcs Conference. Liverpool. 21 Apri! 2009, <http:/Av\v\v.liv.ae.uk/law/ 
cscfl/children/slidcs/Nigel_Lowe.pdf>. (13.11.2009). (Children Rights): Lamont. R.: "The EU 
Protecting Children's Rights in Child Abdııclion". 2008. İFL, s. 110-112. (Çocuk Haklan).

63 Karar için bk/. C -195/08. O.!.. 30.8.2008. C 223.

b ir  İniktim  o la rak  g ö rü lm e k te d ir62.
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iadesine karar vermiş ve bu karar Tüzük m.42 uyarınca sertifikalandırılmıştır. 
Litvanya M ahkemesinin başvurusu üzerine konuyu ele alan ATAD, çocuğun 
kaçırılarak götürüldüğü ülke mahkemesinin Sözleşmedeki istisnalara dayanılarak 
çocuğun iadesinin reddine ilişkin verdiği karar kesinleşmese bile, velayet 
davasına bakan çocuğun kaç ır ı lm aya da alıkonulmadan önceki mutad meskeninin 
bulunduğu devlet mahkemesinin verdiği “sertifikalandırılmış dönm e kararına" 
üstünlük tanınması gerektiğine hükmetmiştir.

IV. Diğer U luslararası D üzenlem elerle İlişkiler

Tüzüğün 59.maddesinde Tüzük ile üye devletler arasında imzalanan iki taraflı 
sözleşmelerle ilişkisi düzenlenmiştir. Bu hükm e göre, çok taraflı sözleşmelerle 
Tüzük arasındaki ilişkiyi düzenleyen 60.m.; Papalık Divanıyla akdedilen 
anlaşmalara ilişkin 63.m. ve geçici hükümleri içeren 64.madde hükmü saklı 
kalmak üzere. Tüzük, yürürlüğe girdiği tarihte kapsamına giren konularla ilgili 
üye devletler arasında imzalanmış ikili anlaşmaları yürürlükten kaldırmakta ve 
onlar yerine geçmektedir (m .59).

Tüzük şu beş uluslararası düzenleme karşısında uygulanm a önceliğine sahiptir 
(m .60):

-Küçüklerin Korunmasıyla İlgili Makamların Yetkisine ve Uygulanacak 
H ukuka ilişkin, 5 Ekim 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi,

-Evliliklerin Geçerliliği İle İlgili Kararların Tanınmasına İlişkin, 8 Eylül 1967 
tarihli Liiksemburg Sözleşmesi,

-Boşanm a ve Ayrılığın Tanınmasına İlişkin 1 Haziran 1970 tarihli La Haye 
Sözleşmesi,

-Çocukların Gözetim ve Bakımı ve Çocukların Gözetim ve Bakımının Yeniden 
Düzenlenmesi ile ilgili Kararların Tanınması ve Tenfızine İlişkin, 20 M ayıs 1980 
tarihli Avrupa Sözleşmesi,

-25 Eylül 1980 Çocuk Kaçırmanın Uluslararası Veçhelerine Dair Lahey 
Sözleşmesi.

Tüzüğün 62.maddesine göre, Tüzükte düzenlenmeyen hususlar bakımından 
bu Sözleşmeler uygulanmaya devam edecektir. Hükmün devam ında 1980 
Sözleşmesinin Tüzüğün 66.maddesinde belirtilen esaslar uyarınca uygulanmaya 
devam edeceği düzenlenmiştir.

Prof. Dr. İlhan Ünal'a Armağan 367



A) 1996 Sözleşmesi

Tüziik ile Çocukların Korunması İçin Ebeveyn Sorumluluğu ve Önlemleri ile 
ilgili Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine ilişkin, 
19 Ekim 1996 tarihli La Haye Sözleşmesiyle İlişki, Tüzüğün 61.maddesinde 
özel olarak düzenlenmiştir. Tüzüğün anılan Sözleşme karşısında öncelikli bir 
uygulama alanına salıip kılmmaması, her iki düzenlemenin farklı hükümler 
içermesi nedeniyledir. Zira 1996 Sözleşmesi, milletlerarası yetki, tanınma ve 
tenfizi olduğu kadar uygulanacak hukuku da düzenlemektedir.

Her iki düzenlemenin kapsamına dahil olan uyuşmazlıklarda milletlerarası 
yetki, Tüzüğün Sözleşme karşısında üstün kılınmasıyla, Tüzük uyarınca 
belirlenecektir. (Tüzük ın .ö l /a )64. Tüzük, mııtad meskeni üye devlette bulunan 
çocuklar bakımından uygulanacaktır (m .6 1 / l -b  ve m .2, 3). Buna karşılık, çocuk, 
Sözleşmeye taraf  olmayan üçüncü bir devlet ülkesinde nıutaden oturmaktaysa 
Sözleşme uygulanacaktır.

Ebeveyn sorumluluğu konusundaki kararlarının tanınması ve tenfizinegelince, 
bir üye devlet mahkemesi tarafından verilmiş olan kararlar bakımından, çocuğun 
mııtad meskeni yabancı bir ülkede olsa dahi, Tüzüğün tanıma ve tenfize ilişkin 
öngördüğü kurallar uygulanacaktır (m.61/b). Bir başka ifadeyle, mııtad meskeni 
Sözleşmenin tarafı olan bir üçüncü devlette bulunsa dahi, bir üye devlette verilen 
kararların bir başka üye devlette tanınması ve tenfizi bakımından da Tüzük 
uygulanacaktır.

Tüzük kapsamına giren alanlarda çıkan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk, 
1996 Sözleşmesine göre belirlenecektir65. Sözleşmede uygulanacak hııkıık, 
"yetkili mahkemenin hukuku” olarak tayin edildiğinden (1996 Sözleşmesi m. 15/1) 
çeşitli sorunlar doğabilir. Zira, Tüzük ve Sözleşmenin sistemi farklıdır. Tüzük, 
Sözleşmenin öngördüğü yetki kurallarım değiştirmiş; 15.maddesindeki yetki 
transferine ilişkin hükmüyle kendine özgü bir fo n u n  non conveniens uygulaması 
getirmiştir. Ayrıca 1996 Sözleşm esi’nde öngörülen m. 15 ile uygulanacak hukuka 
ilişkin kuralın teorik bakımdan uygulanması m üm kün görünmemektedir; bu da 
uygulanacak hukuk yerine lex fo r i ' nin uygulanması sonucunu doğurabilecektir.

AB Konseyi 'n in  2002 yılında aldığı bir karar uyarınca, Birliğe üye ülkeler 
Sözleşmenin imzalanması konusunda yetkilendirilmişlerdir. Sözleşme. Hollanda 
dışındaki üye ülkeler tarafından 2 0 0 3 ’te imzalanmıştır. Komisyoıvıın aldığı

64 Rauscher, s.46.
65 Rauscher, s.37 ve 46.
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karar uyarınca66, Sözleşmenin 2005 yılı itibarıyla onaylanması tam am lanacaktı67. 
Sözleşmenin onaylanması sürecinin uzaması, lier devletin ulusal onay usûlünün 
farklı olmasından kaynaklanmıştır68. Sözleşme, Kasım 2009 yılı itibarıyla. 9 üye 
ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

B) 1980 Sözleşmesi

Tüzük, 1980 Sözleşm esi 'ne  göre öncelikle uygulanm a kabiliyetini haizdir. 
Tüzüğün 1980 S ö z le şm es in d en  öncelikle uygulanacak hükümleri konu başlıkları 
içerisinde incelendiğinden burada ayrıca ele alınmayacaktır.

C) Çocuklarla Görüşme Hakkı Konusundaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi69

Tüzüğün, diğer uluslararası düzenlemelerle ilişkileri düzenleyen hükümlerinde 
görüşme hakkına ilişkin bıı Sözleşme yer almamaktadır. Bunun nedeni, Görüşm e 
Hakkı Sözleşmesinin eski Brüksel II Tüzüğü döneminde hazırlanmış olmasına 
rağmen, Yeni Brüksel II Tîızüğü’nden sonra yürürlüğe g irm esindendir70.

Sözleşme, görüşm e hakkına ilişkin konularda yetki, tanıma-tenfiz veya 
uygulanacak hukuktan ziyade, görüşme hakkının71 maddî hukuk boyutuna ilişkin

66 Komisyon'un aldığı karar için bkz. COM (2003) 348 final, <http://eur-lcx.curopa.eu/ 
LcxUriServ/ LexUriServ. do?uri=COM:2003:0348:FIN:EN:PDF>. (6.11.2000).

67 Komisyon. Sözleşmenin onaylanması konusunda bir AB Konsey Kararı çıkarılması yönünde bir 
öneride bulunmuş: fakat Sözleşmenin Cebelitarık'ta uygulanması konusunda Birleşik Krallık 
ve İspanya arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle hentiz. Konsey kararı kabul edilememiş, 
dolayısıyla da Sözleşme AT üyeleri tarafından onaylanamamıştır: Shulz. (Uniform Lavv). 
s.283: Bayraktaroğlıı Özçelik. G.: "Avrupa Topluluğunun La Haye Milletlerarası Ö/el hukuk 
Konferansına Üyeliği". AÜHFD, 2008. C.57. S.3. s. 160.

68 Sclıulz. (Unilorm Lau ). s.283.
69 Sözleşme 15 M ayıs 2003'le imzaya açılmıştır. Sözleşmenin imzaya açılmasında Topluluğun 

dışsal yetkisi tartışmaları gecikmeye neden olmuştur: Schulz, (Uniform La\v). s. 287.
70 Sözleşme I Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin metni için bkz. Convention 

on Contact Conccrtıing Children. Huropean Treaty Séries No 192. Strasbourg 2003. 17 Şubat 
2010 tarihi itibari) la Sözleşme 11 ülke tarafından imzalanmış: 6 ülke tarafından onaylanmış 
durumdadır. Türkiye. Sözleşmeyi 15.7.2003 tarihinde imzalamıştır. Bu konuda bk/. <http:// 
conventions.coe.int/Trealy/Commun/ChereheSig.asp?NT=l92&CM=8&DF=&CL=l:Nü>.
(17.2.2010).

71 Türkçede yerleşik deyimiyle "şahsi ilişki kurma hakkı" (righı ofcıccess) yerine, bu kavramdan 
daha geniş olarak konunun modern anlamda içeriğine uygun şekilde [I.owe. N .: European 
Committee on Legal Coopération (CDCJ) and Committee of Experts on Family Lau (CJ-FA). 
Report for the Attention of the Committee of Experts of Family Lau (CJ-FA). Containing An 
Evaluation of the Couneil of Europe's Legal Instruments in the Field of Family Law. (Reporter: 
N'igcl Lowe). Strasbourg. 15-17 November 2006. s .18, (Report)] Sözleşmede görüşme hakkı 
ifadesi (contact) tercih edilmiştir ( Başlangıç p.9 ve m.2/a). Ay rica bu hak. \ alnızca ebevey nlere 
değil: ailenin diğer üyelerine de tanınmıştır (m.5).
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genel ilkeler getirmekte, bir başka deyişle, maddî hukukun uyumlulaştırılmasını 
düzenlemektedir (Başlangıç p.9 ve II ile m. l/a). Sözleşmedeki en biiyiik eksiklik, 
Sözleşme hükümleriyle görüşme hakkına ilişkin diğer uluslararası düzenlemeler 
arasında nasıl bir ilişki kurulacağının belirtilmemiş olmasıdır.

Sözleşme, görüşme hakkını garanti altına almak için ta ra f  devletlere birtakım 
yüküm lülükler getirmiştir (m. 10). Sözleşme uyarınca kurulacak merkezî 
makamlar aracılığıyla görüşme hakkının icrası amacıyla alınabilecek önlemler 
Sözleşmede sıralanmıştır (m. 10/2). Ayrıca, görüşme süresinin bitimine rağmen 
çocuğun iade edilmemesi veya haksız olarak alıkonulmasını önlemek amacıyla 
birtakım ön-tedbirler düzenlenmiştir. Bu tedbirler, görüşm e hakkı sahibinin 
pasaportuna el konulmasından, mal varlığı üzerinde tedbir konulmasına; çocuğu 
belli bir süre içinde iade edeceğine dair m ahkem eye taahhütte bulunmasından, 
teminat göstermesine kadar değişik şekillerde olabilecektir. Bu amaçla görüşme 
hakkını kullanan kişi, görüşm e hakkının icra edileceği yerdeki emniyet yetkilileri 
ya da gençlik otoritelerine düzenli olarak bilgi vermekle yüküm lü kılınabilir 
(m.lO/2-b).

Anılan Sözleşme, çocuğun iadesiyle ilgili olarak 1980 Sözleşmesi ya da 
Brüksel (II) Tüzüğüne a t ıf  yapm ak yerine, ulusal hukukun ya da çocuğun iadesine 
ilişkin uluslararası düzenlemelerdeki daha elverişli hükümlerin uygulanması 
yoluyla iadenin gerçekleştirilmesine ilişkin temel bir ilke koymuştur m. 16. 
Bu hükmün ikinci fıkrasında ilginç olan nokta, iade kararının 6 haftalık süre 
içinde tamamlanması gerektiğine ilişkin hükm üdür (m. 16/2). Fakat Sözleşme, 
bu konuda taraf  devletlere Tüzükte  olduğu gibi bir zorunluluk getirmemiştir. 
Hatırlanacağı üzere Tüzükte 6 haftalık süre içinde iade sürecinin tamamlanması 
bir zorunluluktur (m. 11 /3).

V. Tüzüğün K apsam ına Giren K onularda Verilmiş K ararların  
Tanınm ası ve Tenfızi

Yeni Brüksel (II) Tüzüğü anlamında ebeveyn sorum luluğuna dair tüm  kararlar 
tanıma ve tenfize konu olacak kararlar kapsamındadır (m. 1/1 -b ve Başlangıç m .5). 
Bu Tüzük ile yürürlükten kaldırılan Brüksel (II) Tüzüğii’ndeki “ karar" kavramının 
kapsamı genişletilmiştir. Brüksel (II) Tüzüğü, yalnızca, “evliliğe dair konularda ve 
her iki eşe ait olan çocuklar için verilen ebeveyn sorum luluğuna ilişkin kararlan” 
kapsamaktaydı. Eski Brüksel II Tüzüğii 'nün yalnızca çiftlerin ortak çocukları 
üzerindeki ebeveyn sorumluluğuyla ilgili kararlara uygulanması eleştirilere 
neden olmuş; çocuklar arasında eşitlik sağlamak içiıı bu hüküm getirilmiştir. Yeni 
Brüksel II Tüzüğü, çocuğun anne-babasının evli olup olmadığına, uyuşmazlık
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konusu işlemdeki tarafların çocukların anne babası olup olmadığına bakmaksızın 
ebeveyn sorumluluğuna dair tüm kararları kapsamaktadır.

Tüzük bünyesinde tanınması ve tenfizi talep olunacak kararların bir mahkeme 
tarafından verilmiş olması zorunluluğu yoktur. Tüzüğün kapsamına dahil 
konularda yargı yetkisine sahip otoriteler tarafından verilen kararlar da, “karar” 
teriminin kapsamına dahildir (ın.2/1 ve 4). Tüziik, resmî belge ve taraflar arasında 
o üye devlet hukukuna uygun şekilde yapılan anlaşmaları da tanıma kapsamına 
almaktadır (m.46). Bunun amacı, ebeveyn sorumluluğuyla ilgili taraflar arasında 
m ahkem e dışında yapılmış anlaşmalara etki tanımaktadır. Bu bir yeniliktir. Bu 
kabil anlaşmalar da, m ahkem e kararı gibi diğer devletlerde etki doğuracaktır. Söz 
konusu anlaşmanın şekli bakımından bir s ınırlama getirilmemiştir.

Tüzüğün Üçüncü Bölümünün Birinci Kısmı tanımaya; İkinci Kısmı tenfize 
ayrılmıştır. Tüzükte iki tür tanıma ve tenfız rejimi öngörülmüştür. Bunlardan biri 
olağan rejim ya da başka bir deyimle standart usûl (standart Irack); diğeri hızlı 
usûldür (fast-track recognition).

A) Olağan Rejini Uyarınca Tanıma ve Tenfiz

Tüzükte, boşanma, ayrılık ve evliliğin butlanıyla ilgili kararlar ile ebeveyn 
sorumluluğuna ilişkin kararların tanınması ve tenfizi olağan rejime tâbi 
tutulmuştur (m .21, ın.23-39). Bu kararlar bakımından, tanıma devletinin kamu 
düzenine aykırılık; davalının savunma hakkına aykırılık; tanıma devletinde veya 
üçüncü bir devlette verilmiş bir kararla çelişmesi hali, tanımanın reddi sebepleri 
olarak kabul edilmiştir (ın.22). Bu hükümler, eski Brüksel (11) Tiizüğii ile hemen 
hemen aynıdır.

Ebeveyn sorumluluğu konusunda verilen kararların tanınmasının reddi sebepleri 
23.maddede düzenlenmiştir. Bu hükmün eskisinden tek farkı, eklenen son fıkrası 
olup fıkrada eski Tüzükte mevcut olmayan 56.madde hükmüne atıf  yapılmıştır. 
Tiizüğiin 56.maddesi hükmünde, Tüziik uyarınca yetkili olan mahkemelerin, 
çocuğun bir başka üye devlette bir bakım kurumuna ya da koruyucu aile yanına 
yerleştirilmesine karar verebilecekleri düzenlenmiş ve bunun için de özel bir usûl 
getirilmiştir. Bu usûle aykırılık kararın tanınmasını engelleyecektir.

Ebeveyn sorumluluğu konusunda verilecek kararların tenfizi, Tüzüğün 
28-36. maddelerinde düzenlenmiştir. Tenfizin reddi sebepleri bakımından, 
ebeveyn sorumluluğu ile boşanma, ayrılık ve evliliğin iptaline ilişkin kararların 
tanınmasının reddine ilişkin 22, 23 ve 24 .maddelerine a tıf  yapılmıştır.
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Görüşme hakkına ilişkin kararlar ve çocuğun dönüşüne ilişkin kararların 
tanınması ve tenfizi, Tüzükte  diğer kararlardan ayrı bir biçimde düzenlenmiştir 
(m.40-45). Tüzüğün en önemli özelliği; görüşme hakkına ilişkin kararlar ile çocuk 
kaçırmanın ardından verilen dönüşe ilişkin kararlar bakımından, bu kararların 
verildiği devlet ülkesinde sertifikalandırılmış olması şartıyla (m.41/2 ve m.42/2) 
tanınması72 ve tenfizi usûlünü kaldırmış olmasıdır. Tenfiz usûlünün kaldırıldığı bu 
kararlar, Tüzük m .4 1 / l -a  uyarınca görüşme hakkına ilişkin verilmiş kararlar ile 
m. 11/8 uyarınca çocuğun daha önceki mııtad mesken mahkemesinin (bir başka 
deyişle menşe devlet mahkemesinin), çocuğun alıkonulduğu devlet mahkemesi 
tarafından verilen dönm e kararını değiştiren kararlarıdır.

Tüzük kapsamında sertifikalandırılmış bu kararlar bakımından kararın tenfiz 
edilmesine gerek kalmayacaktır. Tiizük m .42/2‘de belirtilen şartların gerçekleşmesi 
şartıyla, mahkeme, anılan kararlar hakkında sertifika vermeye yetkilidir. Özel 
olarak düzenlenmiş bu kararların sertifikalandırılmasına karşı herhangi bir 
temyiz yolu öngörülmemiştir  (m .43, Başlangıç p.23). Sertifikalandırılma şartları, 
Tüzükte özel olarak düzenlenmiştir  (m .41/1 ve m.42/2).

Çocuğun kaçırılmadan önceki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesinin 
dönme kararını sertifikalandırabihnesi için, m ahkem e tüm taraflara ve -yaşı 
ve olgunluğu aksini öngörmedikçe- çocuğa dinlenilme olanağt sağlamalıdır. 
M ahkeme ayrıca, dönm e kararının gerekçesini ve çocuğun kaçırıldığı yer 
mahkemesince verilen iadenin reddi kararına gerekçe oluşturan delilleri göz 
önünde tutmalıdır (m.42/2). D önm e kararının sertifikalandırılabilmesi için 
kararın verildiği devlet ülkesinde “ icra edilebilir” olması yeterli görülmüştür. 
Ulusal hukuklarda öngörülm em iş olsa dahi, Tüzük, menşe devlet mahkemesi 
hakimine, “ temyizin icrayı durdurm ayacağına ilişkin bir karar vermesi yetkisi” 
tanımaktadır (m.42/2). Bu hükümle temyiz nedeniyle yaşanacak gecikmeler 
önlenmek istenmektedir.

72 McEIeavv. iade kararlarının otomatik olarak tanınacağına ilişkin hükmün sorun 
yaratabileceğini: çünkü bu kararların tenfizinin Tüzük m.47/1 uyarınca ulusal hukuka tâbi 
olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, 1980 Sözleşmesine ilişkin başvurularda bu durum zaman 
zaman yaşanmıştır. Dönüş kararı verilmiş olmasına rağmen dönüşün çocuğa vereceği zarar 
düşünülerek ya da çocuğun itirazları gereğince kararın tenfiz edilemediği durumlar olabilir: 
McEIeavv. (Curreııt). s.512. Bu görüşe katılmak zor görünmektedir. Çünkü Tüzüğün 41/1 ve 
42/1.maddelerinde anılan kararlar bakımından açıkça "tanınır ve lenfiz edilir" denilmektedir. 
Yazarın teııflzin ulusal hukuka ilişkin bir mesele olarak nitelendirmesinin nedeni. Tüzük 
m.47/l'deki tenfiz usûlünün iç hukuka tâbi olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Tüzüğün 
47.maddesinde. sertifikalandırılmış kararların "sanki o devlet ülkesinde icra edilecekmiş gibi" 
işlem göreceği açıkça belirtilmektedir (m.47.2). Kanımızca teııfızin önündeki tek engel daha 
önce verilmiş bir kararla çelişme halidir (m.47'3).

B) Görüşme Hakkı ve İade K ararların ın  Tanınması ve Tenfizi
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Tüzük m.2/10 uyarınca verilen görüşme hakkına ilişkin kararların 
sertifikalandırılmasına ilişkin koşullar ise m.40, 41 ve EK .3 'te  düzenlenmiştir. 
Bu hükümlere göre, görüşm e hakkına ilişkin kararı veren hakimin kararı 
sertifikalandırılabilmesi içiıı;

-tüm taraflara savunm a hakkı sağlanmış olmalı;

-çocuğun yaşı ve olgunluğu bakımından aksine bir durum yoksa, çocuğa 
dinlenilme hakkı verilmiş olmalı;

-gıyapta verilmiş kararlar bakımından, gıyabında karar verilmiş olan kişi 
yargılamanın başladığına ilişkin belge ona yeterli bir zaman ve savunmasını 
hazırlayacak biçimde verilmiş olmalıdır ya da kişiye bu belge gönderilmiş; 
fakat anılan koşullara uyulmamışsa, kişi kararı itirazsız bir şekilde kabul etmiş 
olmalıdır.

Sertifika, EK 3 ’te belirtilen diller uyarınca düzenlenmelidir. Sertifikalandırılma 
için öngörülen hükümlerin sağlanmış olması yetmez. Sertifika, aynı zamanda 
tanıma vetenfizde kullanılacak olan bazı pratik hususlara ilişkin bilgileri içerecek 
şekilde (örneğin ebeveyn sorumluluğunu kullanacak kişiler ve söz konusu çocuk 
hakkında bilgiler, görüşm e hakkının kullanılması için yapılacak düzenlemeler, 
görüşm e hakkının kullanılmasını etkileyebilecek sınırlamalar) hazırlanmalıdır73. 
G örüşm e hakkının düzenlenmesi için kararda yeterli ya da hiç bilgi yoksa, kararın 
tenfiz edilmesi zor, hattâ imkânsız olabilir. Böyle bir durumda bile görüşme 
hakkının icra edilmesi gereklidir74. Tüzük, kararın esaslı noktalarına uymak 
şartıyla, tenfiz devleti mahkemesi hakimine bu konuda gerekli düzenlemeleri 
yapm a yetkisi tanımaktadır (m.48).

Kararın sertifikalandırılması. bir kararın bir başka devlette verilmiş karar 
işlemi görmesi anlamına gelir (m.44 ve m.48). Tüzük m.41/1 ve 42/1 uyarınca 
verilmiş sertifikaya karşı herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir (m.43/2). Fakat 
görüşm e kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş ve anılan karar kaldırılarak 
yerine yeni bir karar alınmışsa, ilk derece mahkemesi tarafından kaldırılan karar 
için verilen sertifikanın geri çekilmesi ve yeni bir sertifikanın verilmesi gerekir.

Kararın verildiği devlet ülkesi tarafından sertifikalandırılması, olağan rejimdeki 
kararların tanınması ve tenfizi önündeki en büyük engellerden biri olan kamu 
düzenine aykırılık gerekçesine dayanılmasını da önleyebilecek niteliktedir” .

73 Kılavuz, s.24.
74 Tüzüğün görüşme hakkına
75 Görüşme hakkına ilişkin kararlar da serti fi kalandın laeak karar arasında yer almasına rağmen
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Tüzüğün bu konuya ilişkin düzenlemesi, Topluluk içindeki kararlarının tanınması 
ve tenfizindeki engellerin ortadan kaldırılması am acına yöneliktir.

Sonuç

Tüzük, Birlik bünyesinde maddî aile hukukuna ilişkin konularda bir düzenleme 
getirmekten ziyade boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı ile ebeveyn sorumluluğuna 
ilişkin konular ve çocuk kaçırma davalarında milletlerarası yetki ile tanıma ve 
tenfıze ilişkin hüküm ler içermektedir. Bununla birlikte Tüzük, Birlik Aile Hukuku 
alanındaki tüm kanunlar ihtilâfı problemlerine doyurucu bir çözüm sunmadığı 
için, boşanmaya ilişkin alanlarda çıkarılacak Rome III T üzüğü’nün yeniden ele 
alınıp yürürlüğe girmesiyle daha da etkinlik kazanabilecektir. Nafaka, Brüksel 
(II) Tüzüğii’nden sonra çıkarılmış ayrı bir Tüzükle düzenlenmiştir. Fakat önce 
Brüksel II Tüzüğü, ardından Yeni Brüksel II Tüzüğünün yürürlüğe girmesi ve 
Rome III Tüzüğü ile bu düzenlemelerin kapsamının genişletilmek istenmesi, 
bir başka deyişle, düzenlemelerin sürekli değiştirilmesi hukuk tekniği açısından 
eleştirilebilir. Bu nedenle, özellikle, geçiş hükümleri konulmak suretiyle 
derdestiikle ilgili doğabilecek sorunların titizlikle ele alınması gereklidir.

Tüzüğün ebeveyn sorumluluğuna ilişkin düzenlemesi, hem selefine oranla daha 
kapsamlıdır; hem de, çocuklar arasında düzgün soydanlıklı olup olmamalarına 
dayanan ayırım kaldırılmıştır. Bu yapısıyla öğretide olumlu karşılanmaktadır.

Tüzüğün getirdiği en önemli yenilik, hiç kuşkusuz çocuğun haksız 
uzaklaştırılması veya alıkonulmasına ilişkin davalarda, 1980 Sözleşmesini 
güçlendiren hükümleri ile görüşme hakkı ve iade kararlarının tenfizi 
konularındadır. Tüzüğün çocuk kaçırmaya ilişkin hükümlerinin Sözleşmeden 
bağımsız bir şekilde varlık kazanacağı söylenemez. Bir başka ifadeyle. Sözleşme 
ve Tüzük birlikte uygulanacaktır. Fakat Tüzüğün Sözleşme hükümlerini 
güçlendiren yapıdaki hükümleri öncelikle uygulama alanına sahip olacaktır.

Tüzüğün, Sözleşmenin, özellikle çocuğun geri dönüşünün reddi konusundaki 
istisnaların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirdiği hüküm ler ile 
Sözleşmeden farklı olarak iade sürecini 6 haftayla sınırlandıran hükmü, şimdiden

(m .40). tenli/ devletinin kamu düzenine ay kinlik halinde tenfi/in g erçek le şm e y eceğ i yolunda 
bkz. ve karş. Rauscher. s .46 . Borrâs da. Kanunlar İhtilâfı kurallarının yeknesaklaştırılması ve 
maddi hukukun bir ölçüde uyumlaştırılmasına ilişkin hükümler olmaksızın tenfiz usûlünün 
kaldırılması amacına ulaşılmasının mümkün olmadığını savunmakta ve iiye devletlerin bu 
hükümleri kamu düzeni gerekçe göstererek uygulamaktan kaçınacakları belirtmektedir:
Borrâs. A.: "From Brussels II to Brussels 11 Bis and Further". Brussels II Bis Its Impact and 
Application in the Member States. (Ed. Katharina Boele-VVoelki/Christina Gonzales Beilfuss). 
Ant\verpen-0.\ford 2007, s.21. (Further).
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çeşitli eleştirilere maruz kalmaktadır. Çocuğun iade sürecinin, bu süre içinde 
başvurulacak temyiz süreleri de dahil olmak üzere, 6 hafta içinde yapılması 
zorunluluğunun (m. 11/3) yerine getirilmesini beklemek tam bir hayaldir. 
Bununla birlikte, iade davalarında çocuğun dinlenilmesi zorunluluğunun 
getirilmesi ( m .11/5) ve çocuğun iade edileceği yerde gerekli önlemlerin alınmış 
olması şartının getirilmesi (m .11/4), iade davalarında çocuğun menfaatlerinin 
gerçekleşmesine hizmet edecek niteliktedir.

Tüzükte, ayrıca çocuğun mutad mesken yeri mahkem esi tarafından verilmiş 
dönm e kararlarına üstünlük tanınarak, sertifikalandırılmış olması şartıyla, bu 
kararlar bakımından tenfiz usûlünün kaldırılmış olması. Birlik üyesi devlet 
mahkem elerinden verilmiş kararların serbest dolaşımının sağlanması bakımından 
çok önemli gelişmelerdir.

K aynakça

A ltuntaş. İ.: U luslararası Çocuk K açırm anın H ukuki Y önlerine D air Lal-ley Sözleşmesi, 
A nkara 2006.

Antokolskaia, M.: “Objectives and Values o f  Substantive Family Law", Internationa! 
Family Law for European Union, Ed. Johan M eeusen/M artha Partegâs/G eıt Streatm ans/ 
Frederik Swennen, A ntw erp 2007, s.49-67.

A tam an Figanmeşe, İ.: “Çocukların U luslararası K açırılm asının H ukukî Yönlerine Dair 
1980 tarihli Lahey Sözleşm esi” . Prof. Dr. N ihal U luocak’a A rm ağan, İstanbul 1999. 
s.55-100.

Bayraktaroğlu Özçelik. G.: “A vrupa Topluluğunun La Have M illetlerarası Özel Hukuk 
K onferansına Üyeliği’’, AÜHFD, 2008. C.57, S .3, s .133-165.

Beam ont. P./Moir. G.: “ Brussels Convention II: A N ew  Private International Law 
Instrum ent in Family M atters for the European Union or the European Com m unity". 
European Law Review, 1995. s.268-288.

Becker. E.: “Children’s Right in Proceedings According to G erm an Law", Practising 
Family Law in Europe. Brussels 11-12 December 2008. <http://www.ccbe.org/index. 
php'?id=272&L=0>. (2.3.2010), s. 1-4.

Boele-W oelki, K.: "T he Principles o f European Family Law: Its aim s and prospects", 
Utrecht Law Review, Decem ber 2005, Vol. 1. No. 2, s .160-168. (Family Law).

Prof. Dr. İlhan Unat'a Armağan 375

http://www.ccbe.org/index.%e2%80%a8php'?id=272&L=0
http://www.ccbe.org/index.%e2%80%a8php'?id=272&L=0


Boele-W oelki, K.: “To Be, or Not To Be: Enhanced Cooperation in international Divorce 
Law Within the European Union”. V ictoria University o f  Wellington Law Review. 2008, 
Vol.39. s.779-792. (D ivorce Law).

Borrâs. A.: “ From Brussels II to Brussels II Bis and Further”, Brussels II Bis Its Impact 
and Application in the M em ber States. (Ed. K atharina Boele-W oelki/Christina Gonzalez 
Beilfuss). Antw erpen-O xford 2007, s.3-22. (Further).

Borrâs, A.: Explanatory Report on the Convention, Drawn up on the Basis o f the 
A rticle K.3 o f  the Treaty o f  the European Union, on Jurisdiction and the Recognition of 
Judgm ents in M atrimonial M atters”, OJ., 16.7.1998, C 221. (Borrâs Raporu).

Caldwell. J.: “Child Abduction Cases: Evaluating Risks to  the Child and Convention”, 
New Zeland Universities Law Review. D ecem ber 2008. Vol.4, s .161-190.

Dardağan, E.: M illetlerarası Usul H ukukunda “A şkın Yetki” Kavram ı, A nkara 2005.

Fiorini. A.: “ Rome III- Choice o f Law in Divorce: Is the Europeanization o f Family Law 
Going Too Far?”, International Journal o f  l.aw. Policy and Family. 2008. Vol.22, Issue
2. s .178-205.

Freshfields Bruckhaus Deringer. “Review o f  the Implementation o f  the 
Brussels II Regulation in Relation to Parental Abduction o f  the Children", 21 
N ovem ber 2006. <http://w w w.jugendam twesel.com /PRESSE_PO LITIQ U E/ 
C hildA bductionN otetoC om niissionerFrattini2.pdf>, (20.10.2009), (Deringer/ECAS).

Hallik, L.: “Child Abduction Cases in Estonia”, Practising Family Law in Europe, 
Brussels 11-12 December 2008, s .1-2. <http://www.ccbe.ora/index.php?id=272&L=0>.
(2.3.2010).

Hodson. D .:“ Brussesl II Encore- A Sum m ary o f Brussels II bis”, Family Law Week, June 
2005. <http://www.familylawvveek.co.uk/site.aspx?i=ed347>, (24.10.2009). (Brussels II 
bis).

Hodson, D.: “ M aintenance w ithin the EU: The New Regulation", Family Law Week. 
January 2009, <http://ww'w.family law week, co.uk/site. aspx?i=ed31854>, (24.9.2009), 
(M aintenance).

Hutchinson. A.M.: "Developm ents in Hague Child Abduction Cases-the English 
Experience”. Practising Family Law in Europe, Brussels 11-12 Decem ber 2008, < http:// 
ww\v.ccbe.org/index.php?id=272&L=0>, (2.3.2010), s. 1-8.

Jantera-Jareborg, M.: “ Unification o f  Family Law in Europe-A Critical Perspective”, 
Perspectives For the Unification and H arm onization o f  Family Law- in Europe, Ed. 
K atharina Boele-W oelki, 2003 A ntw erp, s .194-216.

Kennett. W.: “The Brussels II Convention". ICLQ, 1999. Vol.48, s.467-472.

Kumar, C.: “A Fast-Track to Europe: The Urgent Procedure For Prelim inary Rulings, 
InternationalFam ily Law, Septem ber 2008, s .180-182.

376 Prof. Dr. İlhan Unat'a Armağan

http://www.jugendamtwesel.com/PRESSE_POLITIQUE/%e2%80%a8ChildAbductionNotetoComniissionerFrattini2.pdf
http://www.jugendamtwesel.com/PRESSE_POLITIQUE/%e2%80%a8ChildAbductionNotetoComniissionerFrattini2.pdf
http://www.ccbe.ora/index.php?id=272&L=0
http://www.familylawvveek.co.uk/site.aspx?i=ed347
http://ww'w.family%20law%20week,%20co.uk/site.%20aspx?i=ed31854
http://%e2%80%a8ww/v.ccbe.org/index.php?id=272&L=0
http://%e2%80%a8ww/v.ccbe.org/index.php?id=272&L=0


Lamont, R.: "‘Re M and beyond: m anaging return when a child has settled following 
abduction". Journal o f Social W elfare and Family Law, M arch 2009, Vol.31, No:l. s.73- 
81. (K arar İncelemesi).

Lamont. R.: “Habitual Residence and Brussels 11 bis: Developing Concepts for European 
Private International Law '’, Journal o f  Private International Law, O ctober 2007. Vol.3. 
No:2, s.261-281, (Habitual Residence).

Lamont, R.: “The EU Protecting C hildren’s Rights in Child Abduction”, 2008. IFL. 
s.110-112, (Çocuk haklan).

Lamont, R.: “ International Child Abduction and Domestic Violence in the European 
Union”. G ender and M igration in 21st C entury Europe, Ed. Helen Stalford/Sm antha 
C urrie/Sam antha Velluti. Ashgate 2009, s.27-45, (Abduction-Violence).

Lamont, R.: “ Evaluating European Values: The E lJ’s Approach to European Private 
International Law". Journal o f Private International Law, A ugust 2009, s371-381, (Kitap 
İncelemesi).

Lewis, J.: “The Hague Convention on the Civil A spect o f International Child Abduction: 
When Dom estic Violence and Child Abuse Impact the Goal o f  Com ity”, The Transnational 
Lawyer. 2000, Vol. 13. s.391-449.

Lowe, N.: “ EU Family Law and C hildren 's Rights: A Better A lternative to the Hague 
Conferenceor the Council o f  Europe". Presentation for Children and European Union: 
Legal, Political and Research Perspectives Conference, Liverpool 21 April 2009. 
<http://www.liv.ac.uk/Iaw/ cscfl/children/slides/N igel_Low e.pdf>, (13.11.2009), s.1-10, 
(Children Rights).

Lowe, N.: European Com m ittee on Legal Cooperation (CDCJ) and Com m ittee o f Experts 
on Family Law (CJ-FA). Report for the Attention o f  the Com m ittee o f  Experts o f Family 
Law (CJ-FA), Containing An Evaluation o f  the Council o f Europe's Legal Instrum ents 
in the Field o f Family Law. (Reporter: Nigel Lowe). Strasbourg, 15-17 November 2006. 
s. 1-31. (Report).

McEleavy, P.: “ First Steps in the Com m unitarisation o f Family Law: Too much Haste. 
Too Little Reflection?”, Perspectives For the Unification and Harm onization o f Family 
Law in Europe, Ed. K atharina Boele-W oelki, 2003 A ntw erp, s.509-526. (First Steps).

McEleavy. P.: “The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic 
Relationship or Forced Partnership?”, Journal o f  Private International Law, April 2005, 
Vol.L, No:I, s. 5-34, (New Regime).

McEleavy, P.: “ Free Movement o f Persons and Cross-Border Relationship”. International 
Law Forum du droit international, 2005. Vol.7, No.3, s .153-158, (Cross-Border).

McEleavy, P.: “The Brussels II Regulation: How the European Com munity had Moved 
into Family Law”, ICLQ. 2002, Vol.51, s.883-908. (Family).

McEleavy. P.: “Current Developments”, ICLQ- 2004. Vol.53, 503-518. (Current).

Prof. Dr İlhan Unat'a Armağan 377

http://www.liv.ac.uk/Iaw/%20cscfl/children/slides/Nigel_Lowe.pdf


Neitham m er, K.: “O pening Statem ent". Practising Family Law in Europe. Brussels 11-
12 Decem ber 2008, s .1-4. <http://www.ccbe.org/index.php?id=272&L=0>. (2.3.2010).

Oder, B./Sağbili, M.: “M edenî ve Ticarî Hukuk D avalarında Yargı Yetkisi ve Yargı 
K ararlarının Tenfizine Dair Antlaşma". M HB. 1991. S .1-2. s.73-100.

Özbek Hadim oğlu, N.: Brüksel (1) T üzüğü Işığında AB H ukukunda Geçici ve Koruyucu 
Tedbir K ararlan , A nkara 2009.

Özbek Hadim oğlu, N.: "Yeni Brüksel i l i )  Tüzüğü nün Çocuk K açırm aya ve Çocuklarla 
G örüşm e H akkına İlişkin H üküm lerine Eleştirel Bir Bakış", Prof. Dr. Tuğrul A rat'a  
A rm ağan, A nkara 2012. s.593-628: (Brüksel (II) Eleştiri).

Ö ztekin Gelgel, G.: “ Devletler Özel H ukukunda Velayet, Çocuk K açırm aları, Evlat 
Edinm eye İlişkin Problem ler", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal B ilim ler Dergisi. 
2005. S .2.S .119-148.

Perez-Vera. Explanatory Report on the Hague Convention on the Civil A spects o f 
International Child Abduction, <http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf>. (5.11.2008), 
(Perez-Vera Raporu).

Practical G uide for Application the New Brussels II Regulation, Up-date Version I June
2005. <http://ec.europa.eu/civiIjustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm _en.pdf>, 
(28.2.2008), (Kılavuz).

Rauscher, T.: “ Parental Responsibility Cases under the New Council Regulation 
“ Brussels IIA", The European Legal Forum, 2005, Issue. I. s.37-46.

Reynolds, S.E.: “ International Parental Chil Abduction : W hy Do We N eed To Expand 
Custody Rights Protected Under the Child Abduction Convention", Family Court 
Review, July 2006. Vol.44, No: 3, s.464-483.

Silberm an, L.: “ Interpreting the Hague Convention: In Search o fa  Global Jurisprudence", 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papeis.cfiN7absti act_id=723161>, (24.9.2009).

Schulz, A.: “G uidance From Luxem bourg: First EJC Judgm ent Clarifying the Relationship 
between the 1980 Hague Convention and Brussels II Revised". International Family 
Law, 2008, s.221-225, (K arar İncelemesi).

Schulz. A.: “ The State o f  Development o f  Uniform Law in the Field o f  European and 
International Family and Child Law”, The European Legal Forum, 2007, Issue:6. s.278- 
289. (Uniform  Law).

Stalfoıd, H.: "B russels II and Beyond: A Bettter Deal For Children in the European 
Union?", Perspectives For the Unification and Harmonization o f  Family Law in Europe, 
Ed. K atharina Boele-W oelki, 2003 Antwerp, s.471-488. (Children).

Stalford. H.: "l£U Family Law: A Human Rights Perspective", International Family Law 
for European Union. Ed. Johan M eeusen/M artha Partegâs/Gert S treatm ans/Frederik 
Swennen, A ntw erp 2007. s .101-128, (Hum an Rights).

378 Prof. Dr. İlhan Unat‘a Armağan

http://www.ccbe.org/index.php?id=272&L=0
http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf
http://ec.europa.eu/civiIjustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papeis.cfiN7absti%20act_id=723161


Tenrerio, M ./Eksrom . M.: ' ‘Unification o f  Private International Law M atters W ithin the 
European Union". Perspectives For the Unification and Harmonization o f  Family Law in 
Europe, Ed. K atharina Boele-W oelki, 2003 Antwerp, s .185-193.

Tiryakioğlu, B.: Çocukların K orunm asına İlişkin Sözleşm eler ve Türk H ukuku, A nkara 
2000. (Çocuk).

Tiryakioğlu, B.: “ Velâyet Sorum luluğu ve Ç ocukların  K orunm asına İlişkin Önlem ler 
H akkında Yetki. Uygulanacak Hukuk. Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine D air Sözleşm e”. 
N ihal U luocak’a A rm ağan, s.381-424. (1996 Sözleşmesi).

U luocak, N.: “Velâyet Sorum luluğu ve Çocukların  Korunm ası Tedbirleri H akkında 
Yetkiye, Uygulanan Kanuna, Tanıma ve Tenfize ve İşbirliğine Dair Sözleşme”, MHB, 
1996, S. 1-2. s. 119-127.

V assilikakis. E ./Kourtis, V.: “The Impact and Application o f  the Brussels II Bis 
Regulation in Greece", Brussels II Bis Its Impact and Application in the M ember States. 
(Ed. K atharina Bole-W oelki/Christina G onzalez Beilfuss). A ntw erpen-O xford 2007, s. 
133-143.

Prot'. Dr İlhan Unat'a Armağan 379





Bir insan Halikı Olarak Mülkiyet Hakkı ve 
Uluslarüstü Mahkemeler’in 
KKTC İle İlgili Kararları

Işıl Özkan *

Bana çok genç yaşla asistanı iken, öğrenmeyi, bildiğimi ve bilmediğimi 
bilmeyi öğreten ve hukuku salt normlar bütiinii olarak değil, hukuk 

felsefesi, siyaseti ve sosyolojisi açısından anıaçsal yorumlamayı 
benimseten değerli hocam Prof. Dr. İlhan Unat 'a minnettarlık

duygularımla.

Giriş

Hukuk mu siyaseti belirliyor, siyaset mi hukuku sorusu, modernleşme 
sürecinde daha çok tartışılan bir konu olmuştur. Hukuk düzen ve adaleti 
sağlamak amacını güttüğüne göre durağandır, kolayca değişmez ve mevcut 
düzeni (statüko) korum aya çalışır. Siyaset ise iktidardan iktidara değişen bir 
olgudur. Siyaset hukuku amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmak ister. 
İşte burada karşımıza meşruiyet sorunu çıkar. İktidarın amacına uygun her yasa 
halkın amaçlarına ve beklentilerine uygun düşmeyebilir.

Ulusal mahkemelerin yasaları uygulayarak verdiği kararlar siyasi iktidarın 
değişiminden etkilenmekte midir? Her ne kadar mahkemelerin tarafsız ve bağımsız 
olduğu ileri sürülse de, konjonktüre! değişimlerin onların kararlarında ve hukuku 
yorumlamalarında etkili olduğu düşünülebilir. Ya uluslararası mahkemeler? Bir 
yandan doğal hukukun yansıması olan insan haklarını koruyan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM ), diğer yandan pozitif  hukuku uygulayan Avrupa 
Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) gibi mahkemeler. Hangisinin kararlarının 
daha adaletli ve eşitlikçi olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Bu mahkemelerin 
Romanic hukuku mu, yoksa Germen hukukunu mu ya da Anglo-sakson hukukunu 
mu benimsediğini söylem ek m üm kün müdür? Belki de her olay için "ex aequo et 
bono” bıı hukukların her birine başvuruyorlardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (A İH M ) Başkan yardımcılığını yapan 
Jean-Paul Costa’nın söylediği gibi A İHM  ile milli yargı arasındaki dialog basit,
* Prof. Dr.. Yaşar Üniversitesi Hukuk Faküllesi öğretim üyesi.
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fakat aynı zam anda karışık ve zor bir iştir. AİHM , Sözleşmede öngörülen bir 
normlar hiyerarşisi içinde, milli hukuku yorumlamaktadır. Loizidoıı kararında. 
Sözleşmenin özel doğasını dikkate alarak, insan olmanın korunması için Avrupa 
kamu düzenini ve kendi misyonunu (19. ırıd) kullanmıştır (93p.). M ahkem e 
Sözleşmenin 32. maddesine göre daha egem endir ve tek bir Avrupa standardı 
yaratmak için yeknesak yorum  yapmaktadır. Kuşkusuz milli yargı daha 
homojendir ve kendi hukuk kültürü ve formasyonu içinde karar vermektedir. 
Sonuç olarak A İHM  yargıçları ile milli yargıçlar arasında ne bir savaş ne de 
yönetim sorunu vardır. Sorıın aralarındaki dialoğıı sağlamaktır '.

A İH M 'n e  kişisel başvuru ile sağlanan koruma. ATAD’da ön karar usulüyle 
yürütülmektedir. A İH M . milli yargının yaptığı kontrole üst merci olarak müdahale 
etmektedir (AİHS 1. md.). 35/1. madde ise davanın kabııl edilebilirlik koşullarını 
belirlemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (A İH S )’nin 13. maddesi ikame 
yetki (subsidiarité) prensibine göre milli mahkemelere etkili başvuru hakkı 
tanımaktadır. Strasburg Mahkemesi ancak asli bir sorun olduğunda esasa ilişkin 
inceleme yapar.

Buna karşın ATAD'da ön karar usülii, kişinin ihlal edilen haklarının mahkem e 
önünde düzeltilmesi imkanını vermemektedir. Topluluk yargısı, kişiye sadece bir 
işlemin geçerliliği konusunda ön karar usulüyle ATAD’a soru sorulması yetkisini 
vermektedir. Bunun için milli yargıç önünde görülen bir davanın olması gerekir. 
Her iki mahkem e arasında geniş bir dialog olması zorunludur. Alman Anayasa 
Mahkemesi önünde de önsorun sistemi geçerlidir (93, & 4L F):.

Küreselleşme sonucu ortaya çıkan kamıısallığın yapısal dönüşümü, 
uluslararası m ahkem e kararlarına ne denli etkili olmaktadır? Çeşitli kültürler ve 
siyasetler arasında bir uzlaşma mı sergilemekte, yoksa taraf mı tutmaktadırlar? 
Ulus devletlerin rolünün zayıflaması, uluslararası yargının gücünü mü artırmıştır? 
Eğer böyle ise. bu gücün meşrutiyetini dayandırabileceğimiz halk iradesi, 
kuralların ve kararların yapılanmasında ne derece rol oynamaktadır? Yoksa batı 
kültürünün dışındakilere ”ötekiv muamelesi yapmayı haklı kılacak nedenler mi 
ortaya çıkmıştır? Uzlaşma kültürüne sahip olmadıkça bu soruların yanıtlarını 
bulmak güçtür? Evrensel normlar yine de yol gösterici olacaktır.

1 COSTA. Jean-Paul. “La Cour Européenne de» Droits de l'Homme et le Disloque des Juges", 
içinde Le dialoque entre les juges Européens et nationaux: incantation ou réalité?, (dir. 
LICHÈRE François-l.aurence-POTVIN-SOL 1 S-Amaud RAYNOUARD) Bruvland. 2004. 
s. 163-165.

2 RITLENG. Dominique. "L'Institutionnalisation du Dialoque: Perspectives d’Avenir Pour 
La Cour de Justice des Communautés Européennes et le La Cour Européennes des Droits de 
L'Homme", içinde (L1C11ÈRE-POTVIN-SOLIS-RAYNOUARD (dir). Le dialoque entre les 
juges européens et nationaux: incantation ou réalité? Bruvland. 2004). s.226-227.
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Ferde özel mülkiyet hakkının tanınması veya kollektif  m ülkiyet anlayışının 
kabulü devletlerin siyasi sistemlerine göre belirlenmektedir. Ayrıca Avrupa liberal 
demokrasilerinde hükümetin gücünün özel mülkiyete müdahalesi (millileştirme, 
kamulaştırma gibi) sol ve sağ görüşlü liberal demokratlara göre değişmektedir. 
Kişinin temel hakları (fundamental rights) ile kam unun genel menfaatini korumak 
için bunları sınırlayan hükümetlerin hakları arasındaki denge sosyal bir seçim 
sorunudur. Avrupa hukuk alanında standartlar ve değerler arasında çatışmalar 
olabilir. M ahkemenin önünde, devletler kendi anlayışlarını (self-understanding) 
seçemezler. Artık onlar paylaşılmış görüşlerle bağlıdır.

Nitekim vatandaşları hak sahibi olanlar ve olm ayanlar biçiminde ikiye 
ayırma, yüzyıllarca etkisini sürdürmüştür. Kimi uyruklar seçme ve seçilme 
hakkından mahrum kalmıştır. Fransa ve A B D ’de, bir dönem seçmen olabilmenin 
koşulu, belli bir vergi ödem ek veya belli ölçüde mülk sahibi olmak idi. Osmaıılı 
İmparatorluğunda 1876 Kamın-i Esasisi uyarınca yapılan ilk mebus seçiminde, 
mebus seçilebilmek için az çok emlak sahibi olmak gerekiyordu5.

1. Bir İnsan Hakkı O larak M ülkiyet Hakkı

A . T a r i h i  G e l i ş im

Başlangıçta ortak ve kutsal bir değer taşıyan toprak mülkiyeti MÖ.VI. 
yüzyıldan itibaren bu özelliğini kaybetmeye başlamış, eski Yunan’da kabul 
edilen aile mülkiyeti (köleler de dahil) yerine ferdi mülkiyet alanı genişlemiştir. 
Mülkiyetin insanlar arasındaki dağılımı ile onların eşitliği veya eşitsizliği 
arasında yakın bir ilişki vardır4. Platon (Eflatun)'un Devlet adlı kitabında ideal 
devlette yöneticilere mülkiyet hakkının tanınmadığı, çiftçiler ile zanaatkarların 
özel mülkiyetten yararlanabileceği anlaşılmaktadır. Platon, “ Kanunlar” adlı 
kitabında ise ortakçı bir mülkiyet düzeninin en iyisi (ideal) olduğu, ancak bazı 
sınırlamalarla özel mülkiyetin de kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır

Aristo, “ Politika” adlı VII. kitabında özel mülkiyeti savunmuş, toprağa 
vatandaşların sahip olmasını, üretimin ise köleler ve yabancılar tarafından 
yapılmasını istemiştir. II. Kitapta kölelik kurum unu şiddetle savunmuş ve 
mülkiyet ortaklığının şekillerini açıklamıştır. Onda da eşitlik ilkesi, mülkiyet 
dağılımında temel kural olmuştur6.

R om a 'da  12 Levha kanunlarından (M Ö 450) sonra ferdi mülkiyet belirgin 
hale gelmiştir. Ancak m ülkiyet başlangıçta eşit olarak dağıtılmamıştır. Mülkiyet
3 AYBAY. Rona, Vatandaşlık Hukuku. 5. Baskı. İstanbul 2003, s. 7. dn: 11.
4 GÜRİZ, Adnan. Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara 1969. s. 13-14.
5 PI ATON. Yasalar XI.K. (Çev.: Candan Şentuna-Saffet Babür). 3. bs.. İstanbul 2007. s. 421 vd.
6 Bkz. GÜRİZ. s. 19-21.
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hakkına sahip olabilmek için Roma vatandaşı (quirites), ayrıca (patriciııs- 
lıalk meclisine katılan) olm ak gerekiyordu. Peregrinus (yabancılar) da bazen 
mülk edinebiliyordu. Plepsler 12. Levha Kanunu ile eşit hale geldi7. Çiçero bu 
adaletsizliği eleştirmiştir. O na göre gerçek hukuk, tabiata uygun akıldır. Eşitlik 
tabii hukukun temel unsurlarından biridir. Çiçero, “C um huriyet” adlı eserinde 
bütün vatandaşların mülk sahibi olabilmesini savunmuştur. Bütün vatandaşlar 
zenginlik bakımından değil, fakat hukuk açısından eşit olmalıdır. ‘'De ofTıciis” de 
devletin özel mülkiyete karışmaması gereğini ve devletin özel mülkiyeti koruma 
görevini vurgulamıştır.

İs lam 'da  ise mülkiyet A llah ’a aittir8. D ünya zenginliklerinin dağılımı Tanrı 
iradesine bırakılmaktadır. Ancak bazıları rızk bakımından daha üstündür. Geçimi 
üstüm olanlar, sıkıntı içinde bulunanlara yardım etmelidir. Ortaçağda, feodal 
düşünce hiyerarşi ve lonca sistemi vardı. ‘'Topraksız senyör o lm az” deyimi bu 
döneme aittir. Ancak toprağın maliki tek kişi olmamış, hiyerarşisi içinde hak 
sahiplerinin durumu belirlenmiştir ( se n y ö r -vasal). Kilise ise gelirlerinin tehlikeye 
düşmemesi için mülkiyet sistemine karışm ıyordu’.

16. ve 17. yüzyıllarda Thom as M ore gibi ütopyacı sosyalistler mülkiyetin 
topluma ait olduğunu savunurken, Hugo Grotius, Thom as Hobbes, Samuel 
Pufendorf gibi tabii hukukçular özel mülkiyeti savunmuştur.

18. yüzyılda John Locke 'un mülkiyet teorisi burjuvazinin ve liberalizmin 
klasik teorisi olmuştur. “ Hükümet Üzerine İkinci D enem e” adlı eserinin “Mülkiyet 
Üzerine” başlığı altında incelenen emek-değer teorisine göre değeri yaratan emek 
olduğuna göre, nesneyi ortaklaşa olmaktan çıkarıp şeyin sahibi haline getiren 
em ektir10.

Faydacı teori, İngiliz düşüncesinin bir ürünüdür. Daha sonra Alman hukukçu 
Jhering tarafından geliştirilmiştir. 19. yüzyıl boyunca Jhering ve J.S. Mili üretim 
araçları üzerinde özel mülkiyet ilkesini savunmuşlardır. Bu görüşe göre, kişilerin 
mülk edinme amacına yönelik çabaları toplum yararına da hizmet eder. XX. 
Yüzyılın ilk yarısında ise sosyal fayda ilkesi mülkiyet hakkını sınırlandırmak 
isteyenler tarafından kullanılmıştır. Faydacılık akımının öncüsü sayılan 
David H u m e’e göre, özel mülkiyet kurumu ve bu kurumu düzenleyen hukuk 
kurallarının kasnağı ve meşruluğu fayda ilkesinde aranmalıdır. Faydacı akımın 
savunucularından John Stuart Mili sosyalist ve kapitalist mülkiyet sistemlerini 
karşılaştırmıştır. Evrimden yana olan Mili, mülkiyetin kişiler üzerinde bir

7 TAIlİROüI.L. Bülent. Roma Hukukunda Mülki\et Hakkının Sınırları. İstanbul. 2001. s. 21.
8 Kuran'm Nisa sûresi. 126: En'am sûresi. 12; Nur sûresi. 64.
9 Bkz. GÜRİZ. s. 77.
10 II. 27. 29. bkz. BAKIRCI Fahri. John Locke’ta. "MiilkKet Anlayışı". Ankara 2004. s. 185-186.
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egemenlik aracı haline gelmesine karşıdır. Emek verenin hakkına ters orantılı 
olarak dağıtılan mülkiyeti eleştirmiştir” .

Jhering, köylü ile sahip bulunduğu toprak arasında içten bir ruhsal bağ 
bulunduğunu, mülkiyetin toplum yararı için sınırlı sayılması gerektiğini 
belirtmiştir. Spencer ise laissez-faire (bırakınız yapsınlar) sisteminin en iyisi 
olduğunu savunurken, toprak mülkiyetinin devlete bırakılmasını ve kişilere 
kiralanmasını savunmuştur.

Kant ve Hegel ise mülkiyet hakkını insanın irade gücü ile açıklamıştır. K an t 'a  
göre mülkiyet hakkı da diğer haklar gibi, başkalarının hürriyeti ile sınırlıdır. 
Kant emeğin, mülkiyet hakkını yaratabileceğini kabul etmez. Üstün malik olan 
devlet yasam a gücüne sahip olduğuna göre, özel mülke sahip olamaz. Toprak 
üzerinde yalnızca özel kişiler mülkiyet hakkına sahip olabilir. Üstün mülkiyet, 
özel kişilerin mülkiyetini hüküm ranla  (malik) birleştirme gibi bir varsayımdan 
hareket etm ektedir1-.

H egePe göre mülkiyet, hürriyetin sembolü ve bağımsız olma amacıdır. Kişi 
iradesi ile nesne arasındaki ilişki sürdükçe mülkiyet vardır. Ancak kişilik hakları 
gibi, mülkiyet hakkı da kişisel iradenin üstündeki objektif  irade tarafından 
belirlenir (Devlet).

Marx, daha “Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Ç a l ı ş m a c ın d a 15 emek 
kavramının özel mülkiyet ile ilişkisini kurmuştur. Piyasa çok sayıda mübadele 
eyleminin gerçekleştirilmesine imkan veren toplumsal düzen olduğuna göre, 
soyut emek ilkesiyle mübadele imkanlarının çoğaltılıp gelişmesi arasında sıkı bir 
bağ vardır.

B. İnsan H ak lan  Belgelerinde M ülkiyet H akkının Yeri

Mülkiyet hakkı insan hakları belgelerinde yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannaınesi 'n in 17. maddesi “ 1. f.- her şahıs tek başına veya başkaları ile 
birlikte mal ve mülk sahibi olm ak hakkına haizdir. 2. f.- hiç kimse keyfi olarak 
mal ve mülkünden m ahrum  edilem ez" hükmünü taşımaktadır.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu metin, anayasalara girdiği ölçüde ö r f  ve 
adet hukuku kuralı niteliğini kazanmıştır. 16 Aralık 1966 tarihli ve 10 Ocak 
1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasal Haklar ile Ekonomik. 
Sosyal. Kültürel Haklara ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmelerine (ikiz
11 Bkz. GÜR İZ. s. 213-214.
12 Bkz. GÜRİZ. s. 234.
13 MARX. Kari, Grundrisse. Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin ün  Çalışma. İstanbul. 2008 ((.'ev.:

Sevan Nişanyan). s. 32.
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sözleşmeler) Türkiye 10.7.2003 tarihinde katılmıştır’4. Birinci sözleşmede daha 
çok klasik koruyucu haklar yer alırken; ikinci sözleşme koruyucu haklar, isteme 
hakları ve katılma haklarını kapsamaktadır. Her iki sözleşmede de mülkiyet 
hakkından söz edilmemiştir. Bunun nedeni, o dönem de m evcut iki zıt blok (batı 
ve doğu) arasında uzlaşma sağlama endişesidir.

İnsan haklarının çeşitli ayrımlara tabi tutulduğu görülmektedir. Bunlardan 
birincisi klasik insan hakları (koruyucu haklar-droit protections) ve isteme hakları 
(droit créances) ayrımıdır. Bunlardan birincisi insan özgürlüğünün korunmasını 
hedefleyen haklar, İkincisi özellikle Marksist bazen de Liberal öğreti ile 
gelişen sosyal ve ekonom ik hakları ifade eder. Mülkiyet hakkı, bu ayrım içinde 
“mutlak-kutsal” bir hak olmaktan çıkıp, ekonomik ve sosyal haklar arasında yer 
alm aktadır1’.

Bireysel haklar-kollektif haklar ayrımı ise, siyasi ve sosyal hakların bu ayrım 
içindeki yerinin belirlenemediği, ayrıca birey ile hak grubu arasında ayrım 
yapılamayacağı nedeniyle eleştirilmiştir. Koruyucu haklar, isteme hakları ve 
katılma hakları ayrımı, Alman hukukçu Georges Jell inek’in yaptığı tasniftir. 
Ülkemizde de taraftar toplamıştır"1. Kişisel-Siyasal-Sosyal-Ekonomik-Kiiltiirel 
Hak ve Ö devler ayrımı da savunulmuştur.

Diğer bir ayrım birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar şeklindedir '7. Birinci 
kuşak haklar, insanın tarihsel gelişim içinde ilk kazandığı haklardır. Klasik insan 
haklarıdır. Devlete çekinme yükümlülüğü yükler. İkinci kuşak haklar, ekonomik, 
sosyal, kültürel haklardır. 19. yüzyılda sanayi devrimi sonucu çıkmıştır. 
Ekonomik, sosyal, kültürel nitelikte haklardır. Ü çüncü kuşak insan hakları, ilk 
olarak, Karel Varsak tarafından ortaya atılmıştır. 2. Dünya Savaşından sonra 
insan suje (hak sahibi) yapılmıştır. Okyanus dipleri, ay, uzay, A ntartika’dan 
elde edilecek gelirlerin paylaşılmasını amaçlar. Barış hakkı, çevre hakkı, insani 
yardım alma hakkı gibi.

Birinci kuşak hakların tanınması 17.-18. yüzyılda “doğal hukuk” ve 
“bireycilik öğretisi” ile olmuştur. Bu haklar Amerikan ve Fransız devrimlerinden 
doğmuşlardır. 19. yüzy ıl’daki eşitlik ve özgürlük mücadelesi sonucu sosyal haklar 
ve örgütlenme hakları doğmuştur. 2. Dünya Savaşından sonra XX. yüzyılda

14 RG. 11.08.2003- 5923.
15 Marksizm ile bu haklar arasında bir ilinti aramak yanlıştır. KAPANI, Münci. Kamu Hürriyetleri.

3.bs. Ankara. 1970. s. 69; karş. KABOĞLU, İbrahim Ö.. Özgürlükler I lııkuku. İnsan Haklarının
Hukuksal Yapısı. 4. bs.. İstanbul 1998. s. 30.

16 GÖZÜBÜYÖK, A. Şeref. Anayasa Hukuku, 9.bs.. Ankara 2000. s. 156 vd.: TANİLLİ. Server.
Devlet ve Demokrasi. Anayasa Hukukuna Giriş. İstanbul 1988. 172 vd.; SOYSAL. Mümtaz.
Anayasanın Anlamı, 8. bs.. İstanbul 1990. s. 10!.

17 Bu ayrım Kaboğlu tarafından benimsenmiştir. KABOĞLU, s. 28-31.
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toplumsal ve uluslararası dengesizlikler dayanışma haklarını doğurmuştur. 
Burada sömürgeden çıkan 3. Dünya devletlerinin baskısı etkili olmuştur".

Mülkiyet hakkı insan hakları konusunda yapılan ayrımlar içinde, sosyal ve 
ekonomik haklar ve ödevler içerisine girmektedir. Sosyal devlet, üretim araçları 
üzerinde özel mülkiyet hakkını ve özel teşebbüs serbestisini tanır. Serbest 
rekabetçi kapitalist ekonomik sistemin çağımız şartlarına uyarlanmış şeklidir. 
‘‘Sosyalist devlet” anlamına gelmez. 1961 ve 1982 Anayasaları bu anlamda 
sosyal devleti kabul etmiştir1'’. Türkiye de 1961 Anayasasının benimsediği bu 
düzenleme, 1982 Anayasasında (ın.35) farklı olarak kişisel haklar ve ödevler 
başlığı altında yer  almasıyla sonuçlanmıştır. M ülkiyet hakkının kişinin hakları 
bölümünde yer alması doğrudur. Çünkü mülkiyet, mahiyeti itibariyle kişiyi 
devlet karşısında koruyan ve devlete müdahale e tmeme yükümlülüğü getiren 
bir haktır. M ülkiyet hakkının koruduğu değerler ve sınıflar açısından da sosyal 
hak ile bir ilgisi yoktur. Kanun önünde eşitliğe ilişkin 1961 Anayasası’nın 10. 
maddesiyle ilgili 23.03.1976 tarihli kararında Anayasa Mahkemesi, mülkiyet 
hakkının mutlak, sınırsız niteliğini kaybettiğini, sosyal niteliği ağırlaşan bir hak 
haline geldiğini ve kamu yararı amacıyla bu hakkın sınırlanabileceğini kabul 
etmiştir. Bu görüşünü ayrıca ikinci maddedeki sosyal hukuk devleti ilkesine 
dayandırmıştır. Devlet; kişi ile toplum arasında denge kurmakla y ü k ü m lü d ü r0. 
Anayasa M ahkemesi kamulaştırmayla ilgili 12.10.1976 tarihli kararında mülkiyet 
hakkının sınırsız olmadığını, kamu yararı gereği sınırlar konulabileceğini, ancak 
kam u yararının bulunmadığı hallerde kamulaştırma yapılamayacağını, aksinin 
hakkın özüne dokunan ve hakkı ortadan kaldıran bir işlem olduğunu belirtmiştir. 
Kamulaştırılan taşınmazın gerçek değeri ödenmelidir. Aksi sosyal hukuk 
devleti ilkesiyle bağdaşmaz. İkinci kararda, kamu yararı ilkesi bireyci anlayışla 
yorum lanm aktır-1.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 6. maddesiyle korunan “adil 
yargılanm a hakkı”nın uygulama alanı medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili 
nizalar ve suçlamalardır. Bireyler arasındaki yahut özel kişiyle özel hukuka tabi 
kamu tüzel kişileri arasındaki özel hukuk ilişki ve nizaları arasında mülkiyet 
hakkı da yer  almaktadır. M ahkem e kamu hukuku düzeyinde yer a lmasına karşın 
bazı tasarrufları medeni hak ve yüküm lülük niteliğinde saym ış tır - .  Bir özel 
tasarrufun idarenin iznine tabi olması onun özünü ortadan kaldırmaz. Tasarrufun 
“ kam usal" veya “özel" niteliğinin hangisinin ağır bastığının araştırılması gerekir.

18 KABOGLU. s. 31-32.
19 ÖZBUDUN. Ergun. Türk Anayasa Hukuku. 8. bs.. Ankara 2005. s. 123.
20 1-;. 75/167. K. 76/19, AMK.D, sa:14. s. 118 vd.
21 AKAD. Mehmet. Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasası'nın 10. maddesi. İstanbul. 

1984. s. 60.
22 Bentlıam/Hollanda. 23.10.1985. A. 97. s. 16.
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6. madde anlamında “ medeni hak ve yüküm lülükler” içinde görülen mülkiyet 
hakkı, sendika hakkı ile birlikte ekonom ik ve sosyal hak olarak kabul e d i lm iş t i r5.

Mülkiyet hakkı A İH S 'ne  sonradan eklenmiştir. Bunıın nedeni, ikinci dünya 
savaşının çöküşünü yaşayan Avrupa da ekonomik hayatın gereklerini dikkate 
alarak, bu hakkın içeriğinin tespitindeki güçlüklerdir.

C. A İH S’ye EK-1 N o ’lu Protokol’de M ülkiyet H akkının K orunm ası 
ve Sınırları

1. Mülkiyet Hakkının Korunması

20.03.1952 tarihinde Paris 'te  imzalanan Ek 1 Nolıı Protokolün 1. maddesinin 
1. fıkrasına göre “her hakiki veya hükmü şahıs mallarının masuniyetine riayet 
edilmesi hakkına maliktir. Herhangi bir kimse ancak am m e menfaati icabı olarak 
ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun umumi prensipleri 
dahilinde mülkünden mahrum  edilebilir” . 1. maddenin 2. fıkrası ise “yukarıdaki 
hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaatine uygun olarak istimalini tanzim 
veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetlerin veyahut da para cezalarının tahsili 
için zaruri gördükleri kanunları yürürlüğe koymak konusunda malik bulundukları 
hukuka halel getirmez” ifadesini içermektedir.

Ek Protokol /  1, 1. cümle “ mülkiyete saygı hakkını” genel kural olarak 
kabul etmekte, 2. cümle mülkiyet hakkından yoksun bırakılmanın şartlarım 
belirlemektedir. “ Mal ve mülk dokunulmazlığına riayet” “ respect de ses biens” 
“peaceful enjoyment o f  possessions”, yalnız hakkın tanınmaması halinde değil, 
yararlanma imkanının kaybolması halinde de çiğnenmiş olur. Her türlü tasarrufu 
içerir genişliğe sahiptir’1

2. Hakkın Sınırlanması

Maddenin 1. fıkrası 2. cümlesi şartları oluşursa, hak bütünüyle ve hukuken 
ortadan kalkacaktır. Bu yoksunluk ise en çok kamu yararı sebebiyle, yasada ön 
görülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak m ümkün 
olacaktır. Yoksun bırakma hali için kamu yararı (public interest, utilité publique) 
şartı aranmaktadır. Ayrıca uluslararası hukukun genel ilkelerine uygunluk

23 GÖZÜBÜYÜK. Ş - GÖLCÜKLÜ, F. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve l.Hgulaması. 7. bs..
Ankara. 2007. s. 417. Mülkiyet hakkının geçirdiği evrim, onu birinci kuşak haklardan (kişi
özgürlükleri ve siyasal haklar) ikinci kuşak haklara (sosyal, iktisadi, kültürel haklar) taşımıştır.
Üçüncü kuşak ise dayanışma haklarıdır. K.ABOĞLU, s. 255.

24 GÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 421-422.
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istenmektedir. Kullanımı düzenleme konusunda genel menfaat (intérêt général, 
general interest) aranmaktadır. Her iki halde tedbir yasa ile öngörülmüş olmalıdır.
3. koşul ise; mülkiyet haklarına hukuki ve malikin serbestçe tasarruf hakkına fiili 
(de facto) müdahalelerde aranan “orantılılık” veya “ölçülülük” ilkesine riayettir-'.

M ahkem e kamu yararı kavramını çok geniş anlamda kullanmaktadır. Ulusal 
mercilere geniş takdir hakkı vermektedir. Daha dar olan “genel menfaat” kavramını 
mahkem e bazen kamu yararı düzeyinde incelemiş26, bazen genel menfaat olarak 
ele almıştır. M ahkem eye göre bireyi mülkiyet hakkından yoksun kılan bir tedbirin 
meşru kamu yararı amacı gütmesi yeterli değildir. Am aca gitmek için başvurulan 
araç ile amaç arasına makul bir orantı ilişkisinin bulunması g e r e k i r 7.

Özellikle kamulaştırma bedellerinin gecikmeli ödenmesi, düşük kanuni 
faiz ödenmesi nedeniyle kişilerin uğradıkları zararlar tazmin edilmek zorunda 
kalmıştır’8. Mülkiyet hakkına müdahale sonucu tazminat ödenmesi, m addede yer 
alm am akla birlikte, “yabancılar” için uluslararası hukukun genel ilkesi olarak 
uygulanmaktadır. Tazminat ödenmeksizin özel mülkün devlet tarafından işgal 
edilmesi, kamulaştırma kararının iptalinin yerine getirilmemesi29, ev ve malının 
yakılması, adli ve idari yargının iyi işlememesi, köy boşaltılması30 mülkiyet 
hakkının ihlali olarak görülmüştür.

M ahkem e Sporrong et Lönnroth/ İsveç davasında31 tazminat isteme hakkının 
bulunmamasının “adil denge” ilkesini bozduğunu, tazminat ödenmesinin 
mülkiyet hakkının korunmasının esaslı bir unsuru olduğunu ve birinci maddenin 
içinde bu hakkın zımnen bulunduğu sonucuna varmıştır. Akkuş/Tiirkiye 
kararında zarar ve ziyan bedelinin uygun niteliğinden söz edilmektedir (p.29, 
31). Bu davada kamulaştırma bedel artırımı geç ödenmiş, ayrıca enflasyona 
denk faiz ödenm em iştir32. Tazminat tutarının belirlenmesi için idari ve adli 
usullerin fazla uzun sürmesi de ihlal sebebidir. 1982 A n ay asasfn m  46. maddesi 
2 0 0 l 'd e  değiştirildiği halde kamu alacakları için Yargıtay’ın öngördüğü % 30

25 OÖZÜBÜYÜK-GÖLCÜKLÜ, s. 423.
26 Case of Lithgovv and Others v.the United Kingdom. Application no:9006/80: 9262/81:9263/81; 

9266/81: 9313/81: 9405/81). 8 July 1986. A. 102; Case of Hakansson and Sturcsson V.Swcden. 
Application no: 11855/85. 21 Febrııary 1990. A.I71-A.

27 K. Ashiııgdane/İngilterc, 28.05.1985. A. 93. p. 57: Aka/Türkiye. 23.9.1998. p. 44-45.
28 Halim Akça ve ötekiler/Türkiye. 17.7.2001. Requête no: 19640/92. 3 Juillet 2001.
29 Guillemin/Fransa, 21.2.1997. Case of Guillenıin v. France, Application no: 19632/92, 

21.02.1997. Reports 1997-1.
30 Akdıvar ve ötekiler/Türkiye. 16.9.1996; Reports 1986-1V. Gündem/Türkiye, 25.5.1998. 

Reports 1998-111.
31 23.9.1982. A.52. p. 69.
32 Ayrıca bkz. 21.2.1986: James et autres c. Royaume Uni. Aktaş et autres c. TR, 30.1.2001. bkz. 

AKILLIOGLU, Tekin, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Ankara, 2002, s. 83.
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faiz ödenm iştir53. Yargıtay 2002 tarihinde bu konuda içtihadı birleştirmeye 
gerek olmadığına karar vermiştir. Ayrıca işsizlik sigortasından sadece yabancı 
olması nedeniyle kişinin yararlanmaması mülkiyet hakkında ayrımcılık olarak 
nitelendirilmiştir34.

M ahkem e taraf  devletlere geniş bir takdir hakkı tanımaktadır. M ahkemenin 
bu alandaki yetkisi sınırlıdır, müdahalenin “gerekliliğini” değil, “yerindeliğini’*, 
yasallığını denetler. Nihayet 4. maddedeki ayrımcılık yasağı burada dikkate 
alınır".

1). A İH M ’in K KTC ile İlgili Kararları

Kıbrıs sorununun gündeme geldiği ATAD ve AİITM gibi mahkemeler bugüne 
değin. 1959-60 Andlaşmalarının geçerli olup olmadığına dair bir açıklama 
yapmamıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum yönetimince temsil edilmesinin 
kabulü, halen geçerli ve yürürlükte olan İttifak ve Garanti Andlaşmalarının "'iki 
toplum arasındaki denge"" ve “ iki toplumun ortak rızaları"' esaslarını ihlal etmektedir.

Ayrıca yetki konusunda m ahkem e içtihatlarında bütünlük bulunmamaktadır. 
Bankovi and others v. Belçika ve 16 Akit devlet (52207/99) başvurusu sonucu 
verilen 12 Aralık 2001 tarihli kabul edilınezlik kararında NATO ülkelerinin eski 
Yugoslavya’da yapm ış oldukları hava operasyonunda sivillerin ölmesinde “yetki” 
kullanılmasının, taraf devletlerin ülkeleri dışında ancak istisnai durumlarda 
söz konusu olabileceğini vurgulamaktadır. Türkiye aleyhine açılan davalarda 
“etkin kontrol” kriterini kullanan mahkeme, Bankovi başvurusunda “yetkinin 
kişiye yönelik” olması (ratione personae) ilkesine ağırlık vermiştir. Mahkeme 
yer bakımından K K T C 'n in  Türk iye’nin yetki alanında olduğunu kabul etmiş, 
T ürk iye’nin kişiye yönelik bir eylemi olup olmadığını incelememiştir. Kaldı 
ki ta ra f  devletin ülke dışı sorumluluğu için "ilgili hükümetin kullandığı kamu 
yetkilerini kendi kullanması’" kriterini yine m ahkem e getirmiştir (Bankovi, p .7 1). 
Buna karşın mahkem e Irak 'ın kuzeyini T ürk iye’nin yetki alanı görmemiştir. (Issa 
and others v. Turkey (Başvuru N o :3 1821/96):".

1. Loizidou and Others / Türkiye Karan 7

Titina Loizidou Kıbrıslı Rum kadınların 19 Mart 1989 tarihinde Limya köyü 
civarında yaptığı “eve dönüş” gösterisine katılmış ve ateşkes hattını aşmıştır.

33 Adile Kartal Turkey. Application no: 20144/92. 28.3.2002.
34 Gaygusuz c. Austria. 16.9.1996. Reports 1996-1V. p. 40,41. 50.

35 GÖZCBÜYCK-GÖLCÜKLÜ. s. 428.
36 Bkz. NECATİGİLZaim. Kıbrıs Uyuşmazlığı ve AİHM Kıskacında Türkiye.Ankara.2005. s. 

73.
37 16682/90. 22.9.09. 24.5.11 (Final Jııdgment Loizidou v. Turkey: Ref. 1998-ILgodzSI (28.7.98)

390 Prof Dr. İlhan Unat'a Armağan



Ayios Stauros Kilisesine doğru tırmanan kadınları önce silahsız Türk askerleri, 
sonra Türk polisi durdurm aya çalışmış, iki saat güvenli bir bölgede bekletildikten 
sonra bir ambulansla Ledra Palas sınır kapısından BM Barış Gücü tarafından 
güneye gönderilmişlerdir.

Bayan Loizidou Tem m uz 1989’da (15318/89 N o .’lu başvuru) AİH 
K om isyonu’na Türkiye aleyhine AİHS 3.maddesi (kötü muamele), 5.maddesi ve 
8. maddesi (konut hakkı)ile 1 no ’lu Ek protokolün 1. maddesine (mülkiyet hakkı) 
dayanarak başvurmuştur.

8 Temmuz 1993 tarihli Komisyon Kararında başvurucunun 1972 yılında 
G irne 'y i terk edip, Lefkoşa’ya  yerleşmesi nedeniyle 8. maddenin ihlalinin söz 
konusu olmadığına karar verilmiştir (p. 88, 89). P l - l ’le ilgili olarak; bu hükmün 
devletin mülkiyet hakkının kullanılışını kamu yararı veya vergi, ceza gibi 
nedenlerle kontrol etmesini engellemediğini (90 p.), ancak 29 Ocak 1987 'den  önce 
m eydana gelen olay için devam eden ihlalin söz konusu olmadığını (p. 92) kabul 
etmiştir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs 'ta  bulunan mülkiyete ulaşma hakkının T ürk iye’ye 
yöneltilemeyeceğine (p. 95) karar vermiştir. Özgürlüğünün sınırlanmasının 
dolaylı olarak mülkiyete ulaşmayı etkilediğini, ancak bunu doğrudan P . l - l ’e 
etkili olmadığını kabul etmiştir (p. 98, 99).

Loizidou v. Türkiye davasında" ise Divan öncelikle K K T C ’nin Türk iye 'n in  
etkin kontrolü altında bulunduğunu kabul etmiş, ayrıca mülkiyetin hukuken 
elinden alınmadığı ve devam ettiği (süre gelen ihlal) sonucuna varmıştır. Bu 
kararını Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin adanın tek yerel temsilcisi olduğu 
yönündeki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 24.11.1983 tarihli kararma 
ve BM Güvenlik  Konseyinin K K T C 'n in  tanınmamasına yönelik 541 (1983) ve 
550 (1984) tarihli kararlarına dayandırmıştır. Buna karşın 8. maddedeki yerleşme 
hakkı (66 p.) ihlalini kabul etmemiştir.

Dava 9 Kasım 1993’de 32. md. p.l ve 47. maddeye göre 3 ay içinde Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümetince D ivan 'a  gönderildi. 23 Mart 1995’de Türk Hükümeti 
çeşitli ön itirazlarda bulundu. M ahkem ece usulün suistimali, 1. maddedeki Türk 
mahkemelerine başvuru yapm am ış olması ve Türk iye’nin 25. md. ve 46. md. ile 
ilgili ülkesel sınırlama bildirisi geçersiz sayıldı (2.p).

7 Mayıs 1985 tarihli K K TC  Aııayasası’nm 159 (1) (b) maddeleri 13 Şubat 
1975'de  terkedilen veya sahipsiz taşınmazlar kayıtlı olsun olmasın; ayrıca 
kamuya ait veya kam unun kontrolü altında olan taşınmazların Kıbrıs Tiirk Federe

38 18 Dcc 1996. hıtp:/./cıniskp.echr.coe.int'tkpl97/vicwbkm.asp?sessionld=2699765l&skin=hu(l
oc-e. 22.07.2009.
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Devletine geçeceğini kabul ediyordu.

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi 18 Kasını 1983 tarihli ve 541 (1983) sayılı 
sonuç belgesi (resolution) ve 11 M ayıs 1984 tarihli ve 550 (1984) sayılı sonuç 
belgesinde K K T C ’nin tanınmaması gerektiğini bildirmiştir. 1983 yılı Kasım 
ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Topluluğu ve Birleşik Krallık 
Hüküm et Başkanları aynı dileği tekrarladılar ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin 
tek meşrıı hüküm et olarak kabul edileceğini bildirdiler. 22 Ocak 1990’da Türkiye 
sözleşmenin 46. m addesiyle ilgili bir bildiriyi (declaratioıı) Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliğine verdi. Bu bildiri yükümlülüklerde karşılıklılık şartı ile 
ilgili idi ve 3 yıl için geçerlivdi. Türkiye 1. maddedeki yargılamanın kendi milli 
sınırlarıyla sınırlı kalmasını istiyordu. Bu bildiri 22 Ocak 1993’ten itibaren 3 yıl 
için yenilendi (p.24,25).

Bayan Loizidou ise 22 Tem m uz 1989’da 15318/89 no'lıı başvuruyu yaptığım 
ve sözleşmenin 3, 5, 8 maddelerine aykırılığın giderilmediğini iddia etti. 4 Mart 
1991 ’de Komisyon onun yakalanması ve gözaltına alınması ile ilgili 3 ,5  ve malına 
ulaşamaması ile ilgili iddialarını kabul edilebilir buldu. Buna karşın ikamet hakkı 
(8. md.) ve mülkiyet hakkının ihlali (P - l -1 )  iddialarını kabul etmedi.

M ahkem ede görülen dava sonucu verilen 18 Aralık 1996 tarihli kararda ise, 
Türkiye’ye karşı dava açılabileceği (2. p), P l - l ’in ihlal edildiği, 8 ”in ihlalinin 
söz konusu olmadığı (p.4), 50. maddenin uygulanması için Türk hükümetine 6 
ay süre verilmesine karar verildi ''. Sonunda Türkiye hükmedilen tazminatı ödedi.

2. Kıbrıs -  Türkiye Kararı4"

25781/94 sayılı başvuru ile açılan bu dava, 11 n o ’lıı Protokol"ün11 yürürlüğe 
girmesinden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından 30 Ağustos 1999 yılında 
m ahkem eye gönderilmiştir. Başvurucu 1974 operasyonundan sonra Türk iye 'n in  
A İH S - l - l  1. 13, 14, 17, 18. maddelerini ve 1 n o ’lu Protokolün 1, 2, 3 maddelerini 
ihlal ettiğini ileri sürmüştür. 10 Mayıs 2001 tarihli kararında M ahkeme, öncelikle 
başvurucu devletin 33. m addeye göre locus standi bu davayı açm aya hakkı 
olduğunu kabul etmiştir (62 p.). Loizidou kararına gönderm e yapan Divan, 
Sözleşmenin 1. m addesine göre yargı hakkının âkit devletin ülkesiyle sınırlı 
olmadığına karar verdi. Ayrıca Türkiye 'n in  güncel olarak K KTC üzerinde 
etkili kontrolü olup olmadığının araştırılmasına gerek görmedi (76 p.). Konut

39 Türkiye’nin ödemeyi yapmaması üzerine üç tane (inlerim Resolution) çıkarıldı. (99) 680, 6
Ekim 1999, DH (2000) 105. 24 Temmuz 2000, DH (2001) 80. 26 Haziran 2001.

40 (no: 25781/94 ECHR 2001-11' 10.5.01)
41 Kasım 1998 de yürürlüğe girmiştir. Bkz. RG. 20.06.1997. sa:23025.
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dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkı ile ilgili olarak; Divan, Kıbrıslı Rumların 
evlerine dönm e imkanları reddedildiği için, 8. maddenin devam eden ihlalini 
kabul etti (175 p.) Ayrıca, K arpaz’da yaşayan ailelerin ayrılığının incelenmesi 
gerektiğini belirtti (177 p.) Loizidou davasında olduğu gibi 1 no.lu protokolün 1. 
maddesine aykırılığı kabul etti (189 p.).

M ülkiyet hakkı konusunda, Komisyonun görüşlerine katılan Divan (184 p.) 
Ocak 1989'daıı beri KKTC yetkililerinin Rum vatandaşlarının mülkiyet hakkını 
kabul etmediğini, bunun K KTC A n ay asas ın ın  159. maddesine ve 52/1995 sayılı 
Kanuna dayandığını kabul etti (1 84 p.).

Divan başvurucu Devletin KKTC mahkem e sisteminin bağımsızlığı ve 
tarafsızlığını tanımadığı gerekçesiyle 6. m addeye (adil yargılanma hakkı) 
aykırılığı kabul etmedi (240 p.). Ayrıca 8. maddeye aykırılığı, yersiz kişilerin 
Kuzey Kıbrıs 'taki evlerine dönmesinin engellenmesi açısından kabul etti (175 p.)

3. Xenides- Arestis Kararı”

Bıı. Xeııides 1971'deıı 1974 Ağustos ayına kadar, M agosa 'n ın  Maraş bölgesi 
Ayios Memnoıı semtinde yaşadığını, evinin bulunduğu parsel üzerinde bir arsa, 
bir dükkan ve üç ev bulunduğunu bir arsanın hisseli sahibi olduğu, bu evlerden 
birinde ikamet ettiğini ve 1974 A ğustos’undan itibaren evini terk etmek zorunda 
kaldığım belirterek; Türkiye aleyhine 4 Kasım 1998 tarihinde 46347/99 noMu 
başvuruyu yapmıştır. Davacı AİHS 8, 14 ve I no 'lu  ProtokoFün 1. maddesinin 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Türkiye ise taşınmazın vak ıf  malı olduğunu ileri 
sürmüş, fakat tapu kaydını ibraz edememiştir.

23 Nisan 20 0 3 ’de KKTC sınırının karşılıklı geçilmesi konusunda önlemler 
alınmış, 30 Haziran 2003 'de  Parlamento 49/2003 sayılı Tazminat Kanunu 'nu  
kabul etmiştir. 30 Tem m uz 20 0 3 ’de bu kanunun 11. maddesine göre bir 
Komisyon kurulmuştur. 15.08.2003‘de K K T C 'd e  Resmi Gazetesinde bu 
husus yayınlanmış ve 18.08.2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Tazminat 
Komisyonu oluşturulmuştur. 24 Nisan 20 0 4 ?de yapılan iki ayrı referandumda 
"Annan Planı" Türk tarafından kabul edilmiş, Rum tarafı reddettiği için yürürlüğe 
girmemiştir. 22 Aralık 20 0 5 7de KKTC yetkilileri (67/2005) sayılı Taşınmazların 
Tazmin, Değişim ve Yeniden Yapılanması Kanununu çıkarmış, yönetmelik 20 
Mart 2 0 06 'da  yürürlüğe girmiş ve ‘'Taşınmaz M allar kom isyonu” çalışmaya 
başlamıştır.

Divan, Loizidou davasından farklı olarak, başvurucunun halen M agosa 'da  evi

42 No: 46347 99. 7.12.06
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olduğu ve Kıbrıs-Tiirkiye davasında belirtildiği gibi, bu durumun konut hakkına 
ilişkin 8. m addeye aykırı olduğunu kabul etmiştir (20 p.). Ayrıca Türk iye’nin yargı 
yetkisi konusunda itirazını reddetmiş, sorunun topluluklar arası müzakerelerle 
çözüleceğine ilişkin Hüküm et itirazını kabul etmemiştir. T ürk iye’nin etkili 
kontrolünü kabul eden mahkeme P. 1-1 ’in devam eden ihlalini kabul etmiştir. Zira 
davacının malım kullanması ve kontrolü engellenmektedir (31 p.). Ayrımcılıkla 
ilgili 14. maddenin incelenmesine ise gerek görmemiştir  (35 p.).

M ahkem e maddi ve manevi zararların tazmini konusunun davacı ile sorumlu 
hüküm et arasında (M ahkem e Kuralları 75/1 'e  göre) çözümleneceğine (50 p.) 
karar vermiştir. Bu tazmin 3 ay içinde gerçekleşmelidir.

Komisyon başvuruları 67/2005 sayılı kanuna göre inceleyerek iade, değişim 
veya telafi tazminatına karar vermeye başlamıştır. 5-7 kişiden oluşan Komisyonun 
2 üyesi yabancı idi. Komisyon kararlarına karşı Yüksek İdare M ahkemesine 
istinaf yolu ile itiraz hakkı tanınmıştır.

M ahkem e 14 M art 20 0 5 ’de başvuruyu kabul etti. 22 Aralık 2005 'de  esasa 
ilişkin kararını verdi. Başvurucu sadece tatmin edilmeyi kabul etti. Kıbrıs 
Hükümeti 36. maddeye göre müdahale hakkını kullandı (16 Ağustos 2006).

M ahkeme yeni telafi ve iade mekanizmasının kurulması konusunda Türk 
Hükümetinin attığı adımları takdir ettiğini belirterek, başvurucunun yeni 
K om isyon’a zararın tazmini için başvurabileceğini kabul etti. 7.12.2006 tarihinde 
maddi tazmin sağlandı. Ayrıca 50. m addeye göre tazminat ödenmesine karar 
verildi.

AİHM  bu konuda son olarak 18 kararı dahaTürkiyealeyhinesonuçlandırm ıştır“ .

43 Case of Strati v. Turkey, Application No: 16082/90, 22.09.2009; Casc of Christodoulidou 
Turkey. Application No: 16085/90. 22.09.2009: Case of Vrahimi v. Turkey, Application 

No: 16078/90. 22.09.2009: C'asc of Andreou Papi v. Tıırkcy. Application No: 16094/90. 
22.09.2009: Case of Hadjithomas and Others v. Turkey. 39970/98. 22.09.2009: Case of 
Skyropiia Yialias Ltd. v. Turkey. Application No: 47884/99, 22.09.2009: Case of l.oi/.ou and 
Others v. Turkey. Application No: 16682/90. 22.09.2009: Case of Hadjiprocopioıı and Others 
v. Turkey. Application No: 37395/97. 22.09.2009: Case of Hapeshis and Hapcshi-Michaelidou 
\. 'Turkey. Application No: 35214/97. 22.09.2009; Case of Hapeshis and Others v. Turkey. 
Application No: 38179/97, 22.09.2009: Case of T.piphaniou and Others v. Turkey. Application 
No: 19900/92. 22.09.2009: Case of Zavou and Others v. Turkey. Application No: 16654/90. 
22.09.2009: Case of Rock Ruby Hotels l.td. v. Turkey. Application No: 46159/99. 22.09.2009: 
Case of Iordanis Iordanou v. Turkey. Application No: 43685/98.22.09.2009: Case of Ramon v. 
Turkey. Application No: 29092/95, 22.09.2009: Case of Joseplıides v. Turkey. Application No: 
21887/93. 22.09.2009: Case of Diogenous and Tseriotis v. Turkey. Application No: 16259/90. 
22.09.2009: Case of Saveriadcs v. Turkey. Application No: 16160/90.22.09.2009.
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4. G ö rü ş ü m ü z

Milletlerarası toplum üyelerinin Kıbrıs Devleti 'n in  tek meşrû hükümeti olarak 
Kıbrıs Rum hükümetini tanımaları ve K K TC 'y i Kıbrıs Devletinin idaresinde eşit 
hak sahibi olan de facto bir hükümet olarak tanımamaları, hem Zürich-Londra 
uzlaşması ve 1960Andlaşmaları ve hem d eT ü rk to p lu m u n u n “self-deterınination” 
hakkı açısından, hukuka aykırı bir tutumdur. Kıbrıs uyuşmazlığı hukukun 
yanında siyasi, askeri ve sosyal faktörleri içeren bir uyuşmazlıktır. Milletlerarası 
barışın sağlanması için, kazanılmış hakların feda edilmesi yoluna gidilmemelidir. 
Türk toplumunu temsil etmeyen bir hükümetin tanınmasına devam edilmesi 
de K K T C ’nin tanınmaması kadar milletlerarası barışın sağlanmasına katkı 
yapmayacaktır.

Birleşmiş Milletler Şartını açıklayan 1970 tarihli bildiriye göre, hukuka aykırı 
kuvvet kullanmak yasaktır44 (10.p). Kıbrıs’ta her biri kendi bölgesinde etkin 
kontrolü elinde bulunduran iki de facto hükümet bulunmaktadır. Bunlar da birini 
de jure  olarak tanımak Garanti Andlaşmasının 10. maddesine ve meşru müdafaa 
hakkına dayanılarak yapılan müdahale sonucu gerçekleşen fiili durumun hukuka 
aykırılığına sebep teşkil e tm em elid ir45.

II. Türk H ukukunda M ülkiyet Hakkı ve Sınırları

A . M ülkiyet Hakkı

1. Kavram

Mülkiyet kelimesi Arapça ‘'mıılk’' sözcüğünden türemiştir. “ Hüktim ile bir 
şeyin zapt ve tasarrufu” olarak tanımlanır41’. Mülkiyet ile egemenlik (hakimiyet) 
kavramları arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Latince de mülkiyet anlamına 
gelen “dom inium ” ve “proprietas” kelimeleri kullanılmıştır. Birincisi; efendi, 
sahip, yöneten anlamını taşırken, İkincisi; özel, özgü, kendine özgü, kişiye ait 
bağımsız bir egemenlik alanını ifade etmektedir. Gelişmenin sonunda bu iki 
kelime tamamen eş anlam kazanmıştır. Mülkiyet malik ile sahip o lunmaya 
elverişli her ‘"şey” arasındaki ilişkidir. Mülkiyet hakkından doğan yetkiler; 
klasik Roma hukukunda mülkiyetin üç unsuru olarak ifade edilmiştir: Bunlar 
“ustıs” (kullanma) “ frııctus” (yararlanma), “abusus” (tasarruf etme veya kötüye 
kullanma) yetkileridir. Tüm  aynî haklar içinde en geniş yetkiler içeren hak 
mülkiyet hakkıdır '7.______
44 1970. İL,VI. vol.IX. no:6, s. 1292.
45 TOLUNKR. Sevin, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk. İstanbul. 1971. s. 412.
46 ÖRÜCÜ. Esin, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı. İstanbul 1976. s. 3. dn.l.
47 ÖRÜCÜ, s. 7.
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Eski Yunanda mülkiyet, sadece eşya üzerinde değil insanlar üzerinde 
görülmektedir (köleler). M.Ö. VI. y.y.’dan itibaren aile mülkiyeti yerine 
ferdi mülkiyet alanının büyüdüğü görülm ektedir1*. M ülkiyet kavramını 
em ek ile ilişkilendiren Arap düşünürü İbııi Haldun olmuştur. İbni H aldun’un 
“m ukaddim e”sinde yer alan bu görüş; John L ocke’un mülkiyet anlayışında 
tekrarlanmış, ancak mülkiyetin tabîî hukuk içindeki yeri ve nasıl kazanıldığı 
cıı iyi şekilde Locke tarafından açıklanmıştır19. M arxist teoriye göre, mülkiyet 
ilişkileri üretim güçlerinin gelişimi tarafından belirlenir.

“ Her devir ve millet için değişmez, sabit bir mülkiyet kavramının 
bulunmamasının diğer bir sebebi, mülkiyetin sadece hukuki bir müessese olmayıp, 
aynı zam anda iktisadi, sosyal ve ahlaki bir müessese oluşudur'". Mülkiyet sosyal 
bir kurum olduğu için her millet kendi dünya görüşüne uygun bir mülkiyet 
sistemi geliştirmiştir. Mülkiyet hııkıık düzeninin eşya üzerindeki kurulmasına 
izin verdiği hakimiyet haklarının en genişidir. Anayasamızın 36. maddesinde 
yer alan mülkiyet anlayışı klasik liberal ve Marksist mülkiyet anlayışının yerine 
sosyal mülkiyet anlayışını benimser. Mülkiyet hakkı A nayasam ızda yer alan 
temel haklardan b i r id i r.Mü 1 k iyet kavramının kapsamı, yetki ve ödevlerden 
oluşmaktadır. “M ülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına aykırı olamaz 
Bir mutlak hak olarak mülkiyet hakkı, yeni M .K.(683-778)'inci maddelerinde 
düzenlenmiştir. TM K  683(eski 618) mülkiyet hakkının tanımını yapm am ış, ancak 
sahibine sağladığı yetkileri açıklamıştır. Bu hüküm malikin ak tif  yetkileri olan 
kullanma, ürünlendirıne. tasa rru f  yetkisinin sınırlarını; hukuk ve kamu yararını 
koruma olarak belirtmiştir.

Ayrıca mülkiyeti koruyucu pasif  yetkiler (davalar) düzenlenmiştir (TM K 808. 
683/2.f) '1. Sınırlama kamu yararı amacıyla olsa da hakkın özüne dokunulmamalı 
(Any. 13). K ullanma hakkı M.K. 2.deki dürüstlük kuralına aykırı olmamalıdır.

2. Özel Hukukta Korunması

Bu davalardan istihkak davası, doğrudan zilyet durum unda olmayan malikin, 
malik olmayan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açabileceği ve eşyanın 
geri verilmesini sağlam a amacını güden aynî nitelikte bir davadır.

48 Eflatıın'un ortakçı ve tekçi bir toplum düzenini savunduğu. Aristo’nun ise özel mülkiyeli 
savunduğu söylenebilir, bkz. GÜRİZ. s. 19.

49 Bkz. GÜRİZ.’s. 135.136; BAKIRCI, s. 162 vd.
50 EREN, Fikret. " Mülkiyet Kavramı”, Dr. A. Rccai Seçkin’e Armağan. Ankara. 1974. s. 766.
51 Bkz. ERTAŞ. Şeref. Eşya Hukuku. Ankara. 2008. s. 234-235: OÛUZMAN M. Kemal/ÖZER 

Seliçi/Saibc OKTAY-ÖZDEMİR, Eşya Hukuku. 10 bs.. İstanbul. 2004. s. 229. 231 vd.
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Taşınırlar gibi taşınmazlar da bu davaya konu olabilir. Tapulu taşınmazlarda, 
bu davanın işlevini tapu sicilini düzeltme davası yerine getirir (Y M K  1000/2 
madde-eski MK. 913)” . Ancak bu dava bir eda davası değildir. Taşınmazın 
iadesini sağlamaz. Bu davadan sonra istihkak davası açılabilir.

Müdahalenin m en ’i (el atmanın önlenmesi) davasında Y M K  683/2. madde 
(eski MK. 618/2) eşyanın fiili hakimiyeti (zilyetliği) yine maliktedir. Ancak 
üçüncü şahısların hukuka aykırı davranışları yüzünden bu hakkını gereği gibi 
kullanamamaktadır. Davanın açılabilmesi için devam eden bir müdahalenin 
olması gerekir. Ancak failin kusurlu olması aranmaz. Bu dava da mülkiyet 
hakkından kaynaklandığı için aynî bir davadır. Zam anaşım ına uğramaz. Ayrıca 
eda davasıdır". Malik, saldırı nedeniyle bir zarara uğramışsa, saldırı sona erse 
bile tazminat isteyebilir. Bu dava borçlar hukuku kurallarına ve haksız fiil 
zamanaşım ına bağlıdır.

Ayni haklardan mal üzerinde hak sahibine en geniş şekilde yetki sağlayan hak 
mülkiyet hakkıdır. Sağladığı yetki sınırlı ise “ sınırlı ayni hak” olarak nitelendirilir. 
Şahsa bağlı ve eşyaya bağlı ayni haklar ayrımında, taşınmaza bağlı ayni haklar 
bağlı bulundukları taşınmazdan ayrı olarak devredilemez'-1.

3. Kamu Hukukunda Korunması

Devletin ülke unsuru, onun yetkilerini kullanacağı alanı belirler. Aynı zamanda 
belli bir arazi üzerine yerleşmek zorunludur. Bu toprağın sınırlarını belirlemek 
önemlidir. Ülke devletin varlık konularından biridir. Bu nedenle 1789 Haklar 
Bildirgesinde mülkiyet hakkına ilişkin düzenlem eler yapılmıştır. Bu gelişmeler 
“sosyal devlet” hedefiyle paralel gitmiştir. 1961 Anayasası devlete bir yandan 
siyasi, iktisadi, sosyal engelleri kaldırma görevi verirken, diğer yandan insanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama ödevi 
vermektedir (10. md.). 1961 Anayasası mülkiyet hakkını toplumsal işlevli bir hak 
olarak düzenlemiştir (31 md.). 1982 Anayasası ise bu hakkı ikinci kuşaktan birinci 
kuşağa geçirmiştir (35 md.) (Kişinin hakları ve Ödevleri) BakanlarKurulu, KHK 
ile sosyal ve iktisadi hakları düzenleme yetkisine sahipken, “kişinin hakları” 
yönünden böyle bir yetkisi bulunm am aktadır (91/1)-'. Dolayısı ile hak daha

52 OÖIJZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR. s. 224.
53 AYAN. Mehmet. Eşya Hukuku, II, Mülkiyet 3. b>. Konya, 200!. s. 97.
54 OÖl.'ZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.20.
55 Anayasa'da "özelleştirme" konusunda özel birdüzenleme bulunmamaktadır. Bu özelleştirmenin 

yasaklandığı anlamına gelmez. Yasa koyucu Anayasa'nın genel ilkelerine aykırı olmamak şartı 
ile düzenleme yapabilir. Ancak bu yetki yasama orgamnındır. Yasama organı kamu mülkiyetinin 
de koruyucusudur. Anayasa Mahkemesi Kararı 1994/49 E., K. 1994/45-2 K.. RG. 10.9.1994.
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güvenceli bir rejim içinde korunmaktadır. M ülkiyet hakkının anayasal güvence 
altına alınması “hukuk devletinin” gereği kabul edilmiştir*".

Mülkiyet hakkının sınırlama biçimleri Anayasa tarafından düzenlenmiştir. 
Kamulaştırma ve devletleştirme, toprak mülkiyeti ve kıyılardan yararlanma ile 
tarımın ve çiftçinin korunmasına yönelik Anayasa hükümleri mülkiyet hakkının 
sınırlarını göstermektedir. 1961 Anayasasının 38. maddesinde yer alan “kamu 
yararı” nedeniyle karşılıkları peşin ödenerek kamulaştırmaya ilişkin hükmü 
1982 Anayasasında da korunmuştur (46. md.). Ayrıca “kamu hizmeti” niteliği 
taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının gerektirdiği durum da gerçek karşılığı 
üzerinden devletleştirilebileceği kabul edilmiştir (1961 Anayasası 39. md., 1982 
Anayasası 47. md.).

Toprak ve tarım reformu amacıyla özel mülkiyetin sınırlanabileceği (1961 
Anayasası 37. madde, 1982 Anayasası 44. md.), tarım ve hayvancılığı korumak 
amacıyla tarım arazileri ile çayır ve meralara sınırlamalar getirilebileceği 
kabul edilmiş (1961 Anayasası 52. md, 1982 Anayasası 45. md.), ayrıca kıyılar 
devletin hükmü ve tasarrufu altında bırakılmıştır. Deniz, göl, akarsu kıyılarından 
yararlanmada kamu yararı gözetilir (1982 Anayasası, md. 43). 1982 Anayasası 
s ınırlamaya ilişkin hükümlere, 1961 Anayasasından farklı olarak “kamu yararı" 
başlığı altında (43-47) “Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümünde 
yer  vermektedir. Böylece mülkiyet hakkının kendisi, sınırlayıcı hükümlere 
oranla daha güvenceli bir konuma yerleştirilmiştir. Buna karşın devlet ve kamu 
mülkiyetinin özelleştirilmesine ilişkin kurallar öngörülmemiştir. Özelleştirmede 
de yasallık ve kamu yararı ölçüt olarak alınabilir.

A nayasa 'n ın  47. maddesi sadece devletleştirmeden bahsederken, 13.8.1999 
tarih ve 4446 sayılı kanunla başlık ” E-Devletleştirme ve Özelleştirme” olarak 
değiştirilmiş, maddeye iki fıkra eklenmiştir. 47/3-4. fıkra özelleştirmeye ilişkindir. 
“Devlet kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen 
yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya 
tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğini kanunla belirler” . Kamu 
hizmetinin temel özelliği; kamu yararı nedeni ile, toplumsal yararın önde geldiği 
kamu hizmetlerinde bireyin çıkarından önce toplum yararının gözetilmesini 
hedef  a lmasıdır (47/1) (Devletleştirme).

Özelleştirme ise bunun tam tersidir. Liberal ekonominin siyaset tercihleriyle 
bağdaşmaktadır. Amacı devletin ekonomik alandan çekilmesidir '7. Özelleştirme

56 KABOĞLL. 257-25S.
57 ALİEFENDİOGLU. Yılmaz. "Kamu Hizmeti-Kamu Yaran Açısından Özelleştirme veAna\asa

Mahkemesi Kararları". Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu. Bildiriler-
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ile ilgili Bakanlar Kuruluna KHK. çıkarma yetkisini veren 5.05.1994 günlü ve 
3987 sayılı Yetki Yasası ve bu yasaya dayanarak çıkarılan K H K ’ler Anayasa 
Mahkem esince iptal edilmiştir. M ahkemeye göre, her KİT özelleştirmesinde 
çerçeve yasaya ilaveten, ayrı bir yasa çıkarılmalıdır. A nayasa mahkemesi bu 
kararında, özelleştirme ile mülkiyet hakkı arasında bağlantı kurmuştur. Ayrıca 
Anayasanın 5. maddesi ve Başlangıç hükümlerinden hareketle stratejik öneme 
sahip kamu hizmetlerine ilişkin yetki yasasının iptaline, yabancılaşmanın Türk 
milletinin bağımsızlığı ve toplumun refah ve huzurunu bozacağı gerekçesiyle 
karar vermiştir (s. 270-271). Bozma kararından sonra 24.11.1994 günlü 4046 
sayılı yasa çıkarıldı. Bu yasada 27.04.1995 gün ve 4105 sayılı yasayla değişiklik 
yapıldı.

M ülkiyet hakkının sınırlanması, kamu yararı amacı ile bile olsa hakkın özüne 
dokunm am alıd ır (1961 Anayasası, 11., 1982 Anayasası 13. md.). Kiraların 
kontrol altına alınması da kamu yararından mıdır, yoksa mülkiyet hakkının özüne 
mi dokunulm aktadır konusu tartışmalıdır'*. Mülkiyet hakkının sınırlanmasında 
söz konusu olan kamu yararı, (biiyiik grubun) toplumun yararı anlamında 
kullanılmaktadır.

Mülkiyet hakkından doğan, “edinme ve elde bu lundurm a” (jus possidendi), 
“engel o lm a’’ (jus prohibendi). “kullanma” (jus utendi), “yararlanm a” (jus 
fruendi). “ tasarrufta bulunm a” (jus abutendi) ve “elden çıkarm a” (jııs disponendi) 
yetkilerinin Türk pozitifhukukunda; sağlık, huzur, düzen, güvenlik, iskan ve doğal 
afetten, doğal kaynakların korunması, tarım ve ormancılığın geliştirilmesi, eski 
eserlerin korunması, şehirleşme ve imar planları, ekonomik gelişme ve kalkınma, 
ticaret, sanayi ve turizmin düzenlenmesi, vergiler, siyasal ve dinsel (yabancıların 
yerleşme ve mülkiyet hakkı gibi) nedenlerle sınırlandığı görülmektedir"’.

B. Yabancıların M ülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlam alar ve 
İstisnaları

1. Tarihçe

1876 Kanun-i Esasisi “herkes usulen mutasarrıf  olduğu mal ve mülkten 
emindir. Menafii um um iye için liizıım sabit olmadıkça ve kanunu mucibince 
değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz” 
hükümleri içeriyordu. Bu hüküm 1908 değişikliğinde aynı şekilde bırakıldı.

Tartışmalar. 11. 26 Mart 200-1. s. 4-5.
58 Bu konudaki farklı Anayasa Mahkemesi kararlan için bkz. ÖRÜCÜ, s. 54-55.
59 ÖRÜCÜ, s. 88. 91 vd.
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1921 Anayasası mülkiyet hakkına ilişkin bir hüküm içermiyordu. Ancak bıı 
husus. 1876’daki hakların geçerli olduğu şeklinde yorumlandı''".

M ülkiyet hakkını düzenleyen 1924 Anayasasının 70. maddesinde, mülkiyet 
hakkı Türk vatandaşlarına tahsis edilmiştir hükm ü yer  a lıyordu '1. Ancak 71. md., 
vatandaşlığa bakılmaksızın malın dokunulmazlığını düzenlemiş, 79. md. ise mülk 
edinmenin ve tasarrufun sınırlarının kanunla belirleneceğini hükm e bağlamıştır. 
M ülkiyet hakkı temel hak olarak 1961 ve 1982 Anayasalarında düzenlenmiştir. 
7 Safer 1284 (8 Haziran 1868) tarihli "Teba’ayı Ecnebiyenin Emlâke M utasarrıf  
Olmaları Hakkında K anun '’"2 yürürlüğe girinceye kadar, O sm anlı’da yabancıların 
taşınmaz mal edinme hakkı bulunmamaktaydı. Kapitülasyonlar ile yabancılara 
taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet hakkı tanınmamıştır. Yabancı devletler de 
kendi tebaalarının Osmanlı topraklarında taşınmaz mal edinimini engelliyordu. 
Safer Kanunu ve bu kanuna ekli 17 Safer 1285 (9 Haziran 1869) tarihli protokol 
ile Hicaz arazisi hariç. Osmanlı topraklarında yabancılara taşınmaz mal edinme 
hakkı tan ın m ış t ı r5.

21 Şubat 1298 tarihli ‘‘Ecanibin Hakkı İstimlâki K anununun Birinci 
M addesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve Arazisine Mahsus Kanun’'64 ile 
Osmanlı Devleti vatandaşlığından izin alınmaksızın çıkanların taşınmaz mal 
edinimine yasak getirilmiştir'' .  Ayrıca Tapu K. 3 5 ’deki son değişikliklere kadar, 
T ürk iye’de yabancı tüzel kişilerin taşınmaz mal edinmeyeceği görüşü hakimdi. 
Bunun nedeni “ Eşhası Hükmiyenin Emlaka M utasarrıf  Olmaları Hakkındaki 
Kanun” ile O sm anlı’dan beri yabancı hükmi şahısların taşınmaz edinmesinin 
öngörülm em iş olmalarıdır.

Lozan A ndlaşmasına bağlı İkamet ve Salâhiyeti Adliye Hakkında 
Mukavelenamenin''*’ (24 Temmuz 1923) 1. maddesi her konuda siyasi (ahdi) 
karşılıklılık şartını getirmiştir. 3. m addede ise taşınmaz edinme hakkı yer 
alıyordu. Bu maddede taraf  devletlerin siyasi karşılıklılıktan vazgeçmeleri 
halinde, bu devlet tâbiiyetindekilerin T ürk iye 'de  taşınm az mal edinme hakkından 
yararlanamayacağı belirtilmiştir. Böylelikle daha sonra Tapu K . 'da  yer alacak

60 ÖRÜCÜ, s. 22.
61 "...Temellük Ve Tasarruf... Hak Ve Hürriyetleri Türklerin Tabiî Hukûkundandır". Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasaları. (Der: Ayhan Yalçın). 2. Bs.. İstanbul 1986, S. 35.
62 D. I . I. C. 1. s. 230. Bkz. UN AT. İlhan. Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler-Mahkeme Kararları). 

Ankara 1986. s. 17.
63 ALTUö, Yılmaz, Yabancıların Arazi İktisabı Meselesi. 4. bs.. İstanbul 1976. s. 63.
64 D.T.I. C.3 (Zeyl). s. 96. Bkz. UNAT. s. 18.
65 UNAT. İlhan. "Türk Vatandaşlığından Kovulanlar Miras Hakkından Yoksun mudur?", SBFD. 

C.20. sa:3. 1965. s. 188 : SARGIN, s. 44.
66 D.3.T. C.V, s. 166.
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olan karşılıklılık yabancıların taşınm az edinmesinde bir şart olarak aranmaya 
başlanmıştır. Esasen siyasi olan bu şartın asgari haklar dışındaki haklara 
uygulanması devletin siyasi tercihine bırakılmıştır.

2. Sınırlamalar ve Dayanakları

Yabancıların hak ve özgürlüklerine ilişkin kuralların sınırlandırılmasında, Türk 
hukukunda hakların niteliğine göre yapılan tasnifte mülkiyet hakkı özel haklar 
içinde ele alınmıştır"’. Ancak hak ve özgürlüklerin siyasi, kamusal ve özel haklar 
olarak ayrılması doğru bulunmayarak, kamu hakkı olarak nitelendirilen pek çok 
hakkın özel hukuk ilişkisi niteliği olduğu, özel haklar içinde incelenen hakların 
da tanınmaları ve korunmaları bakımından kamu hukuku niteliği taşıdığı görüşü 
kabul görmektedir. Sınırlandırma konuyu kamu hukuku alanına taşımaktadır“*.

A nayasa 'm n  35. maddesindeki mülkiyet hakkından yabancılar da yararlanır. 
Ancak bu konuda milletlerarası hukuka aykırı olmayan kanunlarla sınırlamalar 
konulabilir (Anay. 16. md.). Tapu K. 35. madde ve Askeri M em nu Mıntıkalar 
Kanununun 1-A.maddesi, yabancılar için bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bazı 
kanunlarda ise bu kısıtlamalara istisna teşkil eden hükümlere yer verilmiştir. 
Turizm Teşvik Kanunu m .8, Doğrudan Yabancı Yatırımlar. Kanunu (madde 13) 
gibi. Türk H ukukunda yabancıların mülkiyet hakkı konusundaki sınırlamalar 
taşınmaz mallara ilişkindir. Tapu kanunu 35. m addeye göre yabancı gerçek kişiler 
karşılıklı o lm ak ve kanuni sınırlamalara uym ak kaydıyla taşınmaz edinebilir. Bu 
sınırlamalar taşınmazın niteliği, miktarı ve alanı ile ilgilidir. Ayrıca, devletin 
mukabele-i b i 1 m i s i I tedbirleri alm a yetkisi vardır (1062 sayılı kanun)’". Yabancı 
ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde 
taşınm az edinme hakkına sahiptir (35/VII). Bunlar dışındaki dernekler ve vakıflar 
taşınmaz mal edinemezler (35/1V). Cemaat vakıfları ise bu hükümlere tabi 
değildir.

67 BERKİ. Osman Fazıl. Devletler Hususi I lukukıı. C.l. “ Tabiiyet ve Yabancılar Hukuku". 7. bs.. 
Ankara 1970. s. 202: TEKİNAI.P. Gülören. Türk Yabancılar Hukuku. 8. bs.. İstanbul 2003. s. 
216.

68 ÇELİKEL. Aysel-GELGEL. (Ö/TEKİN) Günseli. Yabancılar Hukuku. 14. bs. İstanbul, 2008. 
s. 219 vd. Mülkiyet hakkı yabancıların sosyal ve ekonomik hakları başlığı altında incelenmiştir. 
(,'İÇEKLİ. Bülent. Yabancılar Hukuku. Ankara 2007. s. 149 vd.: Yabancıların Türkbe'de 
yararlanabilecekleri haklar başlığı altında incelenmiştir. AYBAY. Rona. Yabancılar Hukuku. 
İstanbul 2005. s. 177 vd.

69 Türkiye. Arnavutluk, Bulgaristan. Lübnan. Suriye ve Yunanistan'a mukabele-i bilıııisil 
uygulamıştır. Yunan vatandaşlarına 25.09.1964'de 6/3706 sayılı BKK ile konulan sınırlamalar. 
88/12592. 88/12757. 89/ 14145 sayılı BKK ile kaldırılmıştır. Bkz. SARGIN. Fügen. 
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklarından 
Yararlanmaları. Ankara. 1997. s. 155-156.
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M ahkemelerimiz karşılıklı işlem şartını farklı yorumlayan kararlar 
vermiştir. Bazılarında bir sözleşme olmadıkça, karşılıklılığın gerçekleşmediği 
kabul edilirken71, bazıları kanuni, veya fiili71 karşılıklılığı kabul etmiştir. Fiili 
karşılıklılığın tesbitinde iktisap biçimi ne ö lçüde72 taşınmaz mal edinilebildiği de 
dikkate alınmaktadır. Bu husus doktrinde eleştirilmiştir.

Türk vatandaşları bakımından mülkiyet hakkının kısmen veya tamamen 
sınırlanıp sınırlanmadığının yani fiili durumun tesbiti gerekir. Türk vatandaşlarına 
özel ve istisnai şartlar ve kısıtlamalar getirilmemiş olması halinde karşılıklılık 
oluşur” . Aksi halde 1062 sayılı Kanun B K ’na “ misilleme’’ yapm a yetkisi 
vermektedir. Yargıtay 2.HD. 23.11.2004 tarihli Kararında karşılıklılığın, en az iki 
devlet arasındaki anlaşma ile (ahdi) ya  da iç hukukta engel koym am a biçiminde 
(kanuni) olabileceğini, ancak en önemli noktanın Mııkabelei Bilmisil Kanununda 
ifade edilen fiili karşılıklılığın belirlenmesi olduğunu, ifade etmiştir.

Y H G K  10.2.1993 tarihli kararında fiili karşılıklılık aramıştır, “yabancı ülke 
kendi sahillerinde taşınmaz edinmeyi yalnızca kendi vatandaşlarına hasretm işse.. . ,  
sahildeki taşınmaz malın yabancı tarafından edinilebileceği kabul ed ilem ez"74. 20 
Nisan 1940 tarihli ve 2/13349 sayılı BK. KararnamesindeTürk vatandaşlarına karşı 
özel kısıtlama getirmeyen yabancı devlet vatandaşlarının, Türk iye 'de  taşınmaz 
mal edinebileceği kabul edilmişti (Kanuni fiili mütekabiliyet). Karşılıklılığın 
gerçekleşmesi için bir emsal gerekli değildir7'. Y 8H. 21.10.1986 tarihli kararında 
"tam karşılıklılık birebir hukuk sistemlerinin ayniyetini ifade eder" demiştir. 
Ancak bu kararı bozan HGK "karşılıklılık için iki devlet mevzuatının tıpatıp 
birbirine benzemelerinin şart olmadığını” vurgulamıştır’ .

70 Y.2HD.T. 3.2.1977. E.760, K.931. YKD. 5.5.1987. C.XII, sa:5. s. 685 vd.: 21 İD. T. 21.12.1990. 
E.5496. K. 13085. YİIİD. 1991. C.XIV. sa:2. s. 210: Y.8HD. 14.12.1989. E .I?704, K .14728. 
YKD. 1990. C.XVI. sa:3. s. 373 vd.

71 Y.8I ID. T. 13.6.1988. E.8293. K.830I. YKD. 1988. C.XIV. sa:8. s. 1094 vd.
72 "Karşılıklı işlemin tüm koşulları itibariyle denk olması gerekir". İBD. 1990. C'.LX1V, sa: 1-2-3. 

s. 220 vd.
73 GELGEL-ÖZTEKİN. Günseli. "Yabancıların Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet \e  Sınırlı Ayni 

Haklardan Yararlanılmasında Mütekabili} et İlkesi". Mİ IB. Y.23. sa: I -2/2003, Prof.Dr. Gülüren 
Tekinalp'e Armağan, s. 408.

74 E.92'2-717 K.. 93/39. ÇELİKEL-NOMER. s. 332-335.
75 8.1 İD, 21.10.1986. E. 1986/9681. K. 1986/10741. YKD. C. XIII. sa:2 (4987). s. 224 vd.: 

ALTUĞ, s. 136.
76 Karar. Türk hukukunda kazandırıcı zamanaşımı süreci (20 yıl) ile Alman K.'daki sürecin (30 yıl) 

farklı olması ile ilgilidir. YGHK. 10.4.1989. E. 1988/8-556. K. 1989/69. ÇELİKEL-NOıVlER. 
s. 328: Bkz. ÖZEL, Sibel, "Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinmeleri İçin Gerekli Olan 
Karşılıklılık Şartının Yargıtay Kararları İşığında Yorumu". MHB y. 17-18. sa:l-2. 1997-1998 
Prof.Dr. Yılmaz Alluğ Armağanı, s. 312.
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Anayasa Mahkemesi 1985 ve 1986 yıllarında verdiği iki kararda yabancıların 
T ürk iye 'de  taşınmaz edinmesine ilişkin iki değişikliği iptal etmiştir. İlk karar 
Tapu K. 35. md. ek fıkra getiren 3029 sayılı kanunla ilgilidir. Bu kanunla hangi 
ülkelere mütekabiliyet şartının uygulanmayacağını tesbite BK yetkili kılınmış. 
B K ‘da çıkardığı 1984 tarihli karar ile bazı Arap devletleri vatandaşlarına 
karşılıklılık ve Köy K. 87 'deki sınırlamalar uygulanmaksızın taşınmaz edinme 
hakkı tanımıştır. Tapu Kanununun 35. maddesine 3029 sayılı Kanunla eklenen bu 
fıkra Anayasa M ahkemesince iptal edilmiştir77. İptal kararından sonra 3278 sayılı 
kanunla Tapu K. 35. maddeye iki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkraya göre ‘'milli 
menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, BK. hangi ülke 
veya ülke vatandaşlarının mütekabiliyet şartından istisna edileceğine karar verir” . 
BK. aynı Arap ülkelerini kapsayan yeni bir kararı 1985 yılında çıkardı. Bu karar 
da Anayasa M ahkem esince iptal edildi'".

2644 sayılı 22.12.1934 tarihli Tapu Kanununun 35 m addesinde 3.7.2003 
tarihli ve 4916 sayılı kanunla7'' yapılan değişiklik Anayasa M ahkemesince 
iptal edilmiştir. 29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı kanunun 1. maddesi ile 
yeniden düzenleme yapılmış. 35. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi Anayasa 
Mahkemesinin 11.04.2007 tarihli kararı ile iptal edilmiştir-5". 35. maddenin 7. 
fıkrası 3.7.2008 tarihinde tekrar değişikliğe uğramış, ayrıca 36. madde yeniden 
düzenlenmiştir.

Anayasa M ahkem esinin  4916 sayılı kanunla 35. m addede yapılan 
değişikliklerin iptal gerekçeleri oldukça ilginçtir. Anayasa Mahkemesi iptal 
kararında 4916 sayılı Kanun ile Tapu Kanununun 35. m addesinde yapılan 
değişiklikle, karşılıklılık koşulunun içinin boşaltılarak sözde bir ilke haline 
getirildiğini, “yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip ticaret şirketleri” ibaresinin, TC vatandaşlarına ve ticaret şirketlerine 
taşınmaz edinme hakkı tanımayan bir devletin vatandaşlarının bu hakkı tanıyan 
bir devletin ülkesinde kurduğu şirketin Türkiye’de mülk edinmesine imkan 
tanıdığını belirtmiştir. Bu düzenlemenin Anayasanın başlangıç kısmının ikinci 
paragrafı ile bağdaşmayacağını ileri sürmüştür. Bu paragraf  “dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak” ibaresini taşımaktadır. Ayrıca 
AB ülkelerinin hemen tümünde mal edinilmesine imkan tanınmazken, birinci 
cümleye göre ülke topraklarının tümünün yabancıların mülk edinimine açık 
tu tulduğunu kabul etmiştir. Karşılıklılık ilkesi mülkiyet bakımından uygulanacak 
sınırları da kapsar. Ü lkenin bütünü üzerinde yabancılara taşınmaz edinme hakkı
77 İ v .  1984/14, k . 1985/7. T. 13.6.1985. RG. 24.8.1985-18852.
78 E. 1986/18. k. 1986/24. T. 9.10.1986. RG. 31.1.1987/19358.
79 3.7.2003 No:4916
80 11.04.2007. E.2006/35. K. 2007/48.
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tanınması, Anayasanın başlangıç kısmının 1. paragrafında yer alan “ ülkenin 
bölünmez bütünlüğünü” de tehlikeye atar. Yüksek M ahkem enin 2. gerekçesi 
bazı devletler, yabancıların ülkede taşınmaz edinmesini resmi otoritenin iznine 
tabi tuttuğu halde, T ürk iye’de BK izninin 30 hektardan fazla taşınmazlar için 
öngörülm üş olmasıdır. Bıı ise karşılıklılık ilkesini zedeleyen bir eşitsizlik yaratır.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi 30 hektardan fazla arazinin kanuni miras yoluyla 
edinilmesi ile ölüm e bağlı tasarruf ve satın a lma yoluyla edinilmesi arasında 
“ kanun önünde eşitlik” (10. md.) ilkesine aykırı olarak farklılık yapıldığı sonucuna 
varmıştır. Bu hüküm ayın zamanda “hukuk devleti” ilkesini getiren 2. maddeye 
ve 11. m addede yer  alan Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkelerine aykırı 
düşer.

Anayasa M ahkemesi, yabancıların sınırlı aynî hakları edinmesinde karşılıklılık 
şartının aranmamasını da Anayasaya aykırı bulmuştur. Bu suretle hak tanıdığımız 
ülke ile eşit olmayan bir konuma gireceğimiz belirtilmiştir.

K am u yararı ve ülke güvenliği bakımından B K ’na verilen yetkinin yasama 
yetkisinin devri niteliğinde olduğu için Anayasaya aykırı o lduğuna karar 
verilmiştir. M ülkiyet hakkını sınırlayan esasların yasa ile düzenlenmemesi, 
Anayasanın 35. maddesine aykırıdır. Ayrıca Anayasanın 13. maddesi hak ve 
özgürlüklerin kanunla sınırlanacağı ilkesini getirmiştir. Tapıı K. 35. maddenin
5. fıkrasında B K ’na verilen yetki, kanunun uygulanmasını belirten esasları 
belirleme değil, asli bir düzenleme yapm a yetkisidir*1.

M adde son hali ile karşılıklılık ve hukuki yasaklamalara riayet şartıyla 
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerine 
bazı şartlarla taşınmaz edinme hakkı vermektedir. Gerçek kişiler için kullanma 
amacı (işyeri veya mesken) olarak ve miktar (ülke bazında azami 2,5 hektar il 
ve ilçe bazında toplam alanın %  10’na kadar) bakımından sınırlama getirilmiştir. 
Yabancı tüzel kişiliği haiz ticari şirketleri ancak özel kanunlarda ön görülen 
hallerde taşınmaz edinebilir (35/20- 35. maddenin 7. ve 8. fıkraları 5782 sayılı 
ve 3.7.2008 tarihli kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yabancı 
gerçek ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin sulama, enerji, tarım, maden, 
sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar ile flora 
ve fauna özelliği taşıyan hassas alanlarda ve stratejik yerlerde taşınmaz ve 
sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmıştır (35/7f). Askeri Yasak bölgeler ve güvenlik  bölgelerinin tesbiti ise 
Milli Savunm a bakanlığınca yapılmaktadır (35/8f). Hangi devletlerle hukuki

8 ! Bk/. EKŞİ. Nııray. Yabancıların Türkiye'deki Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları. İstanbul.
2006. s. 18 vd.
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veya fiili karşılıklılık olduğu Tapu ve Kadastro Genel M üdürlüğünce belirlenir. 
Yabancıların köylerde taşınmaz edinimini yasaklayan Köy K. 87. madde ise 
yürürlükten kaldırılmıştır”2.

Bugün birçok yabancı ülke mevzuatı yabancıların taşınmaz edinmesi 
için mütekabiliyet şartını aramamaktadır. Ancak birçok Avrupa ülkesinde 
yabancıların taşınmaz edinmesine ilişkin ağır kanuni kısıtlamalar bulunmaktadır. 
Bu kısıtlamalar karşısında bu ülkelerle Türkiye arasında fiili mütekabiliyetin 
gerçekleşmediği söylenebilir.

Örneğin İsviçre küçük bir nüfusa sahip olması ve yabancıların ülke topraklarım 
satın alarak ele geçirmesi endişesiyle mevzuatında yabancılar için sınırlamalar 
getirmiştir. Taşınmazın edineceği K an ton’un yetkili makamlarından izin alınması 
ve taşınmaz edinilecek yerin İsviçre’nin tatil bölgeleri ve tatil amacı ile sınırlı 
olması gerekmektedir. Bir ailenin diğer fertleri İsv içre 'de  başka taşınmaz satın 
alamazlar. Yabancılar İsviçre 'de  yatırım amaçlı taşınmaz edinemez. Ayrıca 
Kanton makamları bu koşullara ek koşullar getirebilir.

Yunanistan'da yabancıların taşınmaz edinmesi kanuni sınırlamalara tabidir. 
Yunanistan'ın kıyı ve sınır bölgelerinde yabancıların taşınmaz edinmesi 
yasaklanmıştır. Hatta 1938 tarihli “Kıyı ve Sınır Bölgelerinde Alım-Satım 
Hakkının İstimalinin Yasaklanmasına Dair 1366/38 sayılı” Yasa gereği sahil ve 
sınır bölgelerinde Helen ırkına ait o lmayan Yunan vatandaşları da yabancılar 
gibi taşınmaz edinemiyordu. Bu yasa  ATAD'ın 305/87 sayılı kararı*-' ile Topluluk 
hukukuna aykırı sayılmıştır. 1892/90 sayılı yasa ile bu kısıtlama AB vatandaşları 
için kaldırılmıştır (24-32. m d.)sı. Yunan mevzuatı kendi vatandaşları için dahi 
taşınmaz edinme konusunda eşitlik sağlamadığına göre Tapu K. 3 5 'd e  aranan 
karşılıklılık Yunan vatandaşları için gerçekleşmemiştir.

A İH M 'de  görülen Apostolidi v. Türkiye davası 5 Yunan vatandaşı tarafından 
30 Kasım 1998'de 45628/99 no 'lu  başvuru ile başladı. 3 'ü  dava sürerken 
öldü. Başvurucular, kendilerinin miras belgesinin Türk yargıcı tarafından iptal 
edildiğini, bunun 1 ııo'lu Protokol'üıı 1. maddesi ve Sözleşmenin 14. maddesine 
aykırı olduğunu iddia ettiler. Ayrıca dava usulü ve süresinden şikayet ettiler. 
4 Ekim 2005 'de  m ahkem e başvuruyu kabul edilebilir buldu. Elenko mirasçı 
bırakmaksızın 4 Ağustos 1984'de ölmüştü. Vasil Karasuluoğlu ile evlenerek 
Türk vatandaşlığını kazanmıştı. Beyoğlu ve Şişli 'de kocası Vasil adına kayıtlı

82 3.7.2003-4916/38 md.
83 Arret du 30.05.1989. C'ommission \. Greece. Rec. 1989. p. 146.
84 ATAD bu yasayı AT’yi kuran And.'nın 7, 48. 52. 59 maddelerine aykırı bulmuştur. Bkz.

GELGEL. Öztekin. s. 419. dn.17.
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taşınmazlar vardı. 30 Eylül 1987 'de  Şişli’deki apartmanın Şişli mahkemesi 
kararıyla Sultan Beyazıt Man Veli Hazretleri Vakfı adına kayıt edilmesine karar 
verildi. 24 Mart 1988 'de  kayıt yapıldı.

Davacılar Fatih nüfus m em urluğundan aldıkları kayıtla m ahkem eye başvurup 
mirasçılık belgesi aldılar (1990). Başka bir şahıs (Teodos Asimiadis) mirasçılık 
belgesinin iptali için dava açtı (1991). Onun ölümüyle, mirasçılar davaya devam 
etti. Yunanistan ile karşılıklılık (reciprocity) gerçekleşmediği için 27 Mart 
1997’de mirasçı belgesi, Hazine lehine iptal edildi (Tapu K. 3 5 ’e göre). Karar 
Yargıtay’a gitti, bozuldu, tekrar m ahkem eye geldi ve sonunda 29 Mart 2 0 0 1 ’de 
Teodos’ıın tek mirasçı olduğuna karar verildi. 3 Temmuz 20 0 1 ’de karar onandı.

Hazine’ııin Beyoğlu mahkem esinde açtığı tescilin iptali davası sonucu 7 
Kasım 20 0 6 ’da mahkeme, Teodos’un çocukları adına olan kaydı iptal etti. Oysa 
19 8 8 ’de Bakanlar K uru lu’nun 1964 kararnamesi kaldırılmıştı. MK. 633. maddesi 
ise değiştirildi. Eski M Ö H U K  22. maddesine göre miras ölenin milli hukukuna 
tabidir. T ürk iye 'de  bulunan taşınmazlara Türk hukuku uygulanır.

Davacılar A İH M 'd e  1 n o ’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri 
sürdüler. M ahkeme 1 n o ’lu Protokol’de “mallar” (biens) kavramının iç hukukta 
belirlendiği vasıflarıyla bağlı değil, (otonom) bir özellik arzettiğiııi (p. 66,68,69), 
genel kurallar ışığında demokratik  bir toplumda, hukukilik prensibinin iç hukuk 
normunun kabul edilebilir, açık ve öngörülebilir olması şartına bağlı olduğunu 
belirtti (p. 70). Ayrıca Türk hukukundaki karşılıklılığı incelemeye gerek 
duymadı (p.72) ve 1938 tarihli, sınırlarda taşınmaz edinimini yasaklayan Yunan 
kanununun 1990‘da değiştiğini ve mirasçılık hakkının murisin ölümü anındaki 
Türk hukukuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti (p. 73). Ayrıca Tapu K.
35. maddedeki değişiklikle Türk asıllı olmayan mirasçılar için miras hakkının 
kabul edildiğini belirtti (p.77). Şişli’deki arsa için 1. P. 1 'in ihlal edilmediği, 
B eyoğlu’ndaki apartman için ihlal edildiği kabul edildi (p.78). 6. m addenin ihlali 
davanın uzun sürmesi nedeniyle kabui edildi.

İspanva’da da yabancıların taşınmaz edinmesi konusunda engeller getirilmiştir. 
Sahil kesiminde ve îspanya’ya  bağlı Pasifik adalarında ve İspanya sahilindeki 
adalarda yabancıların taşınm az edinmesi sınırlanmış, bazı adalarda tamamen 
yasaklanmıştır. Fransa ve İngiltere ise yabancıların taşınmaz edinmesinde kanuni 
engel getirmemektedir"5.

85 Bkz. GELGEL. Ö/tekin, s.420.
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3. İstisnalar

L ozan’da imzalanan İkamet Sözleşm esi 'ne  ek m ektuplar ile T ürk iye’de 30 
Ekim 1914’den önce varlığı tanınmış, din öğretim kıırıımları, sağlık ve hayır 
kurum lannın  (dini, ilmi, hayri cemiyetler) varlığının tanınacağı kabul edilmiştir.

Bazı Arap ülkeleri vatandaşlarının 1984 ve 1985 tarihli Kararnamelerin 
iptaline kadar elde ettiği taşınmazlar, Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe 
yürümediği için kazanılmış hak olarak sahiplerinde kalmıştır. Ayrıca 12.03.1982 
tarihli Turizmi Teşvik Kanunu hem gerçek, hem de tüzel kişilere turizm yatırım 
veya turizm işletme belgesi almak ve kültür ve turizmi korum a ve gelişim 
bölgeleri ve turizm merkezlerinde*" yatırım yapm ak şartıyla taşınmaz edinme 
hakkı vermektedir.

Ayrıca hâzineye ait yerler, ormanlar veya özel şahıslara ait araziler Hazine 
adına tescil edilip Bakanlığa tahsis edilecektir. Bu ııedenleyapılacak kamulaştırma 
kararları aleyhine dava hakkı ortadan kaldırılmış (8/A3) (7 .5.2008-576/2.md. ile 
değişik), taleplerin ancak bedele ilişkin olabileceği kabul edilmiştir. Bu tür bir 
kısıtlamanın mülkiyet hakkının özüne ilişkin olduğu kuşku götürmez.

Ayrıca Türk Vatandaşlık Kanunu (TVK) 29. maddeye göre doğumla Türk 
vatandaşı olan ve çıkma izni ile ayrılan kişilere taşınmaz mallar üzerinde Türk 
vatandaşları ile eşit haklar tanınmıştır. Çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocuklar da aynı haktan ve miras hakkından yararlanır. Bunun istisnası milli 
güvenlik ve kamu düzenidir. Tapu Kadastro Genel M üdürlüğü 24.5.2000 tarihli 
ve 1365-01555 sayılı yazısında, Asya ve Afrika devletleri, eski sosyalist rejime 
tabi Avrupa ülkeleri ve Yunanistan vatandaşlığına geçenleri bu uygulamadan 
hariç tutmuştur*7.

Avrupa ülkeleri vatandaşları T ürk iye’de karşılıklılığın gerçekleşmesi halinde 
ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde yabancılara yasaklanan yerler 
dışındaki taşınmazlara Tapu K. 35. maddesinin getirdiği sınırlamalar içinde sahip 
olabilirler.

Yabancı tüzel kişilerin, 1913 tarihli “ Eshası Hükmiyenin Gayrimenkul Mallara 
Tasarrufu Hakkında M uvakkat Kanun”dan beri taşınmaz edinemeyecekleri 
görüşü yerleşmişti. Tapu K. 35. maddesinde 3.7.2003 tarihinden 4915/38. md. ile 
yapılan değişiklik ve 29.12.2005-5444/1. md. ile yeniden düzenlemede yabancı 
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinden Türk şirketlerine kendi uyruğundaki
86 RG.. 16.03.1982-17625: 2.7.2003-4957/1. md. ile değişik.
87 Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü. 2004/22-1593 sayılı Genelge. http://w A vw .tk 2 m .gov.tr/

ana.php?sayfa=genelaedetav&/d=276. 9.08.2009.
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şirketlerle aynı hakkı sağlayan devletler için karşılıklılığın varlığı kabul edilmişti. 
Anayasa M ahkemesinin iptal kararı sonucu 3.7.2008-5782/1. md. kanunla 
yapılan değişikliklerle 35. maddenin 7. fıkrasına göre “yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret ş irketlerin in .. .” 
gerçek kişiler gibi. Bakanlar Kurulunca belirlenecek stratejik yerler, özel koruma 
alanları, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel bakımdan önemli 
yerler, flora ve fauna özelliği olan hassas yerler dışında taşınmaz edinmesi 
serbesttir. Bu yerler kamu yararı ve ülke güvenliği esas alınarak belirlenecektir 
(7.f). Bu bölgeler ve askeri yasak bölge ve güvenlik  bölgeleri belirlenerek, 
kamulaştırılması gereken yerler ile tapu siciline şerh verilecek yerler tapu sicil 
müdürlüklerince belirlenecektir (8. fıkra).

Yabancı tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taş ınm a/ edinmesinde ise özel 
kanunlardaki hüküm ler esas alınacaktır. Bu hükümle Petrol K. (12/2). 17 Haziran 
2003 tarihli Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (3/d), Petrol Piyasası Kanunu 
( 1 1/(3)1), Turizmi Teşvik K. (8. md.) lerde yer almaktadır. Petrol K. sadece tüzel 
kişilere bu hakkı verirken. Turizmi Teşvik K. hem tüzel hem de gerçek kişiler için 
taşınmaz edinme ve sınırlı aynî hak sahibi olma hakkı vermektedir. Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu (D Y Y K ) ise yabancı ticaret şirketlerine, Türk 
vatandaşları ile eşit muam ele içinde taşınmaz mülkiyeti ve diğer aynî haklara 
sahip olabilme hakkı tanımaktadır. Bu hüküm ile yabancı yatırımcı şirketler 
mütekabiliyet ve kanuni sınırlamalara tâbi olmadan taşınmaz edinebileceklerdir58. 
Ev sahibi devlet yabancı yatırımcının mülkiyet hakkına tazminatı gerektiren 
müdahaleler yapabileceği gibi, devletin ekonomi alanında müdahalesinin 
(düzenleyici rol) kabul edildiği, rekabet hukuku, şirket birleşmeleri, imar ve 
çevre hukuku gibi alanlarda tazminat talep edilemeyecektir.

Kanunun 3/d maddesinin “Yabancı yatırımcıların T ürk iye 'de  kurdukları veya 
iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin. Türk vatandaşlarının edinimine 
açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri 
serbesttir” ifadesi; yabancı yatırımcıların T ürk iye’de Türk Ticaret Kanununa 
göre kurduğu veya ortak olduğu şirketi kapsamaktadır ki, böyle bir şirket zaten 
Türk şirketidir. Türk şirketinin Türk vatandaşlarının edinimine açık bölgelerde 
taşınmaz edinmesi doğaldır89. Türk şirketlerinin uyrukluğu onların kurucularının 
ya da ortaklarının vatandaşlığına göre belirlenemez. Burada kanun koyucunun 
4686 sayılı Milletlerarası Tahkim K anunu’nda (2/3) olduğu gibi farklı bir 
yabancılık unsuru getirdiği de düşünülebilir. Şirket ortaklarından en az birinin 
yabancı yatırımcı olması veya yabancı sermaye getirmiş olması veya yurt dışı 
kredi kullanması yabancılık unsuru için yeterlidir. Bu durumda karşılıklılık ilkesi 
gündem e gelebilir. Esasen CH P iptal davası açarken karşılıklılık şartının yer

88 GELGEL ÖZTEKİN. s. 406: TEKİNALP. s. 154.
89 Aynı yönde ÇELİKEL/GELGEL. s. 239: AYBAY. Yabancılar, s. 199.
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almadığını iddia etmiştir. Ancak karşılıklılık siyasi bir şart olduğundan kanını 
koyucu bu tercihi yabancı ortaklı Tiirk şirketleri için aramamıştır''0. Ancak 
DYYK. 3(d/e) ve (f) bendinin ikinci cümlesinin iptali için yapılan başvuru 
sonucu Anayasa m ahkemesi 11.3.2008 tarihli kararı ile 4875 sayılı kanunun 3(d) 
bendini iptal etmiştir. R G 'd e  yayınlanmasından itibaren 6 aylık bir süre sonunda 
yürürlüğe gireceği bilinmektedir.

D Y Y K .’nun Anayasa M ahkem esince iptal edilen 3(d) bendi ise Tapıı K.'ııa
36. madde olarak girmiştir (3.7.2008-5782/2. md.). Yabancı yatırımcıların 
“T ürk iye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler”, faaliyet 
konularıyla ilgili taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinebilir. Şirketin 
tasfiyesi halinde taşınmazın yabancı gerçek kişiler veya yabancı ticaret şirketleri 
tarafından edinilmesi 35. madde hükümlerine tabidir. Askeri yasak bölgeler, 
güvenlik bölgeleri veya stratejik bölgelerde taşınmaz edinmek Genel Kurm ay 
Başkanlığının, özel güvenlik bölgelerinde valinin iznine bağlıdır. Bu hükümlere 
aykırı edinilmiş taşınmazlar tasfiye edilip, bedeli hak sahibine ödenir (36/3 .f.).

DYYK. 3/b maddesi yabancı yatırımcıların kamu yararı gerektirmedikçe 
ve karşılıklılık ödenm edikçe kamulaştırılamayacağı ve devletleştirilemeyeceği 
öngörülmektedir. Esasen bu hüküm ler Anayasa 46 ve 47. maddelerde yer 
almaktadır.

Ticaret şirketleri dışındaki yabancı dernek ve vakıfların taşınmaz edinme 
hakkı ise bu lunm am aktad ır '1. Azınlıklara ait cemaat vakıfları ise Türk vakfıdır ve 
onlar için uyıım kanunları çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır.

III. AB H ukukunda M ülkiyet Hakkı

A B 'n in  İşlevi Hakkında Andiaşmanın (ABFA) 345. maddesi (eski 295) 
"Andlaşmanın mülkiyet hakkı sistemi konusunda üye devletlerin hukukunda yer 
alan hükümlere hiç bir şekilde esas teşkil etmeyeceği” kuralını getirmektedir. Genel 
ve son hüküm ler başlığını taşıyan 7. kısımdaki bu hüküm topluluk hukukunun 
"m ülkiyet” konusunu düzenlemediğinin bir göstergesidir. ABFA 63. madde vd. 
da (eski 56 vd.) düzenlenen sermayenin ve ödemelerin serbest dolaşımına ilişkin 
sınırlamaların yasaklanm asına ilişkin hükiim ise mülkiyet hakkı ile ilgili değildir. 
Esasen mülkiyet hakkı üye devletlerin yetkisine bırakılmış bir alandır.

Ancak ATAD malların serbest dolaşımıyla ilgili 28-37 madde hükümlerinin

90 ÖZEL. Sibel. ‘‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme". MHB. Y.23.
su: 1 -2. 2003. Prof.Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, s. 606-609.

91 EKŞİ. s. 49-52: ÇİÇEKLİ, s. 156.
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üye devletler arasında ticareti kısıtlayıcı etkilerini kabul etmemektedir. 36. madde 
de yer alan ithalat ve ihracatta kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ve 
kamu sağlığı önlemleri. 113. maddeye göre (eski 95) uyumlaştırılmalı ve sonuçta 
ortak kurallarla çözümlenmelidir'-'.

ATAD Faroe Seafood -John Smith and Celia S m itli birleşik kararında 
“Topluluk normunun esasından ayrılış hakkı üye devletlere tek başına verilemez” 
ifadesini kullanmıştır. ATAD'a göre mülkiyet hakkının ya da oraıılılık ilkesinin 
ihlali kabul edilemez. 20/00 ve 64/00 sayılı birleşik kararında '3, mülkiyet 
hakkının (67 p.) temel haklardan olduğunu, ancak temel hakların mutlak olmayıp, 
sosyal işlevleriyle birlikte ele alınması gerektiğini, sınırlamanın genel menfaat 
amacı ile yapılabileceğini, ancak orantısız ve hoşgörüsüz olmaması gerektiğini 
belirtmiştir. (68 p.) Ancak AB hukukunda yabancılara taşınmaz mülkiyeti 
edinme hakkı tanıyan özel bir hüküm yer almamaktadır. Temel haklar konusunun 
andlaşma metnine girmesi 1992 yılında imzalanan AB A ndlaşm asıyla  olmuştur. 
(F(2 madde)) Kurucu andlaşmalara bir protokol ile eklenen AB Temel Haklar 
Şartm ı’nın bağlayıcılığı Lizbon Andlaşması ile kabul edilmiştir (ABA 6/1).

Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon bir ortak bildiri ile AB Temel 
Haklar Şartı 'nı kabul etmiştir. Temel Haklar Şartı’nın** 17. maddesi “mülkiyet 
hakkı” ile ilgilidir. Bu maddenin 1. fıkrası ile herkes yasalara uygun olarak 
elde edilmiş mallarını sahiplenme ve kullanma, tasarrufta bulunma vc miras 
bırakma haklarına sahiptir. Kamu yararı gerekçesiyle yasalarda belirlenmiş 
durum ve koşullarda ve makul süre içinde karşılığının ödenmesi hali dışında 
kimse mallarından yoksun bırakılamaz. Kamu yararı için gerekli olduğu ölçüde 
mülkiyet hakkının kullanılması yasa ile düzenlenebilir. Avrupa için bir Anayasa 
Oluşturan Andlaşınanın Özgürlükler adlı 2. alt başlığında II. 17 olarak düzenlenen 
bu hak, Lizbon anlaşması ile ek protokolde düzenlenmiş şartın Andlaşmalarla 
aynı hukuki değere sahip olduğu belirtilmiştir (AB And. 6/1 m .) ’5. İlk olarak 
ATAD'ın Haııer kararı ile kabul edilen bu hak (p. 17), yerleşme hakkı ile ilgili 
(eski 52 md.) yeni 43 /l ınd .n in  3. paragrafına uygun olarak garanti edilen hakları 
ve sınırlamaları içermektedir.

92 WE ATI IER1LL Stephen - Paul BEAUMONT EU Law. 3.*. London 1999. s. 551
93 O.I. G.200. 23.08.2003.!’. 1.
94 18 Aralık 2000. OJ.C.364.
95 Lizbon Andlaşmasının İrlanda dahil tiim üye ülkelerde ona> Umması ile AB'yi kuran Andlaşma 

vc AB’nin Fonksiyonu (İşlevi) Hakkında Andlaşma 1.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
AB'yi kuran And'nın 6/2. maddesinde Birliğin AİHS'ne taraf olabileceği kabul edilmektedir. 
Diğer yandan AİI IS’neek 14 ııo'lu Protokol 13.5.2004 tarihinde Rusya'nın vetosunu kaldırması 
ile yürürlüğe girmiştir. Bu protokolün 17. maddesinin 2. paragrafı AB'nin sözleşmeye taraf 
olmasına imkan tanımaktadır (Treav Series. No: 194).
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AT'yi Kuran Andlaşmamn 12/1 maddesine (eski 6) göre vatandaşlık üzerine 
kurulan her türlü ayrımcılık yasaktır. 18/1 göre (eski 8/a) her AB vatandaşı üye 
ülkelerde bu Andlaşm am n getirdiği sınırlar ve şartlarda serbestçe dolaşım ve 
oturma hakkına sahiptir. 44. madde (eski 54) 2"e göre bir üye devlet vatandaşının 
bir başka üye ülkede arazi, bina alımı ve kullanılmasını sağlamak amacıyla 
Konsey ve Komisyon görevlerini yerine getireceklerdir. Bu konudaki tedbirlerin 
ortak tarım politikasınca ve onun özel metodları ile çatışmaması gerekir (33/2).

1612/68 sayılı “ İşçilerin Topluluk İçinde Serbest Dolaşımına İlişkin Konsey 
Tüzüğü" nün 9. maddesi başka bir üye ülkede istihdam edilen işçinin ev tutma ve 
ev sahibi olma haklarını korumaktadır. (9/1)

Avrupa Komisyonunun Yunanistan aleyhine açtığı ihlal davası sonucu 
ATAD'ııı verdiği 30 Mayıs 1989 tarihli ve C .305/87 sayılı kararda1", diğer devlet 
üyeleri vatandaşlarına sınır bölgelerinde taşınm az edinme yasağı getiren 1927 
tarihli Başkanlık emri ve 7 Eylül 1938 tarihli Acil Durum lar Kanunu ile Yunan 
Cumhuriyetinin AT'yi kuran Andlaşmamn 48, 52, 59. maddelerini ihlal ettiğine 
karar vermiştir. Eski 48. madde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgilidir (Yeni 39). 
Eski 52 (yeni 43) yerleşme hakkı, eski 59 (yeni 48) ise hizmetlerin serbest dolaşımı 
ile ilgilidir. 1612/68 sayılı Tüzüğün 9(1) maddesinde başka bir üye ülkede çalışan 
üye devlet vatandaşı işçinin milli işçiler gibi ev tu tm a ve sahibi olma haklarından 
yararlanacağı hükm ü yer almıştır (16.p). Ancak Komisyon bu maddeye değil, 
AT. 48 'nc i maddeye aykırılık ileri sürmüştür (17.p). Divan 48/3. maddenin ihlal 
edildiği görüşüne varmıştır. 52. maddedeki yerleşim hakkı, serbest meslek sahibi 
olarak çalışan kişilere, vatandaşlığa dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır 
(20.p). Bu yasaklar sadece işle ilgili olmayıp aynı zam anda bu işi yapmayı 
sağlayan kolaylıkları da kapsar (21 .p).

Divan bir üye ülkede oturan veya oturmayan gelir vergisine tâbi kişiler 
arasında sermaye kazançları bakımından farklı vergilendirme yapılmasını da AT 
18,39 ve 43. maddeye aykırı bulmuştur. Bir üye ülkede kendi işi için bina yapmak 
veya almak isteyen ve serbest dolaşım hakkı sahibi bir AB vatandaşına sınırsız 
vergi yükümlülüğü getiren mevzuat Topluluk hukukuna aykırıdır (p.24, 27, 
3 1 ) ' \  Bu görüşünde Divan 18. maddede yer alan Avrupa vatandaşlığı kavramına 
dayanmıştır.

Ön karar usulüyle önüne gelen Puffer davasında M. S. Puffer Avusturya 'da 
kendi özel kullanımı için havuzlu bir ev yapmıştı. Evin % 1 1 ’ini iş amacıyla

96 ECR. 1989, p. 1461.
97 C. 152/05. Komisyon v. Alman Federal Cumhuriyeti, http://curio.europa.eu/iunisp cai-bin/

f’ettext.pl?\vhere=&lang’?en&num=:799/9882C 19 8.08.2009.
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kullanıyordu. Bu nedenle evin inşaatı ile ilgili verginin tamamından indirim 
istedi. Kendisine sorulan soruları cevaplayan Divan, 6. Direktifin Avusturya 
hukukuna doğru veya yanlış yorum la geçmesinin bir önemi olmadığını ve 6. 
Direktifin 17(b) maddesinin milli hukuktan ayrı olarak uygulanması gerektiğini 
(p.95, 96), vergi konusunda hukukların uyumlaştırılmasını sağlayan 77/388 
nolıı Direktifin katma değer vergisi konusunda ortak sistemi getirdiğini ve vergi 
indirimi avantajının sadece kısmi de olsa mali kazanç getirenlere ait olduğunu 
belirtti. Bu genel eşit muamele prensibinin bir sonucudur. Divan bu kararında 
87/1. maddesinde düzenlenen Devlet yardımları kavramına da dayanmıştır.

ATAD bazı kararlarında ise, sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili 56. maddeye 
gönderme yapmıştır. AT. 56. maddenin milli mevzuata öncelik taşıdığını ve 
bir üye ülkede bulunan taşınm az malın başka bir üye devlette oturan kişi 
tarafından yapılan satışından doğan kazancın vergisinin taşınmazın bulunduğu 
ülkedekinden daha fazla olamayacağını, bunun aksinin sermayenin serbest 
dolaşımına sınırlama getireceğini, AT. 12. maddesinin başka özel bir ayrımcılık 
yasağı yoksa uygulanacağını, oysa 56. maddenin sermaye açısından ayrımcılık 
yasağı getirdiğini kabul etmiştir (p.28, 2 9 ) ’*.

Benzer şekilde Belç ika 'da  Flaman Bölgesinde taşınmaz satımından alınan 
vergide avantaj sağlanmasının yeni bir ikamet yeri gibi düşünülerek kayıt parası 
alınmasının yanlış olduğunu belirterek, Flaman Bölgesinin Avrupa Ekonomik 
alanında değil. Belçika Krallığı içinde bulunduğunu ve Belçika’nın AT. 18, 43 ve 
56. maddelere aykırı davrandığını iddia ederek Komisyon ATAD’a başvurmuştur.

Yine Komisyon C. 155/09 sayılı dava ile Yunanistan’a karşı D ivan’a 
başvurmuştur. D ivan’a Yunanistan’ın 12. madde ışığında ve 18, 39 ve 43. 
maddelerinin getirdiği zorunluluk altında, halen Yunanistan’da oturan kişiler için 
taşınmaz devrinde vergi muafiyeti tanıdığı, buna karşılık gelecekte Yunanistan’a 
gitmeye niyetli olanlara bu imkanı tanımadığı, ayrıca taşınmaz devrinde vergi 
muafiyetini sadece Yunanistan’da ilk evini alan Yunan vatandaşlarına tanıdığı, 
böylece Yunan vatandaşı olmayan yabancı oturanlara açık bir ayrımcılık yaptığını 
ve bunun Topluluk hukukunu ihlal edip etmediğini sormuştur'". Bu ayrımcılık 
Yunan vatandaşına karşı dışarıda yapılan sınırlamalarla doğrulanınaktadır.

Alman M ahkemesince ön karar usulüyle ATAD’a giden bir başka konu, 
İsviçre Konfederasyonu ile AT ve üye ülkelerle yapılan 21 Haziran 1999 tarihli

98 C.443/06 Hollmann Fazenda Publica http://curia.curopc.cn/iurisp/cgi-bin/gcttcxt.
pl?uhere=&lant;=cn&num=799289-88C 19 8.8.2009: OJ.C.297, 8.12.2007. p. 15: C.43/07.
D.M.M.A. A \rcns-S ikkcn v. Staatssccrctaris van Financiön. Arrct dc la Coıır 11 Scptcmbrc 2008.

99 OJ. C. 167, 18.7.2009, p.4.
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Serbest Dolaşım Anlaşmasının 2. maddesinde yer alan vatandaşlık nedeni ile 
ayrımcılık yasağı ile ilgili idi. Bu Anlaşmanın eki 13. maddeye göre kendi işini 
yapan sınır çalışanları, diğer Akit iilkede çalışıp, evlerine dönüyordu. E k’in 
25. maddesine göre oturma hakkı olan ve esas oturma yeri kabul eden ülkede 
olanlara, vatandaşlarla eşit olarak taşınmaz edinme hakkı veriliyordu. Sözü 
geçen sınır çalışanları ekonom ik faaliyetleri için ikinci bir ikamet yeri olarak 
bu mülkiyete sahip olm ak istediler. A lm anya ise iç hukukunda tarım alanlarının 
kiralanması konusunda özel hüküm ler getirmişti. Alman m ahkemesi ATAD'a 
işyeri İsv içre 'de  olan bir çiftçinin, A lm anya 'da  çiftçilik yapmasının Ek 12 ve 
13’e girip girmediğini sordu. ATAD Ek P in  15(1) md.deki kendi işini yapan 
sınır işçilerinin işini serbest meslek olarak kabul etti ve kabul eden devlette 
kendi vatandaşlarından farklı muameleye tabi tutulamayacaklarım belirtti. Bu 
görüşünü Ek I 25(3) 'deki sınır işçilerinin iş için taşınmaz edinebileceği hükm üne 
(47 p.) ve madde tarımsal kiralamayı kapsamasa da, âkit taraflara in rem hak 
tanıyan bu hükm ün daha az hak tanıyan bir hakkı ortadan kaldırmak niyeti ile 
kullanılamayacağı gerekçesine dayandırdı (p. 48)"”.

Taşınmazlarla ilgili bir başka karar; ortak yabancılar ve güvenlik politikası 
alanında ortaya çıkmıştır. C. 117/06 sayılı Möllendorl and others kararında 
881/2002 no 'lu  Tüzüğün 2(3) maddesinin yorumunda, Usaıne bin Laden 
ile işbirliği yapan bazı kişiler için tedbirler alınmıştı ve 467/2001 sayılı eski 
Tüzük A fganis tan 'a  bazı mal ve hizmetlerin ihracını yasaklıyordu. 561/2003 
no ’lu Tüzük ile yapılan değişiklikle taşınmaz mal satış sözleşmesi ve mülkiyet 
değişikliklerinin kaydı yasaklanmıştı. Bu satış 881/2002 sayılı T üzük’ün ek 1.
Iistesindekiler için önceden parası ödeııse de yasaktı. 9. maddeye göre ise bu 
Tüzük yürürlüğe girmeden önce yapılan akitlere de uygulanacaktı.

A B ’ye üye ülkelerin kanunları ise bu konuda farklı hüküm ler getirmektedir. 
Bu ülkelerden Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 
İngiltere 'de taşınmaz edinme konusunda hiçbir sınırlama yoktur. İrlanda’ 
da yedi yıl devamlı oturanlar dışındaki kişilerin tarımsal alanlar için Toprak 
Komisyonundan izin almaları gerekir. İspanya ve İ talya 'da sınır bölgeleri için 
kısıtlama getirilmiştir. İspanya 'da  AB vatandaşları hariç tutulurken, İ ta lya 'da 
yerel yetkililerden izin almaları gerekmektedir. Yunanistan 'da kıyılara özel 
sınırlamalar vardır. AB vatandaşları, Yıınan vatandaşları gibi izin almak 
zorundadır. Diğer yabancılar farklı bir rejime tabidir"".

100C. 13/08, 22 Dec. 2008. Stamm and Hauser, http:/-'curia.curope.cn/jurisp/cgi-bin/gcttcxt.pl7w he
rc=immovablcpropertv&lang-en 7.8.2009.

101 CORMAC Cullman and Corcn CAMPBELL "Laud Ownershipand Foreigners", A Comparative
Analysis of Regulatory Aproaches to the Acqusition and Use of Land by Foreigners, (ed:
Stephen Hodgson) FAO yayını 1999. s. 4:
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B ulgaristan’ da yabancılar tarım arazisi hariç mülkiyet hakkına sahiptir. Çek 
C um huriyeti 'nde  bazı sınırlamalarla yabancılar taşınmaz edinebilir. Macaristan 
da tarım arazisi hariç Maliye Bakanlığının izni ile, Polonya' da İçişleri 
Bakanlığı’nın izni ile taşınmaz edinebilirler. R om anya 'da  kısmen veya tamamen 
yabancı sermayeli Romen tüzel kişileri bu haklara sahiptir.

IV. K K T C ’de Bulunan Taşınm az M allarla İlgili A tad’da Açılan  
Dava: O ram s K ararı

A. DAVANIN KONUSU

Orams çifti İngiliz vatandaşı olup. 1974'ten önce tapusu Kıbrıslı bir R um 'a  
ait olan arazi üzerinde yaptırılmış bir evde ikamet etmektedir. Davaya bakmaya 
Girne M ahkemesi yetkili iken, davacı Apostolides davayı Lefkoşa mahkemesinde 
açmıştır. Gizlice K K T C ’ye geçen bir kişi tarafından Oram s çiftine tebligat 
yapılmış ve savunmalarını yapmaları için yeterli süre verilmemiştir. Güney 
Kıbrıs M ahkem esi davacı lehine karar vermiştir.

Apostolides İngiliz mahkemesine başvurarak Rum mahkemesinin kararının 
tanınıp, tenfiz edilmesini istemiştir. İngiliz İstinaf Mahkemesi ön karar usulüyle 
ATAD’dan yorum almak ihtiyacı hissetmiştir. Bu husus A.T. 234/I/b’ye göre 
(eski 177) zorunludur. İngiliz mahkemesi A TAD'a şu soruları sorm uştur1"2.

Ön sorular:

“ Hükümetçe kontrol edilen bölge” (Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkili 
kontrolü altında) ve “ Kuzey Bölge” (Kıbrıs C um huriyet’inin etkili kontrolü 
olmayan) ifadeleri 2003 tarihli K ıbrıs’ ın A B 'y e  katılışı ile ilgili 10 n o ’lıı 
Protokol’ün birinci maddesinin birinci paragrafında yer  almaktadır. Bu ifade bir 
üye devletin, Kıbrıs C um huriyet’i mahkemelerince verilen kararı tanımasına ve 
tenfızine engel teşkil eder mi? Zira bu tanıma ve tenfiz CE, no 44 /  2001 sayılı ve 
22 Aralık 2000 tarihli Konsey Tüzüğünde kabul edilmiştir ve bu Tüzük Topluluk 
müktesebatımn bir parçasıdır.

44/2001 sayılı tüzüğün 35. maddesi birinci paragrafı, bir üye devleti, diğer 
üye devlette verilen ve kendisinin etkili kontrolü altında olmayan bir “ mülk” 
hakkındaki kararı uygulamaya zorlar mı? Böyle bir karar 44/2001 sayılı Tüzüğün 
22. maddesine uygun mudur?

Böyle bir karar 4 4 /2 0 0 l ’in 34. maddesinin 1. paragrafındaki “özel” durum a 
girer mi? (kararın pratikte icra edilme şansı olmamasına ilişkin) (kamu düzeni).

102C. 420/07. 13 Eylül 2007 tarihli başvuru. JO. L 12. p.I.
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Davalıya karşı onun gıyabında yapılan yargılam a sonucu verilen karar, davalı 
ciddi bir savunm a yapamadığı halde, derhal kendi esas m ahkemesinde dava 
açtığında davalı daha önce verdiği kararın icrasına itiraz edebilir mi? (34/2 'ye 
göre)

34 /2 'ye  davalıya savunm a için makul şiire veren tebligatın kabulü için gereken 
kriterler nelerdir?

Hukuk sözcüsü J. Kokot'ıın görüşünden sonra, 28 Nisan 2009 'da  ATAD 
kararını vermiştir: M ahkem e beş sorudan dördünü cevaplamış, beşinciye cevaba 
gerek olmadığına karar vermiştir.

1. Kıbrıs Cıımhuriyet’inin A B ’ye katılımı ile ilgili 10’nolu Protokol'liiıı 
1 (1) maddesine göre Topluluk müktesebatmın kuzeyde askıya alınması; 
44/2001 sayılı 22 Aralık 2000 tarihli "M ahkem elerin  Yetkisi, Medeni ve Ticari 
Konularda Verilen Kararların Tanınması ve Tenfizi Tüzüğünün” 1“5 uygulanmasını 
engellemez. Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesi, kuzeydeki arazi ile ilgili olarak, bu 
bölgede etkili kontrolü olmasa da karar verebilir.

2. 44/ 2001 sayılı Tüzüğün 35 ( I )  maddesi, başka bir üye devletin kendi 
kontrolü altında olmayan bir taşınmazla ilgili kararların tanınması ve tenfizinin 
reddi sebebi değildir.

3. Hükümetin etkili kontrolü altında olmayan bölgede pratik olarak uygulanma 
şansı olmasa da bu husus 3 4 /T g ö re  red sebebi değildir. Ayrıca kararın 38/1 'in 
amaçlarına göre tenfız edilemeyeceği anlamına gelmez.

4. G ıyap 'ta  verilen kararların eğer davalı davaya katılma imkanına sahipse, 
tebligat yapılmışsa ve yeterli zaman varsa 34 /2 'ye  göre savunma hakkına 
riayetsizlik nedeniyle tenfizi reddedilemez.

İngiliz mahkemesi bu görüşe uyarak kararın tenfizine hükmetmiştir.

B. DEĞERLENDİRME

Her şeyden önce Kıbrıs Cumhııriyeti’nin A B 'y e  katılımını sağlayan 10 
no 'lu  Protokolün 1. maddesi topluluk müktesebatmın (acquis communautaire) 
Kıbrıs Cum huriyet 'in in  etkili kontrolünde olmayan kuzey bölgesinde 
uygulanamayacağını kabul etmektedir. Bu durumda 44/2001 sayılı Tüzüğün

103 OJ. L 012. 16.01.2001. p. 1 -23. Ayrıca bkz. SÜRAL, Cevda. Avrupa Birliği’ndc Yabancı
Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İzmir 2007, s. 61.
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K K T C ' de uygulanması m üm kün değildir. Ayrıca bir devletin tanınmamış olması 
onun varlığını ortadan kaldırmaz. Sadece, açıklayıcı niteliktedir. Tanımanın 
etkileri: uluslararası ilişkilerin kurulması, tanınan devletin kamu işlemlerine 
saygı gösterilmesi (yargı kararlarının uygulanması), dokunulmazlık ve yargı 
bağışıklıktan yaralanılınasıdır. Ayrıca uluslararası sorumlulukları ileri sürme 
hakkı doğar. Uluslararası yargı organlarında dava açılabilir. Tanıma, uluslararası 
alanda, devletlerin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ve hukuki statülerini belirler. 
Ayrıca bu konudaki kurallar, uluslararası teamül hukuku kurallarıdır. Tanımanın 
açıklayıcı ya da kurucu olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Çoğunlukla tanımanın açıklayıcı olduğu kabul edilir1"4.

Laııterpacht'ın görüşüne göre, hiçbir yeni devlet diğerleri tarafından 
tanınmasını istemek hakkına sahip değildir, hiçbir devlet yeni bir devleti 
tanımak zorunda değildir. Tanınmadan önce yeni devlet uluslararası toplumun 
bir üyesi olarak hak iddia edemez. Ona göre uluslararası uygulama da kurucu 
teoriyi destek lem ekted ir '15. Aksi görüş ise devlet uygulamasının bu görüşü 
desteklemediği yönündedir. Ancak tanıma ister ‘‘de jııre’* ister “de facto” olsun 
tanıyan devletle tanınan devlet arasında ilişki kurar. Aynı zamanda uluslararası 
toplumda haklara ve borçlara sahip olur. Sonuçlardan birisi de tanınan devlette 
bulunan malların mülkiyetini talep ve elde etme hakkıdır. Aynı zamanda bu 
konudaki hukuki ve icraî resmi otorite kararlarının kabulü sonucunu doğurur. 
Ayrıca mallarının dokunulmazlığını s a ğ la r1'". Tanınmamanın sonucu, bir derece 
de tanınm am a sebebine bağlıdır. Devletin kendi hukuki kurallarını etkilemez, 
ancak uluslararası alanda etkiler doğurur. Sadece hukuki unsur (teori) tanımanın 
politik yanı ve işlevini ihmal e tm ektedir11’7.

K K TC 'n in  sınırları 1974 savaşı ile belirlenmiştir. Ayrıca Tüzüğün 22 /  1 
maddesinin 6. kısım başlığı altındaki hükümleri münhasır yetkiye ilişkindir. 
Bunlardan ilki taşınmazlar üzerindeki ayni hak davaları ikametgâha bakılmaksızın 
taşınmazın bulunduğu üye devlet mahkemelerinde görülür. Bunun istisnası 6 aya 
kadar olan kullanma hakkıdır. 35. maddeye göre II. başlıkta yer alan 3. 4. 6 ile 
çatışan kararlar tanınmaz. Girne ve Lefkoşa M ahkemelerinin yetkilerinin Rumlar 
tarafından 1974 'te  yeniden düzenlenmesi bu gerçeği değiştirmez.

104 OPPENHEIM'S International Law. 9th. Ed. VI. Peace, Introduction and Part I (cd: Robert 
Jennings-Arthur Watts), s. 128-129.

105 I.Al.TERPACHT. E-C..I. Greenwood. International Law Reports. Cambridge. 1989. V.79. s.
18 vd.

106 OPPENHEIMS’S. s. 159-160.
107 Loizidou kararında başka devletlerce tanınmanın etkisi tamamen açıklayıcıdır (declarator) ) 

ifadesi kullanılmıştır. Series A No: 310. 1995. p. 14.
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Tüzüğün 34/1 m addesine göre kamu düzenine aykırılık tenfizin reddi sebebidir.
2. fıkra ise savunm a hakkına riayetsizlikle ilgilidir. Olayda tebligat hukuka aykırı 
bir yolla ve Rumca yapılmıştır. M ahkeme O ram s'ın  avukatının savunmasını 
İngilizce olduğu için reddetmiştir. Ayrıca karar medeni ve ticari bir konuda değil, 
siyasi ve kamusal bir konuda verilmiştir. Dünyanın başka yerlerinde ortaya 
çıkan çatışmalar sonucu kurulan bir devlette bu olaylar için aynı sonuca varılıp 
varılamayacağı konusu insanı düşündürmektedir.

Kararın İngiliz kamu düzenine aykırı olup olmadığını İngiliz mahkemesi 
değerlendirecektir (p. 56/57).

Ayrıca kararın K K T C ’de icra edilmesi fiilen mümkün değildir. Kaldı ki 
savunma hakkına riayetsizlik esaslı bir hükmün ihlalidir ve usul yönünden ayrıca 
kamu düzenine aykırılık teşkil eder.

Uluslararası hukuka göre çözülmesi gereken bir sorunu, bireysel davalarla 
çözmeye çalışmak Rum tarafının yıllardır denediği bir formüldür. Güney Kıbrıs 'ı 
sorun çözüm lenm eden içine alan AB, şimdide ATAD yoluyla ihtilafa taraf 
olmuştur. Ancak bu kararla ATAD'm saygınlığına gölge düşm üştür108.

Kaldı ki ön karar usulü bir dava olmadığı gibi, nizasız kaza da sayılmamaktadır. 
ATAD ile milli m ahkem e arasında bir hiyerarşi değil, işbirliği söz konusudur. Son 
karar milli mahkemeye aittir. ATAD'ın yetkisi Topluluk hukuku ile sınırlıdır""'. 
Dolayısı ile asıl kararı verecek İngiliz mahkemesi ATAD'ın yorum una uyarak 
bir sonuca varmıştır. Bu hüküm den, cesaretlenen Rumların yeni davalar açm aya 
hazırlandığı, son olarak Siakolas Holdingi tarafından K K T C ’nin Lefkoşe. Girne 
ve M agosa’daki milyonlarca Euro’luk taşınmazlar için dava açacağı ve davanın 
Türkiye Cum huriyeti 'ne  yöneltileceği duyurulmuştur.

Sonuç

M ülkiyet ile siyasi rejim yakından ilişkilidir. Devlet sistemleri ‘’mülkiyet” 
hakkına yaklaşımlarına göre belirlenmektedir (kapitalist, liberal, sosyalist). 
Mülkiyet hakkı çeşitli hukuk dalları tarafından değişik yönleriyle İncelenmektedir 
(eşya, ticaret, idare h.).

Mülkiyet hakkı m evcut insan hakları belgelerinde yeterince korunmakta 
mıdır? A İH S ’ne EK 1 no 'Iu  Protokol “mülkiyet hakkı/right to property” terimini 
kullanmamaktadır. Protokol 1 mülkiyetin korunması ve serbestçe yararlanmadan

108 Başkan V. Skouris’in Rumlardan daha önce aldığı madalya nedeni ile İngiliz avukat karara
itiraz etmiştir. Hürriyet Gazetesi. 04.06.2009.

109 ARNULL. Anthony. The European Union and its Court of Justice. 2,d ed. Ot fond. 2006. s. 96.
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söz etmektedir. Mülkiyet terimi 2. fıkrada “eşya-biens” (malvarlığı) karşılığı 
kullanılmaktadır. Ancak M ahkeme bu hakkın özünde “ mülkiyet hakkı- right o f  
property" olduğunu 1979 tarihli kararında vurgulamıştır. 11 n o ’lu Protokol ile 
P. I’e eklenen kcııar başlığı "mülkiyetin korunmasıdır” . Bu kavramsallaştırma 
yerinde olmuştur. Malvarlığı kapsamındaki haklar ayni ve nisbi haklar olarak 
ayrılır. P. I. bakımından bu iki hak arasında fark yoktur. Yeter ki Devletin 
sorumluluğu olsun. Eşitler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk ile 
Devlete karşı kişileri koruyan insan haklarının mantığı farklıdır. Üstelik koruma 
ulusal değil, uluslarüstü düzeyde yapılm aktadır11". Devletler, millileştirme, 
kamulaştırma, devletleştirme ve ihale usulleri ile özel kişilerin mülkiyet hakkına 
müdahale edebilmektedir.

K K TC 'deki eski Rum malları ile ilgili olarak A İHM  ve ATAD'da açılan 
davalar. Rumların uluslararası hukuk tarafından ko llektifo larak  ' 'Toplum lararası 
G örüşm eler” yoluyla çözümlenmesi gereken bir sorunu bireysel olarak (binlerce 
dava ile) çözüm lem ek isteğinde olduğunu göstermektedir. Kuzeydeki toprakları 
savaş sonucu kaybeden Rum lar parça parça geri almaya çalışmaktadır. Uluslararası 
m ahkem eler ise kendi usul kuralları çerçevesinde kararlar vermektedir. 
A İH M 'n in  K K T C ’de kurulan tazminat komisyonunu yetkili kılması, KKTC'niıı  
de facto değil, de jııre tanınması anlamında yorumlanabilir. Bu kez şansını 
ATAD'da deneyen Rum kesimi, hukuki değil, siyasi bir kararın ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. AB kurum lan ve üye ülkeler Rumların bu tür hukuk dolanma 
yollarını desteklememelidir. Zira BM 'in  uluslararası hukuk yöntemleriyle sorun 
çözüm lenm eden Güney Kıbrıs 'ı tek başına A B ’ye üye yaparak, bu tür sorunların 
doğm asında sorumlu duruma düşmüşlerdir.

Uluslarüstü m ahkemelerde kişisel davalar açtırarak elde edilmek istenen sonuç 
nedir? A İH M 'd e  verilen kararlarda Türkiye muhatap alınarak, büyük tazminatlar 
ödenmesi sağlanmıştır. Tazminatların ödenmemesi halinde Avrupa Konseyi 
nezdinde Türk iye’ye siyasi ve hukuki baskılar yapılacağı açıktır. ATAD'da açılan 
davalar ile Kıbrıs Rum mahkemelerinin kararlarının tüm AB ülkelerinde tanınması 
ve teııfizi amaçlanmaktadır. Bu kararların K K T C 'de  uygulanamayacağını bilen 
Rum kesimi AB ülkelerinde yaşayan kişilerin mal varlığına el koyma, hatta 
tutuklam a kararları çıkarmayı denemektedir. Bu suretle K K T C 'de  taşınmaz 
edinmek isteyen AB vatandaşlarına, hatta kuzey kesimde yatırım yapan şirket 
ve kişilere karşı bir tehdit politikası uygulamaktadır. Son olarak bu tür baskıların 
İsrail vatandaşları ve şirketlerine yönelik yapıldığı bilinmektedir. Amaç K K T C ’yi 
ekonom ik jö n d e n  de çökertmektir.

110 GLiMAI.MAZ. Burak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Müllkîyet Hakkı. İstanbul. 2009
s. 9-11.

418 Prof. Dr. İlhan Unat'aArmağan



Türk tarafı ise bu konuda karşı davalar açmakta gecikmiş, daha çok 
savunma yolunu yeğlemiştir. Kuşkusuz bunda, Türk iye’nin KKTC politikasını 
yönlendirenlerin de rolü büyüktür. Hukuku siyasete alet eden Rum kesiminin 
uluslararası hukuk ve AB hukukundaki uzmanlığı, Türk iye’de yetişen hukukçulara 
da örnek olacak niteliktedir. Küreselleşen ticari ve ekonomik ilişkiler sadece milli 
(iç) hukuk üzerinde uzmanlaşarak çözülemez.

Kıbrıs A n ay asas ın ın  159. maddesi ile K KTC sınırları içinde bulunan Kıbrıs’lı 
Rumlara ait mallara el konulması ve Devlete adına tescili Rumların uluslararası 
mahkemelerde haklı çıkmasının başlıca nedenidir. Zira uluslararası hukukta ancak 
bedeli peşin ödemek suretiyle yapılan kamulaştırmaları meşru sayılmaktadır. 
Rumlar kendi bölgelerinde kalan Tiirkleıe ait taşınmazlar için sadece kullanma 
hakkını mahfuz tutmuşlar, bu suretle uluslararası hukuk karşısında haklılık 
yaratm aya çalışmışlardır. Bugün için mülkiyet sorununu tek tek davalarla değil, 
karşılıklı anlaşmayla çözümlenmesi en iyi yol olacaktır.

A B ’nin A İH S ’ye Birlik olarak ta ra f  olması halinde bu konudaki ABA D  
kararları ile AÎHM  kararlarının ne şekilde ııyıımlaştırılacağı da ayrı bir sorundur.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi güneyde kalan Türklere ait taşınmazların 
yönetim ine el koymuş, ancak toptan m ülkiyet alma gibi bir sistem i uygulamam ıştır. 
Gerekli gördüğü durumlarda kamu yararı gerekçesiyle R G .’de Rumca 
yayınladığı bildirilerle belirli taşınmazları zorla iktisap etme (kamulaştırma) 
yoluna gitmektedir. Malı kamulaştırılan Türklere tazminat ödenmemekte, 
sembolik miktarlar bir fona, yatırılır gibi gösterilmektedir. Resmi beyanlara göre 
tazminatlar Kıbrıslı Türklere çözümden sonra ödenecektir. Bu görüş hukuki bir 
esasa dayanm am aktadır111.

K K T C ’de kalan Rum m allan  ile ilgili uygulam a ise farklıdır. Başlangıçta 
Kıbrıs Türk Federe Devlet Anayasası 1974’den sonra K uzey’de terk edilen Rum 
mallarının sadece kontrol ve denetimini Devlet organlarına vermiştir. Kuzey 
Kıbrıs Türk vatandaşların Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarına karşılık eşdeğer 
taşınmaz mal veya tazminat isteme hakkına sahipti (Anayasa. 127 ınd.). Kişilere 
tasarruf hakkı veriliyor, bu mülkiyetin devrini öngören “koçan” (tapu belgesi) 
anlamına gelmiyordu.

K K T C ’nin ilanından sonra 1985 Anayasasına giren 159. madde ile söz 
konusu malların Devlete intikali sağlanmıştır. 1995 yılında 41/1977 sayılı 
TEM  (İskan. Topraklandırma ve Eşdeğer Mal) Yasası'na getirilen değişiklik ile 
kişilere mülkiyet hakkı verilmiş ve tahsisler “koçan” ile değiştirilmiştir. Dönemin

111 Necatigil. s. 82.
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Cum hurbaşkanı’nın aldığı hukuki mütalaa sonucu kanunu veto ettiği, fakat 
sonradan kabul edildiği belirtilmektedir.
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P.l 1 no'lıı Protokol
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RG Resmi Gazete

SBFD Siyasal B ilgiler Fakültesi Dergisi

T Tertip

YHGK Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

YKD Yargıtay Kararları Dergisi

YV1K Yeni M edeni Kanun
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ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile bağlantı içinde Prof. Dr. 
İlhan U nat 'a  Arm ağan için hazırlamak, benim için bir onurdur. İlhan Unat. 
Ankara Siyasal Bilgiler F ak ü l te s in d e  görev yaptığım 10 yıl içinde tanıdığım 
büyük ve renkli H oca’Iardan biridir. Onıın kişiliğinde sade bir halk adamıyla, 
nitelikli bir bilim adamının nasıl doğal özelliklermiş gibi bir araya geldiğini hep 
hayranlıkla izlemişimdir. Miilkiye’de görev yaptığım sırada, izlediği bir futbol 
maçı sonrasında stadyum dan çıkıp, ağzında Birinci S ig a ra s iy la  halkın arasında 
yürüyüşü nasıl gözlerimin önündeyse, Fakülte K u ru l ı in d a  ya da hiç kaçırmadığı 
bilimsel toplantılarda insana huzur veren bilge duruşuyla yaptığı katkılar da 
aklımdan çıkmaz. M ülkiye 'den ayrılmak zorunda kaldıktan birkaç yıl sonra 
Ç eşm e 'de  sevgili eşi Nermin Abadan-Unat ve yanından hiç ayırmadığı kızlarıyla 
birlikte oturduğu yazlık evin yakınında bir yazlık edinm em , uzun sürecek gerçek 
bir dostluğun başlangıcı oldu. Benim için İlhan Hoca bir tevazu ve bilgelik 
örneğidir. Konuşmalarında ve dayanışlarında hiçbir abartı ya  da \apm acik  
göremezsiniz. A m a gözlerinde sıcak ve muzip bir zeka parıltısı hiç eksik 
olmaz. Bu parıltı zaman zaman bıyık altından gülümseyerek yaptığı iğneleyici, 
düşündürücü ve ince esprilerle dışarıya yansır. N erm in H oca’ııın taşan enerjisi de 
ancak böyle dengelenir. İkisini bir arada izlemek her zaman keyif  verici olmuştur.

Nermin Hoca, eşinin sağlığında, onun Faktilte 'deki hizmetlerini vurgulayan 
bir girişim başlatmak istiyordu. İlhan Hoca için A rmağan çıkarmak, uzun vadeli 
bir girişimdi. Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, bu sorunu çözmede yardımcı 
oldu. İlhan U nat 'a  bir şükran plaketi vermek üzere, H oca 'n ın  Dekanlığı sırasında 
öğrenci temsilciliği görevi yapmış öğrencilerini, eşini, kızlarını ve dost ve aile 
çevresini Boğaziçi Ü nivers i tes in in  ev sahipliğinde bir araya topladı. Dönemin 
siyasal yönden ele avuca sığmaz haşarı öğrencileri, Hoca ile ilgili izlenimlerini 
anlattılar. Dekanlık görevini nasıl bir demokratik anlayışla yürüttüğünü, 
yönetim de öğrencilere söz hakkı tanıdığını ve onları büyük bir olgunlukla 
korum aya çalıştığını vurguladılar. Unutulmaz bir bahar akşamıydı. İlhan Hoca, 
tekerlekli sandalyesinde alıştığımız “çelebi" duruşuyla, bir İngiliz centilmeni
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şıklığında, bıı kadirşinaslığı giilen gözleriyle izledi. O gün hastalığını gerçekten 
hissetmediğine inanıyorum. A m a ne yazık ki kendisini son görüşüm oldu. Kendisi 
için çıkarılması kararlaştırılan A rm ağan’m zam anlam asındaN errnin  Hanım haklı 
çıktı. Armağan belki sağlığına yetişmedi. Am a onun unutulmamasında bir payı 
olacağına inanıyorum. Bu yazımı da her zamanki ince eleştirisi ile okuyacağım 
düşünerek ayrı bir özenle yazdım. İşık içinde yatsın.

I. Anayasa Şikâyetinin İşlevleri

Denendiği ülkelerde birçok işlevi birden yerine getiren anayasa şikâyeti, 
köklü bir yargı reformunun anahtar kavram ve kurumlarından biridir.

1) İşlevlere İlişkin Genel Açıklama

a) Anayasa şikâyeti, her şeyden önce temel hak ve özgürlüklerin dolaysız 
kullanımını sağlamaktadır. Bu işlev, aslında 11. maddemizin bağlayıcı bir 
kuralıdır. Bu madde uyarınca anayasa kuralları tüm devlet organlarını bağlamakla 
kalınıyor, kişileri de bağlıyor. Alınan Anayasası, bıı bağlayıcılığı temel hakların 
devlet organlarını bağlayıcılığı olarak ifade etmiştir. Ama Alman Anayasa 
Hukuku uygulaması, bununla yetinmemiş, buna koşut olarak temel hakların 
kişiler arasındaki ilişkilere dolaylı yansımasını, başka bir deyişle yatay etkisini de 
anayasa şikâyeti yoluyla somutlaştırmıştır. 2010 Anayasa değişikliğine kadar bu 
kurumun hukukumuzda yer a lmamış olması. Anayasamızın 11 .maddesinin bütün 
bu etkileri kapsadığını kavramamızı güçleştirmiştir. Şimdi anayasa şikâyeti, II .  
maddenin hukuksal etkisini, temel hak ve özgürlükler yönünden her somut olayda 
gerçekleştirme şansını sağlayabilir.

b) Doğru uygulandığı ölçüde yerine getirdiği bir başka işlev daha var. 
Anayasaya uygun yorum yönteminin alanını genişletiyor ve olayı aşan etkisiyle1 
(falliibergreifende Wirkung) anayasa düzeyinde yargıda birlik ve bütünlüğü 
sağlıyor. Anayasa şikâyetinin eğitici, öğretici (edukatif) etkisi-, yargı düzeninde 
adeta karşılıklı bir yargı içi eğitim ve öğretim işlevi kazanabiliyor.

c) Yurttaşlarda demokrasi bilincinin yaygınlaşması, anayasa şikâyetinin yerine 
getirdiği hukuk ötesi bir başka önemli işlev. Başka bir dey iş le ‘"hak sahibi vatandaş 
olma", hakkını sonuna kadar arama bilincinin yaygınlaşmasını sağ lıyor’.

1 “fallübergreifende Wirkung“: Schlaich / Korioth. Das Bundesverfassungsgericht. Verlag
C.H.Bcck. 6. Aufl.. München 2004. s. 141 kenar no.205.

2 Peter 1 laeberle. "Die l'erfassungsbesclr.venle ini System der bundesdeutschen
I erfassungsgerichtsbarkeit": JöR 45 (1997). s. 113 ve 131.
3 Christopf GUSY. “Verfassungsbeschwerde“: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht

(Hrg. Peter Badura -  Horst Dreier) Band I Mohr Siebeck 2001. s. 564 vd..
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Anayasa şikâyetinin T ürk iye’ye yönelik işlevleriyle ilgili beklentiler, bu 
yolun, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları M ahkem esi’ne (A İIIM ) yapılan 
başvurularda bir süzgeç işlevi göreceği düşüncesinde yoğunlaşmıştır. Bu 
beklenti yalnız  ülkemizle sınırlı kalmamış, Avrupa K onseyi’ni, özellikle de 
A İH M ’ni yakından ilgilendiren bir konu durum una gelmiştir. 2010 Anayasa 
Değişiklikleri 'nin halk oylamasında kabul edilmesinin ertesi günü, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jag land’m basın açık lam ası4 bu ilgi ve 
beklentinin tipik bir örneğidir. Anayasa şikâyetinin Türkiye aleyhine yapılan 
başvurularda bir süzgeç işlevi göreceği yönündeki beklentilerde bir gerçek payı 
o lduğunda kuşku yoktur. Ancak bu soruna salt Avrupa Konseyi politikası açıdan 
bakmak da, kurum un ülke için getirebileceği kazanımlar açısından yanıltıcı 
sonuçlara götürür. Bu nedenle konuyu çok yönlü olarak değerlendirmek gerekir.

Anayasa şikâyetinin süzgeç işlevi, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları 
M erkezi’nce 2007 yılında oluşturulan bir kom isyonun5. “Anayasa Şikâyetinin  
Türkiye ’de Yüksek Yargı Organlarınca Benimsenmesini ve Sağlıklı Bir Biçimde 
Uygulanmasını Sağlayacak Adımların Atılması Konusunda Görüşler" başlığı 
altında hazırladığı raporunda da doğrulanmıştır. Bu doğrulama, rapora ek 
olarak sunulan ve A İH M ’nin 1999-2005 yıllarına ilişkin çalışma raporlarından 
yararlanılarak hazırlanan çizelgelerdeki bulgulara dayandırılmıştır. Komisyon 
üyelerinden Burak Çelik, bu çizelgeleri, daha sonra 2006, 2007 ve 2008 yıllarına 
ilişkin çalışma raporlarını da eklenmek suretiyle 10 yıllık bir dönemi kapsayacak 
şekilde geliştirilmiştir. Bu araştırmaya ilişkin çizelgeleri bu yazının eki olarak 
sunuyorum. Araştırma, anayasa şikâyetini benimsemiş üç ülke (Almanya, 
Avusturya ve İspanya) ile anayasalarında bu kuruma yer vermeyen Türkiye, 
İtalya, Fransa ve İngiltere arasında yapılan karşılaştırmalarla ilgilidir. Burada, 
araştırmanın ortaya koyduğu belli noktaların altını çizmekle yetineceğim. 
Anayasa şikâyetinin A İH M ’de Türkiye aleyhine açılacak davalarda bir süzgeç 
işlevi yerine getirecek olması, birbirine bağlı iki önemli sonucun doğmasını 
sağlayabilecektir.

a) Anayasa şikâyeti, büyük bir olasılıkla Türkiye aleyhine A İH M ’ye yapılacak 
başvuru sayısını azaltacaktır.

A Bu açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Açıklama ve kaynağı konusundaki bilgiyi Av. 
Serkan Cengiz'e borçluyum. Kendisine teşekkür ederim. https:/Aved.coe.inlAvcd.'Vie\\ Doc.isp 
?id=l66670l&Sitc=DC&BackColorfntemet=F5CA75&BackColorlntranet=FSCA75&BackC 
olorl,ogged=A9BACE

5 Bu komisyon Prof. Dr. Fazıl SAĞ LAM'm başkanlığında aşağıdaki üy elerden oluşmuştur: Prof. 
Dr. Ahmet VIUMCU. Prof. Dr. Yavuz SABUNCU. Yrd. Doç Dr. Selin ESEN. Yrd. Doç. Dr. 
Ece GÖZTEPE ÇELEBİ. Arş. Gör. Burak ÇELİK ve Av. Taiay ŞENOL.

2) Türkiye’ye Yönelik Beklentiler
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b) Anayasa şikâyeti, A İH M 'd e  Türkiye aleyhine verilecek ihlâl kararlarının 
önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır.

Özellikle ikinci sonuç, yani ihlâl kararlarının azalması sonucu, istatistik 
verilerle açıklığa kavuşturulmuştur. Anayasa şikâyetini benimsemiş ülkelerden 
A lm anya ve Ispanya ile bu kurumu benimsememiş devletler arasında Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlâl yönünden ortaya çıkan farklılıklar, 
şaşırtıcı boyuttadır. Aynı boyutta olmasa da, başvuru sayısı yönünden de 
azımsanamıyacak bir farklılığın varlığı göze çarpmaktadır.

Anayasa şikâyetini uygulayan üç iilke aleyhine 1999 ve 2008 yılları arasında 
A İH M 'd e  açılan davalarda saptanan ihlâl sayısı, Avusturya için 142, Almanya 
için 66 ve İspanya için 28'dir. Bu yöntemi benimsememiş olan İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Türk iye’de bu sayı, ülke sırasına göre: 187, 494, 1396 ve 1652’dir. Bu 
karşılaştırmada bir yanda İspanya ve A lm anya ve diğer yanda Fransa, İtalya ve 
Türkiye arasındaki açık fark hemen göze çarpıyor.

Avusturya (142) ile İngiltere (187) arasındaki fark ise, Avusturya'nın 
İngiltere’ye oranla küçük nüfuslu bir iilke olduğu gözöniinde tutulursa, yukarıda 
ortaya atılan tezi çürütür nitelikte de görülebilir. Bııııa karşılık Avusturya’da 
mahkeme kararlarına karşı anayasa şikâyeti yolunun (“ Urteilsbesch\verde” ) 
kapalı olduğunu belirtmek gerekir. Oysa bu yolun A lm anya’da anayasa şikâyeti 
davalarının en büyük bölümünü (yüzde seksenini) oluşturduğu göz önünde 
tutulursa, ihlâl sayısının neden Almanya ve İspanya’ya  göre daha yüksek olduğu 
olduğu anlaşılabilir. Avusturya 'da mahkem e kararlarına karşı anayasa şikâyeti 
yolunun olmaması, kuşkusuz ihlâl sayısını yükselten bir faktördür. Ayrıca 
Avusturya’da anayasa şikâyetinin hiç uygulanmaması dunımuııda bıı sayıların 
nereye ulaşabileceğini kestirmek de zor olmasa gerektir.

Çizelgelerde göze çarpan bir başka noktanın da açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Çizelge 2 'y e  göre 1999 ve 2008 yılları arasında haklarında en 
çok ihlâl kararı verilen ülkeler, Türkiye, İtalya. Rusya, Polonya ve Fransa olarak 
sıralanmaktadır. Çizelge 3 ’de ise, aynı dönem içinde haklarında en çok dava 
açılan ülkeler Rusya. Polonya, Türkiye, Rom anya ve Ukrayna olarak sıralanıyor. 
Burada Polonya'nın durumu dikkati çekmektedir. Çünkü Polonya çeşitli 
kaynaklarda anayasa şikâyetine yer vermiş ülke olarak gösterilir. Bu çizelgelerde 
gerek başvuru ve gerekse ihlâl sayısı bakımından Polonya’nın ilk beş içinde 
yer alması, bu ülkede gerçek anlamda bir anayasa şikâyeti uygulanmasının 
bulunmaması ile açıklanabilir. “Gerçek olmayan anayasa şikâyeti”, temel 
hakkı ihlâl edilen bireyin, dava yollarını tükettikten sonra belli bir süre içinde
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yapabildiği bir başvuru türüdür. Ancak bıı türün gerçek anayasa şikâyetinden 
farkı, başvurunun, temel hakkın ihlâline yol açan idari işleme ya  da mahkem e 
kararına karşı değil, bu kararların alınmasına esas teşkil eden kurala karşı 
yapılabilmesidir. Bu özelliği ile gerçek olmayan anayasa şikâyetini, somut norm 
denetiminin birey tarafından harekete geçirilebilen türü olarak değerlendirmek 
mümkündür. Macaristan (1990) ve Polonya 'daki (1997) uygulama, bu türün tipik 
örnekleri olarak gösterilmektedir6. Bu gözlem, bu tür kavramların yanlış ya da 
özensiz kullanımının sakıncalarını göstermeye yeterlidir. Bu konuya aşağıda 
yeniden dönülecektir.

II. Anayasa Şikâyetinden Beklenen İşlevlerin G erçekleşm e 
K oşu llan

1) Bağımsız ve Nitelikli Yargı Düzeninin Vaıiığı

Yukarda anılan işlevlerin insan haklarının korunması yönünde yaşama 
geçirilmesi, önceliklc bağımsız ve nitelikli bir Anayasa M ahkem esi’nin varlığını 
gerektiriyor. Buna koşut olarak aynı derecede bağımsız ve nitelikli bir “uznıan 
yargî'nm (Fachgerichtsbarkeit)1 varlığı ise. bu koşulun bir başka yüzünü 
oluşturuyor. Nitelik kavramı içinde özellikle anayasa şikâyeti için gerekli teknik 
bilgi ve donanımı da kastediyorum.

N e yazık ki bu koşullardan giderek uzaklaşıyoruz. 1960 -  80 arası dönemde 
kurulan bağımsız yargı, ilk darbeyi 12 Eylül Askeri Yönetimi ve onu izleyen 
1982 Anayasası ile aldı. Buna rağmen yakın zamanlara kadar 1960 Anayasası 'm n 
hukuk devleti ve bağımsız yargı alanında bıraktığı mirasın meyvelerini yedik. 
A m a bugün bu mirası da tükettik. “ikinci 12 Eylüf’s son derbeyi vurdu. Hem 
de “demokratik meşruiyet'' aldatmacasıyla. Meclisteki siyasal çoğunluğu ve

6 Georg BRUNNER. "Der Zugang des Einzetnen zur lerfiıssungsgerichtsbarkeit im 
eııropaeisclıen Ranın": JöR 50 (2002). s.218 vd..

7 "Uzman mahkeme" terimi, anayasa yargısını diğer yargı yerlerinden ayırmak üzere Alman 
Anayasa Mahkemesi'nee kullanılan bir terimdir. Terim Alman öğretisinde de benimsenmiş 
ve yerleşmiştir. Sade yasaların somut olaya uygulanması konusundaki değerlendirmenin, 
bu konuda yetkili ve görevli kılınan mahkemelere ait olduğu. Anayasa yargısının yalnızca 
anayasanın üstünlüğünü koruma amacıyla sınırlı ve yardımcı (subsider) olarak devreye 
gireceği görüşünü esas alan bu terini, ideali daha iyi yansıtması bakımından tarafımızdan da 
tercih edilmiştir. Tabii bu terim, gerçeği ve ideali sade yasalar yönünden yansıtan bir terimdir. 
Anayasa yönünden uzman mahkemenin Anayasa .Mahkemesi olduğu kuşkusuzdur.

8 Bu terimi kullanmamın nedeni. 2010 Anayasa Değişikliklerinin, özellikle yargı alanında 12 
Eylül çizgisini mevcut si> asal iktidara daha da katı bir biçimde uyarlamış olmasıdır. Bu konuda 
ayrıntılı olarak bkz. 12-17  Nisan 2010 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan 
dizi yazı: ajnı yazı dizisinin geliştirilmiş metni için bkz. "AKP’nin Anayasa Değişikliği Paketi 
Üzerine Düşünceler": Mülkiye 267. Yaz/2010. Cilt: xx\ıv. ss.15-47.
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onun belirlediği siyasal iktidarı biçimlendiren ana kııral, “temsilde adalet ve 
yönetim de istikrar" ilkelerinin bağdaştırılması zorunluluğudur. Bu zorunluluk, 
yargının zirvesini oluşturmak için değil, istikrarlı bir siyasal yönetimi sağlamak 
için konulmuştur. Oysa yargının temel işlevi, yönetimde istikrarı sağlamak değil, 
insan haklarını, gerektiğinde bu yönetimlere karşı da korumak, hukuk devletini 
gerçekleştirmek ve anayasanın üstünlüğünü sağlamaktır. Yargı bilgi, deneyim ve 
uzmanlık işidir. Ayrıca bir çeşit sanatçı duyarlılığı gerektirir. O ylama ile yargı 
bağımsızlığını sağlamaya kalkışmak, yargı bağımsızlığına yöneltilmiş acı bir 
ironi olmanın ötesine geçemez.

G ünüm üzde artık demokratik  meşruiyeti anayasa m ahkemesi üyelerinin 
yasam a organı ile ya da yürütme organı ile kurulacak organik bağında aramak 
eskimiş bir düşüncedir. Anayasa mahkemelerinin meşruiyetini, organik bağdan 
çok, A nayasa’nın siyasal iktidara karşı bu organa sağlayacağı bağımsız statüde, 
halkın ona duyduğu güvende ve onun halk nezdinde kazandığı saygınlıkta aramak 
gerekir.

Öte yandan anayasa mahkemesi üyelerinin tümünü parlamentoya seçtiren 
Federal A lm anya 'da  bu seçimin fiilen nasıl işlediğini bilmeden ve bu süreci 
kamu oyuna doğru yansıtmadan, A lm anya 'y ı örnek göstermek, kamu oyunu 
aldatmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu seçimlerde belirleyici olan, partilerin 
karşılıklı uzlaşmasıdır. Bu uzlaşma, 50 yıldır hiç bozulmadan ve kesintiye 
uğramadan yürütülebiliri iştir. Böyle bir uzlaşmanın. T ürk iye’de sağlanabilme 
şansı bıılııp bulmayacağı sorusuna inandırıcı bir cevap getirmeden, A lm anya’yı 
ya da benzer ülkeleri örnek göstermek, ideolojik bir aldatmaca olmanın ötesine 
geçemiyor. Ayrıca eklemek gerekir ki; bu uzlaşmaya rağmen, bugün A lm anya 'da  
üye seçiminin parti politikasınca belirlenmesi, ciddi bir eleştiri konusudur9. 
A lm anya’yı örnek gösterenler, nedense bu eleştirilerden hiç söz etmiyorlar.

Anayasa M ahkem esi’nin yapısı 12 Eylül 1982 askeri darbesinin getirdiği 
anayasal ve yasa! düzenle zaten bozulmuştu. "İk in c i 12 EylüF' üzerine tüy dikti. 
M ahkemenin kimyasını bozdu. Aranan ideolojik yakınlıksa, bu niteliğe sahip 
olup, aynı zam anda anayasa  şikâyeti ile ilgili sorunları ustalıkla çözebilecek, 
gerekli teknik bilgiyle donatılmış akademisyenler yok değildi. Hiç olmazsa 
bunlar, anayasa şikâyetinin konusu olacak hukuk sorunlarının çözüm ünde belirli 
bir formasyona sahiptiler. Neden bunlar seç ilm ezde hukukçu olmayan bir öğretim 
üyesi ile konuya yabancı bir özel hııkuk öğretim üyesinin seçilmesinde ısrar 
edilir? Anlamakta güçlük çekiyorum. Am a bunun bile bir anlamı olmalı.

9 Gerd ROELLECKE, "Zıım Problem einer Reform der Verfassungsgerichtsbarkeit":
Juristenzeituııg 56 (2001) 3. s. 115: Schlaieh-Koriot. Pas Bundesverfassungsgericht. Verlag
C.U.Beck. 6. Auflage. Münehen 2004, s.34-36.
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Öte yandan mahkem eye seçilen üyelerin, bireysel olarak bağımsız bir görev 
bilinci ile hareket edecek olmaları da yargı bağımsızlığını tek başına sağlamaya 
yeterli değildir. Anayasa M ahkem esi’nin yeniden yapılandırılmasının kamu ovıı 
ve yargı çevrelerinde uyandırdığı imaj, en az onun kadar önemlidir. Bu durumda 
mahkem e üyelerine, bağımsız mahkeme imajını ayakta tutma konusunda özel bir 
sorumluluk düştüğünü belirtmek ve onlardan bunu beklemekten başka bir çözüm 
yolıı bulunmamaktadır.

2) Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğüne Odaklanmış Bir Yargı 
Düzeni:

a) Öyle görünüyor ki anayasa şikâyeti kurumu, insan haklarını koruma 
am acından çok. M ahkemeyi iktidara yakın bir yapıda yeniden kurmanın 
basamağı olarak düşünülmüş olmalı. Bu konuda yanılmış olmayı gerçekten 
tercih ederim. A m a basit bir inceleme, anayasa şikâyeti kurıımunun. A nayasa’da 
bilgisizce düzenlendiğini gösteriyor. 2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa 'nın 
148. maddesine eklenen dördüncü fıkraya göre: 'BireyseI başvuruda, kanun 

yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz ".

Oysa anayasa şikâyeti konusu olan uyuşmazlıkların, ilke olarak aynı zamanda 
“kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar" olduğunu, bu alanda çalışmış 
uzman hukukçular yakından bilirler. Daha açık bir deyişle “kanun yolunda 
gözetilmesi gereken her husus” anayasa şikâyeti konusu değildir. Am a anayasa 
şikâyeti kapsamındaki her hususun avnı zamanda kanun yolunda da gözetilmesi 
gerekir. Aksi halde kanun yollarının tüketilmesi koşulunun bir anlamı kalmaz.

Kuralın, A nayasa M ahkem esi’ne gelecek ağır yükü önleme, anayasa 
şikâyetinin kapsamını daraltma amacıyla konulduğu anlaşılıyor. Ancak bu formül, 
sözcük anlamıyla ciddiye alınırsa anayasa şikâyetinin hiçbir konusu kalmayabilir. 
Bu durum, formülü üretenlerin konuya ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor. 
Bu formül, yasa tasarısında da herhangi bir somutlaştırma yapılmaksızın aynen 
tekrarlanmıştır. Gerekçesi de cümlenin anlaşılmasını sağlayacak açıklıktan 
yoksundur. Abesle iştigal edilmek istenmiyorsa, “Kanım yolum la gözetilmesi 
gereken hususlar” formülüne, anayasa şikâyeti konusu olan hak ve özgürlüklere 
aykırı uygulamaları içermeyecek bir anlam verilmek gerekir.

Ayrıntı bir tarafa bırakılırsa, her üç yargılama hukukunda da en önemli temyiz 
nedeni, “hukuka aykırılık” olarak belirlenmiştir. Anayasa şikâyeti kapsamındaki 
temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlâli halinde, “hukuka 
aykırılık” da gerçekleşmiş olur. O halde ''kanım yolunda gözetilmesi gereken 
hususlar''’ formülünden anlaşılması gereken, yalnızca yasaya aykırılık olmalıdır.
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Çünkü yasanın yorumu ve uygulaması ilke olarak uzman mahkemelerin işidir. 
Ancak bu yorum ve uygulamanın da temel hak ve özgürlüklerin bağlayıcılığını 
ihlâl etmemesi gerekir.

b) Anayasa şikâyeti konusuna yabancı bir başka yaklaşım. “bireysel başvuru" 
teriminde kendini göstermektedir. Bireysel başvuru kavramı anayasa şikâyeti 
kavramıyla özdeş değildir. Her anayasa şikâyeti doğası gereği bir bireysel 
başvurudur. Ama her bireysel başvuru anayasa şikâyeti anlamına gelmez. 
Anayasa öğretisinde “gerçek anayasa şikâyeti’’ ile “gerçek olmayan anayasa 
şikâyeti” ayırımı yapılır10.

aa) Gerçek olmayan anayasa şikâyeti temel hakkın ihlâline yol açan idari 
işleme ya da mahkeme kararına karşı değil, bu kararların alınmasına esas teşkil 
eden kurala karşı yapılır (Macaristan 1990 ve Polonya 1997). Kısacası özünde bir 
norm denetimidir. Norm , genel niteliği ile anayasaya aykırı bulunmazsa, münferit 
olayın ya da olaya özgü yorumun aykırılığı sorunu çözülemez.

bb) Öte yandan karara esas alman ve birey tarafından şikâyet konusu 
yapılan kuralın Anayasa M ahkemesi tarafından iptal edilmesi, ex nunc bir 
etki doğuracaksa, kural ortadan kalkmakla birlikte denetimi harekete geçiren 
kişi bundan bir yarar sağlayamayabilir. Bu sakınca, yargılamanın yenilenmesi 
(Polonya) ya da M ahkem eye iptal kararını olay için de geçerli sayma yetkisinin 
tanınması (Macaristan) ile giderilebilmektedir.

cc) Ancak gerçek olmayan anayasa şikâyetinde asıl sorun, gerçekte anayasaya 
uygun olan bir kuralın uzman mahkem ece anayasaya aykırı bir anlamda 
uygulanması halinde gündem e gelmektedir. Şayet uzman mahkem e anayasaya 
uygun yorum m üm künken, kuralın A nayasa’ya aykırı bir anlamını seçip 
uygulamışsa, böyle bir durum da kişi, -şayet Anayasa Mahkemesi kararında 
anayasaya uygun yorum seçilmişse-, uzman mahkem e kararına esas alınan 
yanlış yorumun iptalini sağlavamıyacak ve dolayısıyla ihlâle uğrayan hakkını 
elde edemiyecektir. Burada da akla gelen çözüm, Anayasa M ahkemesi kararının 
yargılanmanın yenilenmesi nedeni olarak benimsenmesidir.

Bizde benimsenen kurum, tanımı gereği “gerçek anayasa şikâyeti” olduğu için, 
terimin de buna uygun olarak seçilmesi gerekirdi. Ama. Anayasa M ahkem esi 'n in , 
kurumun gerçek niteliğini kavraması koşuluyla, A nayasa 'da  yanlış terimin 
seçilmiş olması, önemli bir sakınca doğurmayabilir.

10 Bu konuda ayrıntılı ve karşılaştırm alı bilgi için bkz. Georg BRUNNER, "Der
Zııgang des Einzelnen zıır Verfassıtngsgerichrsbarkeil im europaeischen Renim":
JöR 50 (2002). s.206 vd... s.21S vd.., s.229 vd..; aşağıda aa) ve bb) altında yapılan
açıklamalarda bu eserden geniş ölçüde yararlanılmıştır.
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3) Yargı Organları Arasında İşbirliği Anlayışı

Anayasa şikâyeti kurumunıı, d iğeryüksek  mahkemelerle kavga ederek başarıya 
ulaştırmak m üm kün değildir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi ve d iğeryüksek  
mahkem eler birbirleriyle olan ilişkilerini anayasanın emrettiği medeni işbirliği 
içinde yürütmeye özen göstermeli, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına 
ve geliştirilmesine elbirliğiyle hizmet etmelidir. Böyle bir yaklaşım, anayasa 
şikâyetinin uygulamasında endişe duyulan sapmaları önlemenin vazgeçilmez 
önkoşuldur. Bu açıdan başta Anayasa Mahkemesi Başkanı olmak üzere tüm 
yüksek mahkem e başkanlarının, demeçlerinde son derece özenli davranmaları 
gerekir. Esasen A nayasa 'n ın  Başlangıç Bölümünün 3 fıkrası da "Devlet organları 
arasında ... medeni bir işbölümü ve işbirliği ni zorunlu kılmaktadır. A m a bunun 
da ötesinde özellikle anayasa şikâyeti, böyle bir anlayış benimsenmeden doğru 
bir çizgide uygulanamaz.

III. Yanlış Yapılandırm anın ve K onuya Yabancı K alm anın  
Yaratabileceği Sakıncalar

1) Anayasa M ahkemesi, kendi yetki alanıyla uzman mahkemelerin yetki 
alanını doğru bir b içimde ayıramazsa. Yargıtay ve Danıştay 'ın  ötedenberi şikâyet 
ettikleri "'siiper temyiz mercir  statüsüne kolaylıkla kayabilir. Bu da yargı 
birliğini zedeler. Hele bu eğilim, siyasal iktidarın halen kendisine karşıt olarak 
değerlerdirdiği Yargıtay ve Danıştay’ı disiplin altına alma amacının bir aracı olma 
boyutu kazanırsa, yargının siyasallaşması süreci katlanılaınaz bir boyuta erişir.

Bu bağlamda "Yüksek yargı bugüne kadar uyumaktan başka bir şey 
yapmadı' n ya  da ““Çağın nabzını tutamayan statükonun kibirli mensupları 
artık halkı ikna edememektedir” ı: gibi söylemler, anayasa şikâyeti görevini 
üstlenmiş bir M ahkemenin Başkanı içiıı büyük bir talihsizliktir. Üstelik bu tür 
söylemler, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürmekten başka bir işe 
de varamamaktadır. Yine aynı bağlamda önemli bir hususun altını ç izmek yerinde 
olur: Anayasa Mahkemesi Başkanı, ta ra f  izlenimi uyandıracak söylemlere kendini 
kaptırma yerine, Anayasa M ahkem esi 'n in  kendi görev ve yapılanmasıyla ilgili 
olarak 2003 yılı sonunda hazırladığı önerinin arkasında durm a kararlılığını 
gösterebilseydi, şimdikinden çok daha tarafsız ve bağımsız bir imaj yaratmış 
olurdu. Anayasa M ahkem esi’nin kendi önerisiyle ilgili olarak, (sözde) "ihsası rey 
o l u r  diye sesini çıkarmayan bir Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, konu Yargıtay 
ve D anıştay 'la  ilgili yasalara gelince, dava yoluyla önüne gelmesi olasılığı
11 Kaynak: http://vv\v\v.tıırktiıne.com haber Hasim-Kiüc-tan-Sert-Aciklama-/126336
12 Kaynak:http://\v\v\v.intcrnethaber.com/kibirli-slatukoculara-kilic-gibi-mesaj--303423h.

htm#i.\zz 1 Ey R U m3 ıv4
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yüksek olan yasaların savunuculuğunu yapması, bağımsızlık ve tarafsızlığına 
gölge düşürür niteliktedir. Öte yandan Anayasa M ahkem esi Başkanı tembellikle 
mücadele etmek istiyorsa, önce kendi mutfağına bakmalı ve  özellikle yıllar boyu 
gerekçesi yazılm ayan ama sonucu açıklanmış bulunan kararlarla ilgili dürüst bir 
otokritiği göze almalıdır.

2) Buna koşut olarak gündem e gelebilecek bir başka tehlike, anayasa 
şikâyetinin A İH M ’ne başvuru hakkını bloke etme olasılığıdır. Aslında bağımsız 
ve nitelikli bir M ahkem e önünde doğru kullanıldığı takdirde T ürk iye’nin 
A İH M ’deki kötü imajına yol açan sorunları ülke içinde çözm e potansiyeli taşıyan 
anayasa şikâyeti, siyasal iktidara yakın duran bir M ahkem e elinde, vatandaşın 
A İH M 'n e  başvurma hakkını etkisizleştiren bir karşıt işlev de yerine getirebilir. 
Bunun mutlaka önlenmesi gerekmektedir.

3) Yukarda yasanın yorum ve uygulamasının ilke olarak uzman mahkemelerin 
yetkisinde olduğunu belirtmiştik. Esasen yüksek yargı organlarının yetki alanları 
doğru belirlendiği ve uygulandığı takdirde, anayasa şikâyetini bir “ süper temyiz 
yo lu” olarak değerlendirmek son derece yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü burada 
söz konusu olan, Anayasa M ahkem esi’nin diğer yargı organlarına üstünlüğünü 
değil, temel hak ve özgürlüklerle özgül bağlantı içinde anayasanın bağlayıcılığını 
ve üstünlüğünü sağlamaktır.

IV. A nayasal Düzenlem edeki Eksiklikler:

1) Bu alandaki önemli bir belirsizliğe yukarda “kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlar” formülü dolayısıyla işaret edilmiştir.

2) Buna karşılık anayasa şikâyetinin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki anayasal hak ve özgürlükler” ile sınırlı tutulması, kendisini saygı 
ile andığım rahmetli Yavuz Sabuncu ile birlikte kaleme aldığımız bir formüldür. 
İlke olarak doğruluğuna halen de inanıyorum. Gerek TOBB'ııin , gerek T B B ’nin 
hazırladığı Anayasa taslaklarında ve gerekse Anayasa M ahkem esi’nin hazırladığı 
taslakta aynı formül benimsenmiştir. Aslında bu formül, Türk A nayasası’nın 
haklar katalogundaki uyumsuzlukların zorladığı pratik bir çözümdür. Çünkü 
sosyal ve ekonom ik haklardan kullanılmaları Devletin olumlu bir edimine bağlı 
olanlar, ilke olarak anayasa şikâyeti kurumu ile korunm aya elverişli değildir. 
Ancak Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar bölümünde yer alan sendika, 
grev ve toplu sözleşme gibi hakların kullanımı, ilke olarak Devletin olumlu bir 
edimine bağlı olmayıp, bu tür haklar yapıları itibariyle klasik haklardan farksızdır. 
Bunların ya tek tek sayılması ya da A İH S ’deki haklarla paralellik kurularak genel 
bir formülle açıklanması gerekiyordu. Yukarda anılan taslaklarda ikinci yol daha
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pratik ve esnek olduğu düşüncesiyle tercih edilmiştir. Bu formülle kastedilen, 
A İH S 'dek i  hakların ihlâli değil, Türk  A nayasası’nda bunlara tekabül eden hak ve 
özgürlüklerin ihlâlidir.

Daha sonra Yavuz SA BU N CU  ve Selin ESEN, birlikte hazırladıkları makalede 
bu formülden ne anlaşılması gerektiğini ayrıntılarıyla açıklamışlardır13. Bu 
makale, Anayasa M ahkem esi için vazgeçilm ez bir kaynak niteliği taşımaktadır.

3) Ancak anayasa şikâyeti, bu haklarla sınırlı kalsa bile, uluslararası alanda 
gerçekleşen yeni gelişmeler karşısında “ iktisadi, sosyal ve kültürel hakların” 
yaşam a geçirilmesini sağlayacak çözümlerin anayasada üretilmesi gerekir. 
Bilindiği üzere 10 Aralık 2008 tarihinde BM Genel Kurulu, sosyal, iktisadi ve 
kültürel haklarla ilgili seçimlik protokolü kabul etti. Bu Protokol, bireylere, 
“ İktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin ihlâli 
halinde kendi devletine karşı kişisel başvuruda bulunm a hakkı tanıyor. Ancak 
bireysel başvuru benimsenmiş olsa bile, devlet ödevleri biçiminde formüle 
edilmiş bulunan sosyal hakların dava edilebilmesi, daha doğrusu davadan sonuç 
alınabilmesi, bu ödevlerdeki zorunluluk ve/veya öncelik durum una bağlıdır. 
İşte Anayasamız bu yönden eksiktir. Bu tür haklar, anayasa şikâyeti konusu 
yapılmasa bile, en azından dava edilebilir nitelikte asgari koruma alanları olarak 
anayasalarda düzenlenmelidir. Temel hak ve özgünlüklerin bölünmezliği ilkesi, 
anayasa şikâyeti kurumunu tamamlayıcı nitelikte olm ak üzere, bu tür talep hakkı 
veren hak alanlarını zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde insanlarımız, sosyal 
devlet yerine sadaka dağıtan devlet düşüncesine m ahkum  edilmiş olur.

TBB 2007 Anayasa Ö neris i 'nde  A nayasa’nın 65. Maddesinde öngörülen 
önceliklerin A nayasa’da somutlaştırılmasını sağlayan kurallara yer verilmiştir. 
Bu öncelikler, sosyal devletin zorunlu olarak yerine getireceği asgari ödevler 
şeklinde somutlaştırılmıştır. Aşağıdaki madde önerileri bunun örnekleri olarak 
sunulmaktadır:

— “Hiçbir çocuk, kişiliğinin tam gelişmesi için zorunlu olan temel hizmetlerden 
yoksun bırakılamaz. Bu hizmetlerin devlet ve aile tarafından nasıl karşılanacağı 
kamınla düzenlenir ”

— “Devlet işsizlik nedeniyle veya zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle 
çalışma hakkından yararlanamayan yurttaşların asgari yaşam standardına 
kavuşmasını güvence almakla yükümlüdür.”

13 Bu konuda bkz. Yavuz SABUNCU -  Selin ESEN ARNVVINE. "Türkiye İçin Anayasa Şikâyeti
Modeli Türkiye'de Bireysel Başvuru Yolu” başlıklı bildiri: Anavasa Yargısı 21. Ankara 2004.
s.229-246
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— “ Yurttaşlar teme! sağlık hizmetlerinden yoksım  bırakılamaz.”

— “Hiç kimse yaşam ını sürdürmeye yetecek ölçüde gıda ve temiz suya ulaşma 
hakkından yoksun bırakılamaz. . . . ”

—"Hiç kimse yaşam ım  sürdürmesi için gerekli barınacak bir yerden yoksun  
bırakılamaz. Bu hakkın gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin üstleneceği 
yükümlülükler kanunla belirlenir. "

Bu tür kurallar, mali kaynakların öncelikle tahsis edileceği alanları pozitif 
anayasa normu olarak somutlaştıracağı için, bunlarla ilgili olarak artık mali 
kaynakların yetersizliğinden söz etmek de m üm kün olamayacaktır.

V. Yasa Tasarısındaki Önemli Eksiklikler14

Bu yazıda yasa tasarısı ile ilgili ayrıntılara girilmeyecektir. Çünkü yazı 
yayımlandığında. Tasarı, kimi değişikliklerle kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiş 
olacak, Tasarı ile ilgili ayrıntıların da tarihsel uyarı işlevi dışında fazla bir önemi 
kalm ayacaktır15. Ayrıca belirtmekte yarar var: Tasarıda görülen aksaklıkların 
bir bölümü, kanunlaşsa bile, bağımsız ve nitelikli bir Anayasa Mahkemesi 
tarafından yorum yoluyla doğru bir çizgiye çekilebilir. Ancak yorıım yoluyla 
düzeltilemeyecek önemli düzenlemeler var ki bunların altının çizilmesi gerekir.

1) “Anayasa M ahkem esi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
Tasarısı” mn 45/3. maddesinde “ Yasama işlemleri He düzenleyici idari işlemler 
aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı'' kuralı yer almaktadır. Bu 
kural, anayasanın “karnıı giicii tarafından hak ih lâ li' olarak belirlediği ihlâl 
fiili ile failini, a n a y a s a y a  a y k ır ı  bir biçimde daraltmaktadır. Alman Anayasa 
M ahkem esi’nin yakın bir tarihte verdiği önemli bir karar, anayasaya aykırılığın 
da ötesinde, bıı yaklaşımın nesnel yaşam ilişkileri açısından yanlışlığını 
gösterm ektedir16.]

Karar, teröristlerce ele geçirilen bir uçağın düşüriişmesine olanak tanıyan bir 
yasa ile ilgilidir: Yasaya göre teröristlerce ele geçirilen bir uçağın düşürülmesi.

14 Bıı yazı,"Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu vc Yargılama Usulleri Hakkında Kanuıı 
Tasarısfnın henüz Mecliste kabul edilip yürürlüğe girmediği bir dönemde hazırlanmıştır.

15 Yasalaşma süreci içinde yapılan eleştiri ve uyarılara örnek olarak İzmir Barosu'nun daveti 
üzerine bir araya gelen çalışma grubu (Prof.Dr. Fazıl Sağlam. Doç.Dr.Eee Göztepe. Yrd. 
Doç.Dr. Kerem Altıparmak. Av. Sedef Özdoğan ve Av.Serkan Cengiz) tarafından hazırlanan 
a>rıniılı rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: (http://izmirbarosu.org.tr/DuyuruDetay. 
asp.\?ID=6307&Tip=l laber)

16 Bkz. BVerfGE. 1 BvR 357/05 vom 15.2.2006. Absatz-Nr. 1-156. Karara a ş a ğ ıd a k i  adreslen 
u la ş ı l ab i l i r :  h t t p : / / u A v n . b v e r f a . d e / c n t s e h c i d u n a e n . r.s20060215 lbvr035705.html
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ancak uçağın insan yaşam ına karşı kullanılacağının anlaşılması ve bunun o andaki 
tehlikenin önlenmesi için tek çare olarak kabul edilmesi halinde” m üm kündür17. 
Kuraldaki anayasal sorun şöyle özetlenebilir: ' 'Başka insanların yaşamını 
korumak amacıyla, teröristlerin uçakta rehin aldığı masum insanların yaşamına 
son verilebilir m i?”

Nitekim bu sorun, anayasa şikâyeti yoluyla Federal Alm an Anayasa 
M ahkemesi önüne gelmiştir. Davayı açanlar şikâyetlerini doğrudan doğruya 
yasanın anılan hükm üne yönelterek, yasanın yürürlüğe girmesiyle kendilerinin 
her an doğrudan ve güncel bir müdahalenin muhatabı durum una geldiklerini 
ifade etmişlerdir. Bu iddiayı yerinde bulan M ahkemenin gerekçesinden konuya 
ilişkin önemli bölümleri aşağıda aktarıyoruz:

- Anayasa şikâyetinin doğrudan bir yasaya yöneltilmesi, başvurucunun 
kendisine ait bir bir temel hakka, dava konusu edilen yasa ile doğrudan ve güncel 
olarak müdahale edilmesi koşullarının gerçekleşmesine bağlıd ır18. Bunlardan 
‘'kendisine ait bir bir temel hakka” “güncel müdahale” koşulları, başvurucunun 
dava konusu yasa kuralının belirgin bir olasılıkla (abç) kendi temel hakkına 
dokunacağını açıklamasıyla ilke olarak gerçekleşmiş sayılır19. “ Doğrudan 
müdahale” ise, dava konusu kuralların bir başka uygulama işlemine gerek 
olmaksızın, başvurucunun hukuksal durumunu değiştirmesiyle var sayılır20.

17 Yasanın ilgili maddesi bir bütün olarak şöyledir: ..§ 14(1) Silahlı kuvvetler, ağır bir felaketin 
ortaya çıkmasını önlemek amacıyla hava sahasındaki uçuş araçlarım geri püskürtebilir, inişe 
zorla> ayabilir, silah gücü kullanma tehdidinde bulunabilir veya uyarı atışı yapabilir./(2) Birden 
çok olası önlemler içinden tahminen bireylere ve kamuya en az zarar verecek olanın seçilmesi 
zorunludur. Alman önlem, amacının gerektirdiği sürede ve genişlikte uygulanmalıdır, önlemin 
yol açacağı zarar, hedeflenen başarıya göre göze çarpacak derecede bir ölçüsüzlük içinde 
olmamalıdır./(3) Doğrudan doğruya silah gücünün kullanılmasına, ancak mevcut koşullara göre 
ııçuş aracının insan yaşamına karşı kullanılacağının anlaşılması \ e bunun o andaki tehlikenin 
önlenmesi için tek çare olarak kabul edilmesi halinde izin verilebilir. (4) Üçüncü fıkradaki 
önlemin alınmasına yönelik emir, ancak Federal Savunma Bakanı tarafından, kendisine vekalet 
edilme durumu söz konusu olduğunda ise ancak Bakanlar Kurulu'nun onu temsile yetkili üyesi 
tarafından verilebilir.“

18 Die Beschwerdebefugnis setzt, wenn sich eine Verfassungsbeschwerde - wie hier - unmittelbar 
gegen ein Gesetz richtet, v oraus, dass der Beschwerdeführer durch die angegriffenen Normen 
selbst, gegenwärtig und unmittelbar in seinen Grundrechten betroffen ist (vgl. BVerfGE 1. 97 
(101 ftf): 109. 279 (305): stRspr).

19 Die Voraussetzung der eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit ist grundsätzlich erfüllt, 
wenn der Beschwerdeführer darlegt, dass er mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die auf den 
angegriffenen Vorschriften beruhenden Maßnahmen in seinen Grundrechten berührt wird (vgl. 
BVerfGE 100. 313 (354): 109. 279 (307 f.).

20 Unmittelbare Betroffenheit ist schließlich gegeben, wenn die angegriffenen Bestimmungen, 
ohne eines weiteren Vollzugsakts zu bedürfen, die Rechtsstellung des Beschwerdeführers 
verändern (vgl. BVerfGE 97, 157(164): 102. 197(207).

Prof. Dr. İlhan Unat'a Armağan 437



Başvurucunun, tasavvur edilebilecek bir uygulama işlemine karşı başvurma 
imkânının bulunmadığı ya da başvurmasının kendisinden beklenemeyeceği 
durumlarda da bu koşulun gerçekleştiği kabul e d i l i r 1 (Anılan karar 78. bölüm)” .

- “ Bu ilkelere göre, başvurucuların şikâyet hakları mevcuttur. Başvurucular, 
özel ve mesleki nedenlerle sık sık uçak yolculuğu yaptıklarını inandırıcı bir 
biçimde açıklamışlardır (Bölüm 79 b)” .

- “ Bu nedenle dava konusu yasa kuralının, başvurucuların kendilerine ve 
temel haklarına güncel bir müdahale oluşturması hususunda yeterli bir olasılık 
mevcuttur (Bölüm 80 aa)” .

- “Dava konusu kuralın uygulanması halinde, uçakta bulunan masum insanların 
da buna kurban gidebileceği açıktır (bölüm 81)” .

- “ Başvuruculardan, dava konusu kuralın kurbanı olacakları aşamayı 
beklemeleri istenemez (Bölüm 83 bb)” .

Bu örnek, “Yasama işlemleri aleyhine” doğrudan anayasa şikâyetinde 
bulunmanın belli koşullarda zorunlu olabileceğini çarpıcı bir biçimde ortaya 
koymaktadır. Verilen örnek, bu tür başvuruların soyut ve somut norm denetimi 
olanaklarından oldukça faiklı olduğunu, nesnel düzeyde de göstermektedir. 
Benzer koşullar “düzenleyici idari işlemlerde ” de gündem e gelebilir. İşte anayasa 
şikâyeti kurumıınun teknik bilgi gerektirdiğini söylerken kastettiğimiz de budur. 
Teknik bilgiyle donatılmış, nitelikli bir Anayasa M ahkemesi bunların sınırını 
çizmekte güçlük çekmez.

V. Sonuç Yerine: Uzun Vadede Neler Yapılabilir?

Anayasa şikâyeti kurumıınun hukukumuza girmesiyle yargıçların, savcıların, 
avukatların, akademisyenlerin  ve diğer hukukçuların önüne yeni bir alan açılmış 
bulunmaktadır. Bu kurumun doğru yolda uygulanmasını sağlamak üzere özellikle 
bu çevreye ve örgütlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda 
atılması gereken ilk adım, Türk H ukuku’nıın bu alandaki deneyim eksikliğini 
tam am lam ak üzere, özellikle Almanya, Avusturya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve 
Slovenya başta olmak üzere Anayasa şikâyeti ile ilgili önemli içtihatların anlaşılır 
bir içerikte derlenmesidir. AİHS ve uygulaması bakımından bu çalışma yeterli 
ölçüde yapılmıştır ve yapılmaktadır. Şimdi sıra anayasa şikâyeti ile ilgili yön 
verici kararların derlenmesine gelmiştir. Bu çalışmada özellikle üniversitelere,

21 Das ist auch dann anzunehmen, wenn dieser gegen einen denkbaren Vollzugsakt nicht oder
nicht in zumutbarer Weise vorgehen kann (vgl. BVerfGE 100, 313 (354); 109, 279 (306 f.).
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Türkiye Barolar Birliğine ve barolara önemli bir rol düşmektedir. Bu kuruluşlar, 
yayın politikalarım bu alana yöneltmeli; üniversitelere ve belli enstitülere 
bağlı olarak çalışan öğretim elemanları, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 
çalışmaları için belli bir süre bu konulara yönlendirilmelidir. Bu tür çalışmalar, 
Anayasa M a h k e m e s in i  besleyici bir işlev yerine getirir. Buna ek olarak Anayasa 
M ah k em es in in  anayasa şikâyeti konusunda faaliyete geçmesinden sonra, 
M ahkem e’nin bu alanda vereceği kararlar, eleştirel bir bakışla yakından izlenmeli 
ve bu kararlar üzerinde yapılacak çözüm lem eler periodik toplantı ve yayınların 
konusu olarak bilimsel tartışmaların odağına çekilmelidir.

Prof. Dr. İlhan Unat’a Armağan 439



EK: Anayasa Şikâyeti İle ilgili Olarak A IHM  kararları Üzerinde Yapılan 

Araştırmanın Bulgulan

Ekteki Çizelgelere İlişkin Genel Açıklama: 30.04.2009 tarihinde Burak Çelik 
tarafından geliştirilen bu çizelgeler, A İH M ’nin 1999-2008 yılarına ilişkin çalışma 
raporlarından yararlanarak hazırlanmıştır. Söz konusu raporlara M ahkeme'niıı 
web sayfasından (www.echr.coe.int) ulaşılabilir. Bu çizelgeler incelenirken, 
çizelgede yer verilen devletlerin A İH M 'n in  yargılama yetkisini tanıdığı tarihler 
arasında farklılıklar bulunduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır.

ÇİZELGE 1 : Anayasa şikâyeti kurumu bulunan ve bulunmayan kimi 
ülkelerin çeşitli açılardan karşılaştırılması

A) A nayasa şikâyeti kurum unun bulunm adığı ülkeler

FRANSA

Yıl Kaydedilen
Başvurular*

Reddedilen 
ya da 

kayıttan 
düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal 

saptanan 
davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 870 280 16 2 3

2000 1032 626 49 7 11

2001 1117 892 32 *>J 10

2002 1606 1253 61 6 6

2003 1481 1451 76 7 7

2004 1737 1678 59 11 4

2005 1827 1441 51 6 1

2006 1832 1374 87 6 -

2007 1552 1549 39 8 -

2008 2724 2619 24 9 1

Toplam 15778 13163 494 65 43

* Mahkemeye o yıl içinde ulaşan başvurulardan, kaydedilip karar vermeye yetkili bir birime 
gönderilmiş olanları ifade etmektedir.

440 Prof Dr. İlhan Unat'a Armağan

http://www.echr.coe.int


İNGİLTERE

Yıl
Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 431 223 12 - 2

2000 625 465 16 3 8

2001 479 529 19 11 2

2002 9S6 737 30 4 6

2003 685 865 20 2 3

2004 745 72 i 19 - 4

2005 1007 732 15 -

2006 844 963 10 8 5

2007 886 403 19 7 40

2008 1253 1240 27 6 1

Toplanı 7941 6878 187 41 74

İTALYA

Yıl
Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 882 255 44 - 25

2000 868 277 233 2 160

200 i 587 265 359 5 45

2002 1302 1126 325 6 49

2003 1351 1009 106 2 29

2004 1480 1178 36 1 7

2005 S48 830 67 3 7

2006 934 580 96 5 2

2007 1350 796 5S 1 -

2008 1824 458 72 2

Toplam 11426 6783 1396 27 324
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TÜRKİYE

Yıl
Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 653 153 18 - 1

2000 735 394 23 o3 13

2001 1059 385 169 2 58

2002 3886 1639 54 2 45

2003 3558 1632 76 1 44

2004 3679 1817 154 4 10

2005 2489 1366 270 10 6

2006 2330 3166 312 6 8

2007 2830 1573 319 7 3

2008 3706 1475 257 1 -

Toplam 24925 13600 1652 36 188

B) A nayasa şikâyeti kurum unun bulunduğu ülkeler

ALMANYA

Yıl Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 535 331 - 2 1

2000 595 642 2 1 -

2001 718 528 13 3 1

2002 1019 748 6 2 -

2003 998 461 10 1 1

2004 1527 914 6 - -

2005 1582 1386 10 1

2006 1587 1121 6 2 2

2007 1485 1685 7 4 1

2008 1572 1580 6 3 -

Toplam 11618 9396 66 21 7
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AVUSTURYA

Yıl
Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanm ayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 227 153 o3 - -

2000 241 227 13 2 6

2001 230 208 14 - 1

2002 309 370 14 1 5

2003 324 401 16 1 2

2004 304 253 13 1 1

2005 301 208 18 2 1

2006 341 150 20 1 -

2007 329 272 20 3 -

2008 373 314 11 2 -

Toplam 2979 2556 142 13 16

İSPANYA

Yıl Kaydedilen
Başvurular

Reddedilen 
ya da kayıttan 

düşürülen 
başvurular

(En az bir) 
İhlal saptanan 

davalar

İhlal
saptanmayan

davalar

Dostane
çözümle

sonuçlanan
davalar

1999 227 130 1 1 1

2000 284 228 3 - -

2001 807 231 1 1 -

2002 798 1345 1 2 -

2003 455 377 8 1 -

2004 423 204 5 1 -

2005 493 426 - - -

2006 359 284 5 - -

2007 309 408 2 3 -

2008 393 401 2 1 -

Toplam 4548 4034 28 10 1
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Ç İZELG E 2: H akkında en çok ihlâl kararı verilen ülkeler**
A) Y ıllara göre dağılım

Yıl 1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra ! 5. sıra
1

1999 İtalya
(44)

Türkivc
(18)

Fransa
(16)

İngiltere
(12)

Portekiz
(8)

2000 İtalya
(233)

Fransa
(49)

Türkiye
(23)

İnsiltere
(16)

Yunanistan
(15)

2001 İtalva
(359)

Türkiye
(169)

Fransa
(32)

İııailtere 
İl 9)

Polonva
(17)

2002 İtalya
(325)

Fransa
(61)

Türkiye
(54)

İngiltere
(30)

Romanva
(26)'

2003 İtalva
(106)

Fransa-Türkiye
(76)

Polonva
(43)

Roman\a
(24)'

Yunanistan
(23)

2004 Türkivc
(154)

Polonva
(74)

Fransa
(59)

İtalva
(36)

Yunanistan
(32)

2005 Tiirk ive 
(290)

Ukravna
(119)

Yunanistan
(100)

Rusva
(81)

İtalva
(67)

2006 Türkivc
(312)

Slovenv a 
(185)

Ukravna
(119)

Polonya
(107)

Rusva
(96)

2007 Türki\e
(312)

Rusva
(175)

Ukravna
(108)

Polonya 
( ıoı >

Romanva
(88)'

2008 Türkiye
(257)

Rusva
(233)

Romanva
(189)

Polonva
(129)

l kravna 
(IIÖ)

B) Toplam karar sayısına göre dağılım ***

Sıra Devlet Toplam Karar Sayısı
1 Türkiye 1652
2 İtalya 1394

Rusya 605
4 Polonya 548

L . 5....... Fransa 494

** Bu çizelgede ayraç içinde belirtilen rakamlar, en az bir ihlal saptanan karar sayısını 
göstermektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, bir kararda Sözleşme'ııin birden çok 
maddesinin ihlal edildiğine de karar verebilmektedir.

*** İnsan Hakları Divam-İnsan Hakları Mahkemesi ayrımına son verip. Daireler \ e Büyük Daire 
biçiminde örgütlenmiş tek bir İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi'ni öngören 11 Numaralı 
Protokolün yürürlüğe girdiği 1.11.1998-31.12.2008 arasındaki 10 ş ıllık dönemi kapsamaktadır
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ÇİZELG E 3: K aydedilen başvurulara göre aleyhine en çok  
başvuruda bulunulan ülkeler****

A) Y ıllara göre dağılım

Yıl 1. sıra 2. sıra

1999
Rusya 

(972 başvuru)
İtalya 

(881 başvuru)

2000
Rusya 

(1325 başvuru)
Fransa 

(1033 başvuru)

2001 Rusya 
(2108 başvuru)

Polonya 
(1763 başvuru)

2002 Polonya 
(4055 başvuru)

Rusya 
(4004 başvuru)

2003 Rusya 
(4738 başvuru)

Polonya 
(3658 başvuru)

2004 Rusya 
(5835 başvuru)

Polonya 
(4321 başvuru)

2005 Rusya 
(8088 başvuru)

Polonya 
(4571 başvuru)

2006 Rusya Polonya 
(10177 başvuru) (3990 başvuru)

2007 Rusya 
(9497 başvuru)

Ukrayna 
(4502 başvuru)

2008 Rusya Romanya 
(10146 başvuru) (5242 başvuru)

3. sıra 4. sıra 5. sıra

Fransa Polonya Türkiye
(868 başvuru) (691 başvuru) (655 başv uru)

İtalya Polonya Türkiye
(867 başvuru) (777 başvuru) (735 başvuru)

Fransa Ukrav na Türkiye
(1117 başvuru) (1062 başv uru) (1059 başvuru)

Türkiye Ukrayna Romanya
(3871 başvuru) (2816 başvuru) (1965 başvuru)

Türkiye Romanya Ukrayna
(3558 başvuru) (2165 başvuru) (1858 başvuru)

Türkiye Romanya Fransa
(3679 başvuru) (3225 başvuru) (1737 başvuru)

Romanya Türkiye Ukrayna
(3110 başvuru) (2489 başvuru) (1870 başvuru)

Romanya Ukrayna Çek Cumhuriyeti
(3312 başvuru) (2482 başvuru) (2476 başvuru)

Polonya Romanya Türkiye
(4211 başvuru) (3171 başvuru) (2830 başvuru)

Ukrayna Polonv a Türkiye
(4770 başvuru) (4369 başvuru) (3706 başvuru)

B) K aydedilen toplanı başvuru sayısına göre dağılım *****

Sıra Devlet Toplam Başvuru Sayısı
1 Rusya 56821
2 Polonya 32344
-> Türkiye 24945
4 Romanya 23641

5 Ukrayna 22083

**** Mahkemeye ulaşım başvurulardan. kaydedilip karar vermeye yetkili bir birime gönderilmiş 
olanları ifade etmektedir.

***** 1.11.1998-31.12.2008 arası dönemi kapsamaktadır.
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Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi Yirmi Yaşında (1989-2009)

Fer i lı a Bilge Tanrıbilir1*

Giriş

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHDS)-, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990 tarihinde 
yürürlüğe g irm iş t ir .  Ç H D S ’ııin Ö nsöz’ünde de değinildiği üzere sözleşme, 
çocukların korunması için evrensel ilkeleri belirlemek, onları her türlü ihmal, 
istismar ve kötü m uameleye karşı koruyacak tedbirlerin alınması konusunda 
devletlerin ve ailenin görev ve yetkilerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. ÇHDS, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşmelerinde herkesin herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan, eşit olarak, daha 
iyi yaşam düzeyine sahip olma hakkının varlığının kabul edilmesinden ve diğer 
uluslararası sözleşmelerin (önsözde sayılan) çocukları koruyan hükümlerinden 
hareketle çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğini 
sağlamak amacını taşımaktadır. Bir başka ifadeyle ÇHDS çocuk hakları 
konusunda uluslararası toplumun önemli çalışmalarından birisidir. ÇHDS, 
yürürlüğe girmesinden ta ra f  olan devletlerin sayısına, içerdiği çocukların hak ve 
özgürlüklerinden ailenin ve devletin sorumluluklarına, çocuğa yaklaşımına kadar 
birçok konuda özel ilgiyi hak etmektedir.

Gerçekten de sözleşmenin kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra (bir 
yıl içerisinde), yürürlüğe girdiği görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından 
hazırlanan insan hakları ile ilgili diğer uluslararası metinlerle karşılaştırıldığında 
sürenin kısalığı büyük dikkat çekm ektedir1.

* Prof. Dr., GÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Mukıık ABD öğretim üyesi.
1 Bu çalışmada başvurulan online kaynaklara erişim tarihi, 13 Ocak 2010"dur.
2 Sözleşmenin İngilizce metni için hkz. http://wwvv2.ohchr.org/english/law/crc.htm. Sözleşmenin 

Türkçe metni için bkz. RG 27 Ocak 1995-22184.
3 Sözleşmenin yürürlüğe giriş şartları 49. maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin yürürlüğü, 

katılan devletler ile onların beyan ve çekinceleri için bkz. http://treaties.im.org/Pages/ 
VicwDetails.aspx,?src=lJ'NTSONLlNE &tabid=2&mtdsa ııo=IV-l l&chapter-4&laııg=cn .

4 Örneğin Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme. Genel Kurulda 16 Aralık 
1966 tarihinde kabul edilmiş, ancak 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avnı şekilde 
Ekonomik. Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme. Genel Kurulda 16 Aralık 
1966 tarihinde kabul edilmiş, ancak 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Üstelik ÇHDS, uluslararası toplumun büyük ilgisini çekmiş ve genel kabul 
görmüş bir sözleşmedir. Bu sözleşme, bir yıl gibi kısa sürede yürürlüğe girmesine 
karşın, neredeyse bütün Birleşmiş Milletlere üye devletler tarafından imzalanmış 
ve onaylanmıştır. 193 devlet tarafından onaylanan sözleşme, sadece Somali ve 
Am erika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmamıştır.

Kural olarak, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve diğer metinler' 
herkese uygulanmak üzere hazırlanırlar. Bu itibarla bu tür sözleşmeler sadece 
yetişkinlere değil, çocuklara da uygulanırlar. Bununla beraber insan haklarına 
ilişkin sözleşmelerin bazıları çocuklarla ilgili özel hükümler ihtiva etmektedirler' . 
Söz konusu hükümler, esasen Ç H D S ’nin hükümleri ile de uy umludur. Ancak bu 
tür sözleşmelerin ve metinlerin konuları itibariyle çocukların ekonomik, sosyal, 
kültürel, kişisel ve siyasi haklarını tam olarak kapsadığını söylemek mümkün 
değildir. Bunun başlıca sebebi ise bu hakların yetişkin ve çocuklar bakımından 
farklı muhtevaya sahip olmasıdır". Ç H D S. daha önce hiçbir insan haklarına ilişkin 
uluslararası metinde geçmeyen yeni ve çocuklara özgü olan bazı hakları (katılım 
hakları gibi) da içermektedir. Aslında bu durum, çocuk hakları konusundaki

Türkiye, Kişisel \e  Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesini 15 Ağustos 2000 tarihinde 
imzalamış ve 4/6/2003 tarihli ve 4868 (RG 18.6.2003-25142) sayılı  Kanunla onaylanmasını 
uygun bulmuştur. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin ise. 
4/6/2003 tarihli vc 4867 (RCı 18.6.2003-25142) sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 
ve Bakanlar Kurulunca bazı beyan ve çekinceler ile onaylanmasına (10 Temmuz 2003 gün \e  
2003/5923 sayılı kararıyla) karar (RG 11.8.2003-25196) verilmiştir. Söz konusu sözleşmeleri 
imzalayan, onaylayan ve kabul eden devletler ile beyan ve çekinceleri hakkında bilgi için bkz. 
l)Up://treaties.un.org/l>ages/Vie\vDetails.aspx?sre'-TREATY&mldsg_no=IV-3&chapter ~-l&lang=en 
ve
Iıttp://treaties.un.org/I>ages/Vie\v Details.asp.\?src=TREATY&nıtdsg_no=lV-4&chapter=4<S!:!ang=en.

5 T ü r k i y e 'n i n  im z a la d ı ğ ı  i n s a n  h a k l a r ı y l a  ilg i l i  m e t i n l e r  iy in  b k z .  h u p : /  vvw u . u l ı d i g m . a d a l e t .g o v .  

tr/yeni/ .
6 Bu konuda bkz. Kişisel ve Siy asal Haklar Uluslararası Sözleşmesi m. 6/5, 10/2, 14/1 ve 4.23/4: 

Ekonomik. Sosyal vc Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme m. 10/3 ve 12/2: Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (RG 19.3.1954-8662) m. 5/l-d: Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 
(RG 4.7.1989-20215) m. 7 ve 17.

7 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin hazırlık aşamasında çocuk haklarının ayrı bir sözleşme 
konusu yapılmasına gerek olmadığı, diğer sözleşmelere yapılacak bir ek ile bu hususların 
ayrıntılı oiarak düzenlenmesinin mümkün olduğu önerisi de getirilmiştir. Bununla beraber 
yukarıda belirtilen gerekçe ile ay rı bir sözleşme ile çocuk haklarının ele alınması yolu tercih 
edilmiştir. Bkz. Detrick. S. A Commentary on the United Nations Convention on tiıe Rigiıts 
of the Clıild. Haguc 1999. s. 2 vd. Çocuk haklarının ay rı bir sözleşmenin konusu olmasında 
tarihi gelişim içinde çocuğa bakış açısının değişmesi rol oynamıştır. Çocuğa bakış açısındaki 
tarihi gelişim için bkz. İnan. A.N.: Çocuk Hukuku. İstanbul 1968. s. 3 vd.: Verhellen, E.: The 
Convention on the Rigths ol'the Child. Understanding Children's Rigths. Collecıed l’apers 
Prcsented at the Fifty Interdiciplinary Course on Child's Rights. Univcrsity ofGhent (Belgium)- 
December 2000, (ed. E. Verhellen), s. 14 vd.
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görüşlerdeki büyük değişimi yansıtmaktadır. Önceleri çocuğun özel bir korum aya 
ve öncelikli bakıma ihtiyacı olduğu düşünülürken sonradan çocuğun da müstakil 
bir birey olduğu ve insan haklarından bizzat yararlanabileceği anlayışına 
ulaşılmıştır.

Bunların yanı sıra, 2009 yılı Ç H D S ’nin kabulünün yirminci yılıdır ve bu 
münasebetle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. UNICEF, belirli aralıklarla 
yayınladığı dünya çocuklarının durum una ilişkin raporunu bu yıl Ç H D S 'n in  
etkilerini değerlendirip bundan sonraki görevlere işaret eden özel bir içerikle 
yayınlamıştır*. Bu çalışma da Ç H D S ’de düzenlenen haklar ve özgürlükler 
konusunda toplumda farkındalık yaratmak çabalarına katkıda bulunm a amacıyla 
hazırlanmıştır. Aşağıda Ç H D S 'n in  hazırlanması, etkileri ile sözleşmede 
düzenlenen haklar üzerinde durulacaktır.

I. G enel O larak Sözleşm e

A. Sözleşm enin H azırlanm ası

Çocuğun ayrı bir varlık olarak kabul edilerek çocukları koruyucu uluslararası 
düzenlemeler yapm a çabaları geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. 
Milletler Cemiyeti 1921 yılında Çocuk ve Kadınların Kaçırılmasını Önleme 
Sözleşmesini, 1926 yılında Kölelik Sözleşmesini hazırlamıştır. Milletler 
Cemiyeti 1924 yılında ise Cenevre Bildirgesi diye anılan “Çocuk Hakları 
Bildirisini” , 1959 yılında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncekinden daha 
geniş kapsamlı ‘‘Çocuk Hakları Bildirisini" kabul etmiştir'.  Anılan son bildiride 
çocuğa özel bir ilgi gösterilmesi gerekliliğine işaret edilerek çocukların arasında 
hiçbir ayırım gözetilmeksizin kimlik, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik haklarından 
yararlanmalarını ve her türlü sömürü ve kötü muameleye karşı korunmalarını 
içeren on ilkeye yer verilmiştir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunda, Polonya'nın teklifi üzerine 
(1978) çocuk hakları konusunda günün ihtiyaçlarına uygun ve devletleri de 
bağlayıcı bir metin hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır '1’. Birçok tartışma

S http://www.unicef.ori; publications. illcs/SOWC Spec.„ Kıl. ,CRC Main Report.EN 090409.
pdf.

9 Bildiri metni ivin hk/. RG 27.1.1995-22184 \¿http:.'w ww.nhdigm.adalet.ftov.tr. bmcoeukbildir.
htm. Bilgi için bkz. İnan. A.N.: Çoeıık Haklan Beyannamesi İlkelerinin Türk Uukıık Sistemine
Etkisi. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/dergi/dergiier,'40 481 5648.pdf.

10 ÇHDS'nin hazırlanması konusunda ayrıntılı bilgi ivin bkz. Alston. P.M.: The Best Interests 
Principle: Towards Reconciliation of Culture and Human Rights. International Journal of Law 
and Family. Vol. 8( 1994). s. 6: Cantwell. P.: The Origins. Development ami Significance of the 
United Nations Convention on the Rights of the Child. The United Nations Convention on the
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ve uzun çalışmalardan sonra 1988 yılında Çocuk H aklan Sözleşmesinin taslak 
metni ortaya çıkmıştır. Tartışmalar özellikle çocuğun tanımı; görüşlerini açıklama 
hakkı; din, düşünce ve kanaatini açıklama özgürlüğü; evlât edinme; eğitim hakkı 
ile silahlı çatışmalarda çocuklar konularında yoğunlaşmıştır. Sözleşmenin nihai 
metni ise 23 Şubat 1989 tarihinde anılan komisyonda benimsenmiş ve bu metin 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 20 Kasım 1989 tarihinde de kabul edilmiştir.

B. Sözleşm enin Yapısı

ÇHDS, bir önsöz ile üç kısım ve 54 maddeden oluşmaktadır.

Ç H D S 'n in  “Ö«5öz”ünde sözleşmenin amacı ve hedefleri oldukça ayrıntılı 
olarak yazılmıştır. Önsözde. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinde, çocukların özel ilgi ve yardım a hakkı olduğunu ilân 
ettiği hatırlatılmış; toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle 
çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum 
içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi 
için gerekli korum a ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanıldığı belirtilmiş; 
çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi 
ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliği kabul 
edilmiş; çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle 
hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ülküler ve 
özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışm a ruhuyla 
yetiştirilmesinin gerekliliği göz önünde bulundurulmuş; dünyadaki ülkelerin 
tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye 
gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde olunduğu ifade edilmiş; 
çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü 
geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önem göz önünde tutulmuş ve her 
ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşam a koşullarının 
iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önem e işaret edilerek sözleşme 
metni üzerinde anlaşmaya varılan hususlar üzerinde durulmuştur.

Ç H D S ’nin “Birinci Kısmı” , temel hükümleri yani, çocukların hak ve 
özgürlükleri ile devletin yükümlülüklerini (m. 1-41) düzenlemektedir. Ç H D S ’nin 
ilk kısmında çocukların sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin 
yanı sıra genel ilkeler %'e çocuğun tanımına da yer verilmiştir. Sözleşmenin 
'"¡kinci Kısmı” , sözleşmenin uygulanmasına ve etkinliğinin sağlanmasına (m.

Rights o f the Child: A Guide to the "Travaux Préparatoires” (ed. S. Detrick). Dordrecht/Boston/
London 1992. s. 21 vd.; Detrick. s. 13 vd.; Vandenhole. W.: The Convention on the Rights
of the Child. International Human Rights Law in a Global Context, (ed. F. Gomez Isa-K. de
Feyter). Bilbao 2009. s. 452 vd.
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42-45) ilişkin hüküm ler ihtiva etmektedir. Bu kısımda insan haklarına ilişkin 
diğer sözleşmelerde olduğu gibi Ç H D S ’de de sözleşmenin ta ra f  devletlerde 
uygulanmasının takibi ve etkinliği sağlanarak çocuk haklarına güvence getirilmesi 
amacıyla Çocuk Hakları Komitesi kurulması öngörülmüştür. Sözleşmenin 
“Üçüncü K ısm i’ ise sözleşmenin onay ve yürürlüğü ile çekincelere (m. 46-54) 
ilişkin tipik uluslararası sözleşme hükümlerini içermektedir.

C. Sözleşm e H üküm lerinin Etkisi

Uluslararası bir sözleşmenin bu sözleşmeye ta ra f  olan devletlerin iç hukukuna 
intikali farklı şekillerde gerçekleşebilir. Türk hukukunda uluslararası sözleşmelerin 
iç hukuka intikali ve etkisi Anayasanın 90. maddesinde düzenlenmiştir". 
Söz konusu hüküm uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 
sözleşmeler kanun hükmünde olup, anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. Bir başka 
ifade ile ta ra f  olunan sözleşme hükümleri, kural olarak, doğrudan uygulanma 
kabiliyetini haiz olup, mahkem e ve idari m akam lar tarafından kendiliğinden göz 
önünde bulundurulur. Öte yandan, uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve 
etkisi bakımından, ta ra f  olan devletin sözleşmeye koyduğu çekinceler ve yaptığı 
beyanlar da önem taşır.

Türkiye Ç H D S ’yi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve 9.12.1994 tarih ve 4058 
sayılı K anunla12 ve çekince ile onaylanmasını uygun bulmuştur. Bakanlar Kurulu 
da 23 Aralık 1994 gün 94/6423 sayılı kararı ile Sözleşmenin onaylanmasına karar 
vermiştir15. Dolayısıyla Türk iye’nin usulüne uygun olarak onaylayıp yürürlüğe 
koyduğu ÇH D S kanun hükmündedir.

Bu noktada ÇHDS hükümlerinin niteliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
Sözleşmede düzenlenen haklar, sözleşmeye taraf  olan devletlere rağmen 
tanınan haklar değildir. Ancak hakların niteliğine göre sözleşme hükümlerinin 
muhatabı ve sorumlusu da değişmektedir. Kişisel haklar arasında sayılan, 
yaşam a hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, işkence veya diğer zalimce 
muamele görmeme hakkı gibi hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda 
kullanılan ifadeler ile ekonomik, kültürel ve sosyal haklar söz konusu olduğunda 
kullanılan ifadeler birbirinden farklıdır. Bu itibarla Ç H D S ’de yer alan hakları 
düzenleyen hükümlerin tamamının taraf  devletlerde doğrudan uygulanması 
her zaman m üm kün o lm ayabilir14. Hangi hükümlerin doğrudan uygulanacağı

11 Bu konuda bkz. Pazarcı. H.: Uluslararası Hukuk. Gözden geçirilmiş 5. Bası. Ankara 2007, s.
72 vd.

12 RG 11.12.1994-22138.
13 RG 27 Ocak 1995-22184.
14 Bkz. Verhellen. s. 18. 26 vd.
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hangilerinin uygulanamayacağı hususunda, hükümlerde kullanılan ifadelerden 
hareket edilmektedir. Sözleşmede kullanılan ifadelere göre hükümler üç grupta 
toplanm aktadır1'.

Sözleşmenin bazı maddeleri, kullanılan ''tanır (recognise•), üstlenir 
(undertake), saygı gösterir (respect), sağlar (ensure), güvenceye alır (guarantee) " 
gibi ifadeler nedeniyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanırlar. Bu tip ifadeleri 
içeren hüküm ler dolayısı ile ta ra f  devletler doğrudan yükümlülük altına girmekte 
ve kişilere de talep hakkı doğm aktad ır“-. Bu tip kurallara Ç H D S 'n in  ayırım 
yasağım düzenleyen 2. maddesini, ana babanın yönlendiriciliğine ilişkin 5. 
maddesini, çocuğun derhal nüfusa kaydını ve kimlik sahibi olmasını öngören 
7-8. maddelerini, çocuğun ana babadan ayrılmasını düzenleyen 9. maddesini, 
ailenin yeniden birleşmesini düzenleyen 10. maddesini, çocuğun görüşlerinin 
alınmasını öngören 12. maddesini örnek olarak vermek m üm kündür17. Örnek 
verilen maddelerde düzenlenen haklar daha ziyade çocuğun kişisel haklarıdır.

Sözleşmenin bazı maddeleri ise bir niyetin açıklanmasını içermektedir. 
Genellikle bu maddelerde "teşvik eder (promote, encourage)” veya “çaba sarf  
eder (strive)“ gibi ifadelerle maddenin bağlayıcı olması istenmemekte, aksine taraf 
devletlerin belli faaliyetlerde bulunması konusunda bir niyet açıklanmaktadır. Bu 
tip kurallara Ç H D S 'n in  gerekli bilgiye ulaşma hakkını düzenleyen 17. maddesi, 
evlât edinmede uluslararası işbirliğini düzenleyen 21. maddesi, özürlü çocuklarla 
ilgili 23. maddesi, sağlık hizmetlerini düzenleyen 24. maddesi örnektir.

Sözleşmede yer alan diğer bazı hüküm ler ise sözleşmeye taraf  olan devletlerce 
alınacak tedbirlere işaret etmektedir. Söz konusu hükümlerde “uygun önlemler 
(appropriate measures), uygun yasal ve idari önlemler (appropriate legislative 
and administrative measures)" gibi ifadeler kullanılmaktadır. Devlete uygun 
tedbirleri alma yetkisini veren hükümlere, çalışan ana babalar için çocuklarının 
bakım hizmetleri ve tesislerini sağlam ada (m. 18/3), evlât edinmede (m. 21/d), 
mülteci çocukların korunmasında (m. 22/1), çocuğun sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasında (m. 24/2. 3). çocuğa yeterli yaşam standardı sağlamada (m. 27). 
eğitim hakkında (m. 28). çocukların uyuşturucudan korunmasında (m. 33) ve 
ihmal, istismar veya sömürülen çocukların yeniden sağlığına kavuşturulmasında 
(m. 39) rastlanmaktadır.

Öte yandan. ÇH D S hükümlerinin etkisi konusunda sözleşmenin 41. maddesi

15 Verhellen. s. 26-27.
16 Hodgkin. R Newell. P.: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı. (tercüme: Ş.

Akipek). 2. bası. 2003. s. 22.
17 Ayrıca sözleşmenin 13. 14.15. 16. 30. 37 ve 40. maddeleri de doğrudan uygulanan kurallardır.
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üzerinde de durulması gerekir. Anılan hükme göre bu sözleşmede yer  alan hiçbir 
husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan ulusal 
hukuk veya uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını etkilemeyecektir. 
Böylece sözleşmedeki çocuk haklarının standardının, insan hakları için kabul 
edilen standartların altına düşmemesi hedeflenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun verdiği bir kararda1* yeni insan hakları ile ilgili kurallar konurken 
uluslararası hukukta kabul edilen mevcut insan hakları metin lerin in1'’ sağladığı 
güvencenin de dikkate alınması hususuna işaret edilmiştir. Sadece ta ra f  devletin 
kabul ettiği bıı tür uluslararası hukuk kuralları değil, söz konusu devlette yürürlükte 
olan ve sözleşmeden daha geniş kapsamlı haklar tanıyan kanun hükümleri de 
sözleşmenin 41. maddesinin kapsamına girmektedir. Bu durumda geniş koruma 
sağlayan bu tür kurallar sözleşmeye göre öncelikle uygulanacaktır.

I). Çocuğun Tanımı

ÇHDS, on sekiz yaşma kadar her insanı, “çocuk" olarak tanımlamıştır. 
Ancak çocuk şahsi statüsünün tabi olduğu hukuka göre daha önce reşit oluyorsa, 
hakkında sözleşme hükümleri uygulanmayacaktır21'. Görüldüğü üzere sözleşmede 
çocuk tanımı üst sınır verilerek yapılmıştır.

Sözleşmeden yararlanmaya başlama anı konusunda açık bir hüküm 
verilmekten kaçınılmış, çocukluğun hangi anda başladığına dair hüküm 
getirilmemiştir. Çocuğun doğmadan önce, cenin olarak sözleşme hükümlerinden 
yararlanıp yararlanamayacağı hususu sözleşmenin hazırlık safhasında tartışılmış 
ve uzlaşılamadığı için bu durum devletlerin takdirine bırakılmıştır. Aynı tartışma 
çocukluğun sona ermesi noktasında21 da yaşanmış ancak bu sorun üst sınır tespit 
edildikten sonra devletlerin farklı tespitlerine de uygulama imkânı veren bir 
hükümle giderilmiştir.

Çocuk Hakları K om itesi12, ta raf  devletlerin ilk raporlarını hazırlarken çocuğu

18 Bu konudaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 4 Aralık 1986 gün \e  A/RKS/41 120 sas ılı 
kararı için bkz. http:/Aiuw.un.org/documents'ga.res/4l a41rl20.htm .

19 Özellikle İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi. Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme ve Ekonomik. Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme hükümleri 
kararda zikredilmiştir.

20 Detrick. s. 51 -60.
21 Porterfıeld, T./Stanton, G.H.: The age of majoritv: Article 1. Neu York I.a\v School Journal 

of l luman Rights. Vol. 7(1989). s. 30 vd.
22 Birleşmiş Milletler ÇHDS’nin uygulanmasını izlemek üzere Çocuk Hakları Komitesinin 

oluşturulması öngörülmüştür. Çocuk Hakları Komitesinin görevleri ve çalışma usulü de özel 
olarak düzenlenmiştir (Usul Kuralları). Çocuk Hakları Komitesinin çalışma usulü 2005 yılında 
gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda bkz. Iıttp:/. \v\s w2.ohchr.org/english
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nasıl tanımladıkları konusunda onlardan oldukça ayrıntılı bilgi talep etmektedir. 
Taraf devletler ergin olma yaşı, tıbbi müdahalelerde çocuğun rızası, zorunlu 
eğitim, çalışma, evlilik, silahlı kuvvetlere katılma, dava ehliyeti, ceza ehliyeti 
için aranan yaş sınırları hakkında Komiteye bilgi vermelidir. Taraf devletler 
periyodik raporlarını hazırlarken ise bu yaş sınırlarında herhangi bir yasal 
değişiklik yapıp yapmadıkları hususunda bilgi vermelidirler. Taraf devletler 
çocuğun tanımı konusunda farklı konularda kız ve erkek çocukları arasında 
ayrım yapıyorlarsa bunu da belirtmelidirler. Çocuk Hakları Komitesinin ta raf  
devletlerin raporlarında çocuğun tanımı konusunda verdikleri bilgilere yaklaşımı 
incelendiğinde, Komitenin cinsiyet ayırımını ve çok düşük çalışma veya evlenme 
yaşı tespitini eleştirdiği görülmektedir23.

II. Sözleşm ede K abul Edilen Temel İlkeler

Sözleşmede yer alan hükümler, çocuklara tanınan diğer bütün hakların 
kullanılmasında ve devletlere yüklenen görevlerin yerine getirilmesinde göz 
önünde bulundurulacak ilkeler:j niteliğindedir.

Ayırım Yasağı İlkesi: Ç H D S ’nin 2/1. maddesine göre, “ Taraf Devletler, 
bıı Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, 
kendilerinin, ana babalarının veya yasa! vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, 
cinsiyet, dil, siyasal y a  da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, 
sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve

bodics/crc/workiıiümethods.htm. Taraf devletler belli aralıklarla Komiteye kendi ülkelerinde 
çocuk haklarına ilişkin uygulamalarına ilişkin rapor göndermekle yükümlüdürler.

23 Bu konuda Türkiye’nin ilk raporu hakkında Komitenin sonuç gözlemleri örnek olarak 
verilebilir.
Türk hukukunda küçüklüğün başlangıcı ve sonu Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
tespit edilir. Küçüklük, dolayısıyla şahsiyet çocuğun sağ olarak tamamıyla doğmasıyla başlar 
(TMK m. 28). Bu kuralın istisnası, cenindir. Küçüklüğün sonu ise, fikri olgunluğa erişme, 
yani ergin olmadır. Yani, doğumdan ergin oluncaya kadarki dönemdeki insan, çocuktur. Türk 
hukukunda ergin olma iki şekilde gerçekleşebilir. İlki normal erginlik denilen ve on sekiz 
yaşın tamamlanması ile elde edilen ergin olma halidir (m. II). Diğeri ise erken erginliktir. 
Erken erginlik yaşı, evlenmede on yedi (m. 124), kazai erginlikte ise on beş yaşın (m. 12) 
tamamlanması olarak belirlenmiştir.
Türk Ceza Kanunu (RG. 12.10.2004-25611) bakımından çocıık. on sekiz yaşını doldurmamış 
kişidir (m. 6/b). Çocukları Koruma Kanununda (RG. 15.7.2005-25876) çocuk 3. maddede 
düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile on sekiz yaşını 
doldurmamış kişidir. Görüldüğü üzere Türk hukukunda çocuğun tanımı konusunda sözleşmeye 
nazaran daha yüksek yaş sınırı getirilmiştir.

24 Sözleşmede çocuğu korumak için kabul edilen ilkeler dört grupta toplanmıştır. Çocuk Koruma 
Kanununda (RG 15.7.2005-25876) ise çocuk haklarının korunması konusunda kabul edilen 
ilkeler on iki madde halinde tek tek sayılmıştır (m. 4).
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taahhüt ederler"-. Ayrıca ta ra f  devletler ayırım yasağı ilkesinin ülkelerinde etkin 
bir biçimde uygulanması için gerekli tedbirleri almalıdırlar (m. 2/2).

Çocuğun Yüksek Yararının Gözetilmesi İlkesi: Ç H D S ’nin 3/1. maddesine 
göre “Kamusal ya  da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makalar 
veya yasam a organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün 
faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.”

Yaşama ve Gelişme Hakkına Saygı İlkesi: Sözleşmeye göre ta ra f  devletler 
çocuğun yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler (m. 6/1). Devletler 
çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azami çaba göstermelidirler (m. 6/2).

Çocuğun Görüşlerine Saygı Gösterilmesi İlkesi: Sözleşme, görüşlerini 
oluşturma yeteneğine sahip olan çocuğun kendini ilgilendiren meseleler hakkında 
görüşlerini serbestçe ifade edebilmesinin sağlanmasını öngörmektedir. Taraf 
devletler, çocuğun görüşlerini, çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine göre gereken 
özeni göstererek tanımalıdırlar (m 12/I)2'’.

III. Sözleşm ede Düzenlenen H ak Ve Ö zgürlükler

Sözleşme çocuk haklarını ve özgürlüklerini düzenlerken haklar arasında 
herhangi bir ayırım yapmamış, haklar arasında hiyerarşi kurmamış, klâsik hak 
ayırımını" kullanmamıştır. Dolayısıyla sözleşme metninde geçen her türlü hak 
bir diğerinden bağımsızdır ve hepsi eşit derecede önemlidir.

Sözleşmede yer alan medeni haklardan birisi “çocuğun kimlik sahibi 
olma, kimliğini öğrenme ve kimliğini koruma hakkıdır” (m. 7-8)-'8. Ç H D S ’nin 
7. maddesine göre çocuk doğum undan sonra “derhal nüfus kütüğüne 
kaydedilmelidir”2’. Zira çocuk kayıtlara geçince onun hukuken varlığı tanınmış

25 Türk hukukunda da benzer ayrıntılı bir hükümle ayırım yasağı reddedilmiş, kanun önünde 
eşitlik ilkesi kabul edilmiştir. Anayasamıza göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din. mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir 
(m. 10).

26 Türk Medeni Kanununda çocuğun, hakkında verilecek velayet ve vesayet kararları hakkında 
görüşünün alınması öngörülmüştür (m. 254. 148, 274).

27 Temel haklar-ekonomik ve sosyal haklar-katılım hakları veya birinci kuşak haklar-ikinci kuşak 
haklar-üçiincü kuşak haklar gibi.

28 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ziemele. I.: Article 7: T he right to birtlı registration, name 
and nationality, and the right to kno\v and be cared for by parents, A comnıentary on the United 
Nations Convention on the Riglıts of the Child. (ed. Alen. A./Lanotte, V./Verhellen. E./Ang.F./ 
Berghmans, E./Verheyde. M.). Leiden 2007; Detriek. s. 143 vd.

29 Çocuğun ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, doğum yeri, ana babasının adları ve adresleri, ana 
babanın vatandaşlıkları nüfus kaydına izlenmelidir.
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olacaktır. Böylece çocıık bir isim ve vatandaşlık edinecektir. Aksi halde, kayda 
geçirilmeyen çocukların kaçırılmaları, öldürülmeleri, ana babalarıyla ilişkilerinin 
sağlanamaması mümkündür. Çocuğun kimlik bilgilerine sahip olmasının yararı 
sadece onun için değil, aynı zamanda devlet için söz konusudur. Devletin 
vatandaşlarını bilme, ona göre işlem yapm a hakları bakımından bu hususlar önem 
taşımaktadır. Bu nedenle ta ra f  devletler çocuğun kimliksiz ve vatansız kalmasını 
önleyecek tedbirleri almalıdırlar (m.7/2)J'\

Ç H D S 'n in  13, 14 ve 15. maddesinde yer alan temel haklar diğerlerinden 
farklı bir tarzda düzenlenmiştir. Anılan hükümlerde önce haklar sözleşme ile 
güvence altına alınmış, daha sonra da söz konusu haklara hangi şartlar altında 
sınırlama getirileceği belirtilmiştir. Ç H D S 'y e  göre, çocuk ülke sınırlarıyla bağlı 
olmaksızın c/iişiilicesini açıklama özgürlüğüne sahiptir. Çocuğun düşüncelerini 
yazılı, sözlü, basılı sanatsal biçimde veya başka bir araçla açıklaması m üm kündür 
(m. 13/1 y .  Taraf devletler çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne'' saygı 
göstermek zorundadırlar (m. 14/1 ) r. ÇH D S ile çocukların dernek kurma ve

30 Ayrıca çocuk, "mümkün olduğu ölçüde" "aııa babasını bilme ve onlar tarafından bakılma 
hakkına" sahiptir. Çocukların ana babalarının belirlenmesi her zaman mümkün olmayabilir. 
Taraf devlet mevzuatının evlatlığın gerçek ailesinin kimliğini açıklama} ı yasaklaması gibi bazı 
hallerde ana baba belirlenemeyecektir. Bu gibi durumların dışında ana babanın bclirlencbildiği 
hallerde çocuğa bakma yükümlülüğü, kural olarak, ana babaya aittir (m. 5. 9 ve 18).

31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Thorgeirsdöttir, H.: Article 13: The riglıt to freedom of expression. 
A commentai) on the United Nations Convention on the Rights of the Clıild. (ed.Alen. A./
l.anotte. V./Verhellen. E./Ang. iv  Bcrghmans. E.'Vcrheyde. M.). I.eideıı 2006: Detrick. s. 231 
vd.

32 Türk hukukunda din ve \ icdan özgürlüğü Anayasanın 24. maddesiyle teminat altına alınmıştır. 
Bu hak ve özgürlüğün kullanımı konusunda serbesti esas olmakla beraber, kimse bu hakkını 
başkasını bir inanca veya ibadete zorlama şeklinde kullanamaz. Aynı hükme göre "kimse. 
Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, elin kural/arma 
dayandırma veya siyasi veya k;<isel çıkar yalıııt nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa 
olsun, dini veya din duygulanın yahut dince kıılsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz". Anayasamız din ve vicdan özgürlüğünü temel hak ve özgürlükler arasında 
say iniştir ve bu nedenle ancak kanunla bu lıakka sınırlama getirilebilir (m. 13). Anayasamızın 
13. maddesine göre, "temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunıılmaksızın yalnızca Anayasanın 
ilgili maddelerinde belirlilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin v t lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

33 Breıns. E.: Article 14: The right to freedom of tlıought. conscience and religion. A commentary 
on the United Nations Convention on the Rights o f the Child. (ed.Alen. A./Lanotte. V./Verhellen.
E./Ang. E. Bcrghmans. E.'Verheyde. M.), l.eiden 2006: Detrick. s. 243.
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toplanma özgürlüğüne'' sahip oldukları kabul edilmiştir (m. 15)” . Sayılan bu üç 
temel hak ve özgürlüğün sınıılandırıİmaları ise yalnızca “ kanunla” ve ‘"gerekli 
görülen hallerde” yapılabilir. Devletin bu özgürlükleri hangi sebeplerle gerekli 
görüp sınırlandırabileceği de ayrıca belirtilmiştir. Buna göre milli güvenlik, kamu 
düzeni, kamu sağlığı veya ahlâkın korunması yahut başkasının haklarına ve 
itibarına saygı sebepleriyle gerekli görülen hallerde kanunla sınırlandırılabilir".

Ç H D S 'n d e  çocuğun “özel hayatına saygı hakkı da ayrıca hiikme bağlanmıştır 
(m. 16)'7. Ç H D S ’nin 17. maddesi çocukların ‘'bilgiye ulaşma hakkını” 
düzenlemektedir. Taraf devletler çocuğun ulusal ve uluslararası kaynaklardan 
istediği bilgi ve belgeye ulaşmasını temin etmekle yükümlüdürler.

Ç H D S ’nin 37. maddesinin (a) paragrafında, "hiçbir çocuk, işkence veya diğer 
zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır. 
On sekiz yaşından kiiçiik olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası 
verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da 
verilmeyecektir” hiikmü yer almaktadır. Bu hükümle ceza yargılamasında çocuğa 
yapılacak muamelenin esasları tespit edilmektedir x.

Çocuk ile ilgili bir sözleşmede doğal olarak çocuğun ailesi ve bakımına ilişkin 
hükümler bulunmalıdır. Sözleşmede çocuğun “aile ortamında yetişm e lıakkî' 
kabul edilmiştir. N itekim Ç H D S ’nde ailcçocuğun doğduğu, büyüdüğü ve geliştiği

34 Türk hukukunda Anayasamızın 33. maddesinde herkesin dernek kurma özgürlüğü ve 34. 
maddesinde de herkesin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı güvence altına alınmıştır. 
Ayrıca bu hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hususunda da uluslararası metinlerde 
kullanılan sebeplere yer verilmiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanununun (RG 23.11.2004-25649) 
3. maddesiyle çocuk dernekleri özel olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre. 15 yaşını bitiren ve 
ayırt etme gücüne sahip küçükler (m. 3/1II). kanunda belirtilen amaçlarla yasal temsilcilerinin 
yazılı izni ile çocuk derneği kurabilir veya çocuk derneğine üye olabilir. Yine aynı hüküm 
uy arınca 12 y aşını bitiren küçükler, yasal temsilcilerinin i/.ni ile çocuk demeğine üye olabilirler. 
Ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar (m. 3/1V).

35 A\rıntılı bilgi için hkz. Detrick. s. 257 vd.
36 ÇHDS’nin bazı hükümlerinin Türkçe metni ile orijinal metni arasında uyumsuzluklar 

bulunmaktadır. Örneğin medeni haklardan bazılarına getirilen sınırlamaların ele alındığı 
sözleşmenin 10. 13, 14 ve 15. maddeleri bu yönden dikkat çekicidir.

37 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Detrick. s. 269 vd. l'ürk hukukunda ise başta Anayasa olmak 
üzere birçok kanunda özel hayata saygı, muhtelif müdahale ve saldırılara karşı korunmuştur (m 
20, 21. 22).

38 Türk hukukunda en başta Anayasanın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında kimseye işkence ve 
eziyet yapılamayacağı: kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya \eya muameleye 
tabi tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Daha sonra da ceza hukuku mevzuatında bu konuda 
açık hükümler yer almaktadır. Öte yandan Türk hukukunda idam cezası bulunmadığı gibi 
çocukların ömür boyu hapse mahkûm edilmesi de söz konusu değildir (Türk Ceza Kanunu m.
31 '2-3).
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ortam olarak ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öncelikle ana babanın çocuğun 
gelişmesinden sorumlu olduğu hükm e bağlamıştır (m. 5)59. Devlet bu konuda 
ana babaya yardımcı olmalıdır". İkinci olarak sözleşmede çocuğun yüksek yararı 
gerektirmedikçe ana babasından ayrılmaması, aile içinde kalması hakkı güvence 
altına alınmıştır (m. 9)41. Bununla beraber eğer çocuk kötü muameleye maruz 
kaldığı veya ana baba ayrı yaşadığı hallerde çocuğun ebeveyninden ayrılmasına 
karar verilebilir12. Diğer yandan taraf  devletlere ailesinden ayrı yaşayan çocuğun 
ebeveyniyle birleştirilmesi hususunda yardımcı olma yükümlülüğü getirilmiştir 
(m. 10). Taraf devletler çocukların yasa dışı yollardan ülke dışına çıkarılmaları 
ve geri döndüriilmemeleriyle mücadele etmek üzere gerekli tedbirleri almakla

39 Anayasanın 41. maddesine göre aile Türk toplumunun temelidir (m. 41/1). Türk hukukunda ana 
baba ve çocuktan oluşan ailenin bütünlüğü ve gerekli nedenler olmadıkça aile fertlerinin bir 
arada kalmaları esas itibariyle kabul edilmiştir: Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti 
altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz (TMK m. 335/1). Çocuğun 
bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır (TMK m. 
327/1).

40 ÇHDS’yc göre devlet, çocukların bakımı ile görevli kuruluşların faaliyetini ve hizmetlerini 
geliştirmelerini sağlamalıdır (m. 18/2). Türk hukukuna göre devlet de ailenin korunmasında, 
devamında ana babaya yardımcı olmalıdır. Devlet, ailenin huzıır ve refahı ile özellikle ananın 
vc çocukların korunması için gerekli tedbirleri alıp, teşkilâtı kurmalıdır (Ana. m. 41/11).

41 ÇHDS'de çocuğun ana babası yoksa, yerel geleneklere göre diğer aile veya topluluk üyeleri 
çocuğun sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde yetiştirilmesinden sorumlu tutulmuşlardır. 
Türk hukukunda da velayet altında bulunmayan küçüklere vasi atanmasında öncelik yakın 
hısımlardadır. Bu atamada çocukla vasi olarak atanacak hısımın yerleşim yerlerinin yakınlığı 
ve kişisel ilişkileri göz önünde tutulur (TMK m. 414).

42 Türk hukukunda da yasal sebep olmadıkça velayetin ana babadan alınamayacağı açıkça 
belirtilmiştir. Çocuğun ana babasından ayrılması ancak mahkeme kararıyla ve kanunda belirtilen 
hallerde hâkimin gerekli görmesi halinde mümkündür (TMK m. 335). TMK'ııa göre çocuğun 
bedense! ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa 
hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir (TMK 
m. 347). Diğer yandan. TMK'nun 347. maddesine göre çocuğun aile içinde kalması ailenin 
huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine 
göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkimin çocuğu bir 
kuruma yerleştirme kararı vermesi mümkündür.
Ana vc babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır 
biçimde savsaklaması halinde ise velayet kendilerinden alınır (TMK m. 348). Ayrıca sözleşme 
ana babanın ayrı yaşaması halinde de durumunun belirlenmesi gereğine işaret etmiştir. Örneğin 
Tiirk hukukunda boşanma veya ayrılık yahut butlan kararıyla evliliğin sona ermesi halinde 
çocuğun velayeti konusunda da bir karar verilir. Belirtilen hallerde çocuğun velayeti hâkim 
tarafından ana veya babaya verilir (TMK m. 336). Ayrıntılı bilgi için bkz. Akıntürk. T.: Türk 
Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku. C. II, B.7, İstanbul 2002. 
s. 401 vd.: Dural, M./Öğüz, T./Gümüş. A.: Türk Özel Hukuku. C.lll. Aile Hukuku. İstanbul
2005. s. 519 vd.
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yüküm lüdürler (m. 11/1 ) 4-\ Ç H D S, aile ortamından14 yoksun kalan çocuklar için 
de bazı koruyucu ve ta ra f  devletler arasında işbirliğini teşvik edici hükümlere yer 
vermiştir. Çocuğun aile ortamından yoksun kaldığı hallerde çocuğun devletten 
özel koruma ve yardım görme hakkı bulunmaktadır (m. 20). Bu bakım, çocuğun 
bir bakım evine yerleştirilmesi, bakıcı aile yanına verilmesi, kefalet (kafalah) 
veya evlât edinme benzeri türden olabilir. Ç H D S ’de evlât edinme, çocuğun 
aile ortamında yetiştirilmesi ve bakımının sağlanması amacıyla özel olarak 
düzenlenmiştir (m. 21).Sözleşmenin hükümlerinin bir kısmı çocuğun sağlığı ve 
refahına ilişkindir. Çocuğun “sağlık ve refah haklarının" düzenlenm esinde dikkati 
çeken en önemli husus, ta ra f  devletlerin yükümlülüğünün ölçüsüdür. Devletler, 
çocuğun sağlığı ve refahına ilişkin olan haklar sosyal haklar içerisinde mütalaa 
edildiğinden, eldeki kaynakları olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası 
işbirliğine giderek bu hakların sağlanması için gerekli tedbirleri almalıdır (m.
4). Başka bir ifadeyle, sözleşmede bu hakların düzenlenmesinde medeni haklar 
ve özgürlüklerin düzenlenmesindeki emredici ifadelerden kaçınılmıştır. Bu gruba 
giren haklar şunlardır: Çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşm a hakkı 
ve ta ra f  devletlerin çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların 
kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alma yüküm lülüğü (m. 
24); engelli çocukların hakları (m. 23); sosyal güvenlikten yararlanm a hakkı (m. 
26); yeterli yaşam seviyesine sahip olma hakkı (m. 27).

Ç H D S ’nin 28. maddesi çocuğun “eğitim hakkını” garanti altına almaktadır. 
Ç H D S ’nin 31. m addesinde çocuğun “dinlenme, hoş zaman değerlendirme, 
oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal 
yaşam a serbestçe katılma h a kk ı' ele alınmıştır.

IV. Özel O larak K orum a Ö ngörülen Çocuklar

Ç H D S ’de bazı çocukların konumları nedeniyle diğer çocuklardan ayrı olarak 
ilgilenilmesi ve korunması öngörülmüştür. Bu grııba mülteci çocuklar (m. 22), 
azınlık ve yerli halklara mensup çocuklar (m. 30), her türlü istismara karşı 
korunan çocuklar (m. 32-36), ceza yargılamasında çocuklar (m. 37/b-d, 40) ve

43 Bu konuda ayrıca bkz. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 
(RG 15.2.2000-23965), Smıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözlcşmesi'ne 
Ek Kara. Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ve Smıraşan Örgütlü 
Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözlcşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve 
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine. Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (RG 
18.3.2003-25052).

44 Aile çevresi kavramı için bkz. Cantwell. N./Holzscheiter. A.: Article 20: Children deprived of 
their family environment, A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 
Child. (ed.Alen, A./Lanotte, V./Verhellen. E./Ang. F./ Berghmans. E./Verheyde, M.), Leiden/ 
Boston 2008. s. 31 vd.
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silahlı çatışmalardaki çocuklar (m. 38) dahil edilmiştir. Anılan hükümlerin yanı 
sıra sözleşmede bu tür istismara uğrayan çocukların bedensel ve ruhsa! bakımdan 
yeniden sağlığa kavuşturulmaları için alınacak tedbirlere ilişkin bir hükme de yer 
verilmiştir (m. 39).

M ülteci çocuklar: Vatandaşı oldukları devleti bir zaruretin neticesinde terk 
edip başka bir devlete sığınan ve bu devlette mülteci statüsü kazanmaya çalışan1' 
ya  da uluslararası ve ulusal hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci kabul edilen 
çocuklar için koruma ve insani yardımdan yararlanmaları amacıyla devletler 
gerekli önlemleri almalıdırlar (m. 22). Devletler bu konuda, uygun gördükleri 
ölçüde, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla ve 
başka devletlerle işbirliği yoluna gidebilirler. Bu işbirliği çocuğun ailesiyle bir 
araya gelmesine yönelik olacaktır. Öte yandan ailesinden sürekli veya geçici 
olarak ayrı düşm üş çocuklara tanınan bu koruma aile fertleri bulunmayan 
çocuklara da tanınmalı ve iki grup çocuk arasında ayırım yapılmamalıdır (m. 
22/2)’''.

Azınlık ve yerli halklara mensup çocuklar'. Birleşmiş Milletler Kişisel ve 
Siyasal Haklar Sözleşmesinin azınlıkların korunması başlıklı 27. maddesine 
paralel bir hüküm Ç H D S ’nin 30. maddesinde yer almaktadır. Sözleşmelerde soya, 
dine ya da dile dayalı azınlıkların veya yerli halkların bulunduğu devletlerde bu 
gruplara mensup çocukların kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma 
ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamayacağı ifade 
edilmiştir. Ç H D S 'd e  bu gruplarla ilgili iki hüküm daha bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi olan, çocuğun bilgiye ulaşma hakkını düzenleyen 17 maddenin (d) bendinde 
dev letlerin “kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup 
çocukların diI gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda'’' teşvik 
etmelerinden söz edilmektedir. Eğitimin hedeflerini düzenleyen 29. maddenin (d) 
bendinde ise eğitimin ''çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve 
ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm 
insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgiir bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla 
üstlenecek şekilde hazırlanması” amacına işaret edilmektedir.

Yukarıda daha önce ifade edildiği üzere. Türkiye, Sözleşmenin 17, 29 ve 30. 
maddelerine çekince koymuş ve bu hükümleri A nayasa ve Lozan Anlaşması 
hükümlerine uygun olarak yorum lam a hakkını saklı tutmuştur. Bununla beraber 
Türk hukukunda kişiler arasında soy, din veya dil bakımından herhangi bir ayırım 
yapılması yasaklanmıştır (Ana. m. 10). Türk  hukukunda vatandaşlar arasında

45 Sığınma hakkı ve mülteciler için bkz. http://\vvv\v.unhcr.org.trinep/index.aspx: http: www.
unhcr.org/egi-bin te\is/vt\/home.

46 Bkz. Dctrick. s. 361 vd.
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eşitlik esasının anayasal ilke olarak kabul edilmesinin yanı sıra kişilerin dini inanış 
ve ibadet özgürlüğü de anayasa ile güvence altına alınmıştır (Ana. m. 24). Öte 
yandan Türk milli eğitiminin temel ilkeleri arasında "'bedeıı. zihin, ahlâk, ruh re 
duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, 
hiir ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir diinya görüşüne sahip, insan haklarına 
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer vereıı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirm ek"  ilkesi"’ yer almaktadır. Şu husus da 
açıkça ifade edilmelidir ki, m evzuatımızda kişileri kendi kültüründen yararlanma, 
kendi dinine inanma ve uygulam a ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun 
bırakacak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine, Türkiye Cumhuriyeti 
Dev leti, mevzuatı itibariyle, herkesin kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine 
inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkına saygı göstermektedir*.

Her türlü sömürüye maruz kalan çocuklar. Ç H D S 'n in  32 ila 35. maddeleri 
arasında çocuğun, istismar edildiği, sömürüldüğü bazı konularda”  korunması 
yönünde gerekli tedbirlerin alınması ve bu alanlarda gerektiğinde uluslararası 
işbirliğine gidilmesi hususu düzenlenmiştir. Ancak sözleşme düzenlediği 
konuların dışında kalabilecek durumları da kapsamak üzere ayrı bir hüküm 
getirme yolunu tercih etmiştir. Ç H D S 'n in  36. maddesi ile ta raf  devletlere çocuğun 
esenliğine zarar verebilecek her türlü sömürüye karşı korunması yükümlülüğü 
verilmiştir'".

Ceza yargılamasındaki çocuklar: Ç H D S 'n in  iki ayrı hükmünde (m. 37 
ve 40) çocuğun adil ve çocuğa özel yargılanma hakkı oldukça ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir. Sözleşmenin 37. maddesinde özgürlüğünden yoksun 
bırakılan (gözaltı, tutuklama, hapis gibi sebeplerle) çocuğa nasıl muamele

47 Bk/. http://orgm.meb.gov.tr/OzelhiiitimProgramlar/meslekiegitimrnerkprog/aciklanialar.hlm.
48 Türkiye'nin Çocuk Hakları Komitesine gönderilen birledik ikinci ve üçüncü raporunda da 

vatandaşlar arasında eşitlik esasına işaret edilmiş ve isabetli olarak şu ifadelere yer verilmiştir: 
"Türk Anayasa hukukunun gerekleri, yerleşik uygulama, yaşamsal Tiirk milli menfaatleri; 
azınlıklar haklarının bölücülük veya ayrılıkçılık yönümle bir araç değil: etnik, dil veya itin 
açısından varolan farklılıklara saygı olarak anlaşılmakta olması nedeniyle, esas olarak mevcut 
uygulamaya devam edilmesi gerekli ve uygun görülmektedir." http://wwvv.shcek.gov.tr/Cocuk 
Hakları’ CocukHaklariGelisimRaporu_2-3_tr.pdt'.

49 Sözleşmede ele alınan söınürii halleri şunlardır: I. Çocuk, ekonomik sömürüye her türlü tehlikeli 
işte >a da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinse!, ruhsal, ahlaksal ya da 
toplumsa! gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunmalıdır (m. 32).
2. Taraf devletler çocukların uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı kullanımına karşı 
korunması için gerekli önlemleri almalıdırlar (m. 33). 3. Çocuk cinsel istismara \e  sömürüye 
karşı korunmalıdır (m. 34).

50 Bedensel veya zihni üstün yeteneklere sahip çocukların kaçırılmaları, çocukların deneylerde 
kullanılmaları gibi olumsuzluklar çocuğun esenliğine zarar verebilecek durumlara örnek olarak 
verilmektedir. Bkz. Hodgkin/Nevvell. s. 541.
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edileceği ele alınmıştır. Ceza hukukunda da genel olarak kabul edilen insanca 
muamele; çocuğun kendi yaşının gereksinimlerinin göz önünde bulundurulması; 
yetişkinlerden ayrı yerde tutulması; olağanüstü haller dışında, ailesi ile yaşama 
ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkının tanınması ve kısa zam anda yasal ve 
uygun diğer yardımlardan yararlanmasının sağlanması gibi (m. 37/c. d) hususlar 
özellikle belirtilmiştir.

Ç H D S ’nin 40. maddesinde ceza kanununu ihlâl ettiği iddia edilen ve 
bu nedenle itham edilen çocuklar ile ceza kanununu ihlâl eden çocukların 
yargılanmalarının esasları düzenlenmiştir. Ceza kanunlarıyla ihtilâf halinde 
bulunan çocukların toplum a yeniden kazandırılması bu yargılamanın başlıca 
hedefi olarak belirtilmiştir. Zira yargılanan çocuğun yaşı ve yeniden topluma 
kazandırılması ve toplumda yapıcı rol üstlenmesi istenmektedir. Bunun için 
çocuğun taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının insan 
haklarına ve temel haklarına saygı duymasını sağlayacak bir muam ele görmesi, 
ta ra f  devletlerce kabul edilmelidir (m. 40/1). Başka bir ifadeyle çocuğun ıslahı 
ile hem kendisine hem başkalarına saygı gösteren sorumlu bir birey olması 
hedeflenmelidir. Bu nedenle sözleşmede devletler ceza yargılamasında çocuğa 
özgü yargılama kuralları getirme konusunda teşvik edilmektedirler (m. 40/3)5'. 
Öte yandan ceza ehliyetinin başlangıcı noktasında asgari yaş sınırı getirilmesi 
gereğine de işaret edilmiştir (m. 40/3, a). Ç H D S ’de ceza ehliyetinin asgari haddine 
ilişkin herhangi bir hüküm bulunm am akla beraber Çocuk Hakları Komitesinin 10 
sayılı Genel Yorumunda on iki yaşın altında cezai sorumluluğun bulunm am ası52 
gerektiği belirtilmiştir-3.

Silahlı çatışma şartlarında bulunan çocuklar: ÇHDS, silahlı çatışma halinde 
uluslararası hukukta kabul edilen insani kurallara çocukları da kapsayacak 
şekilde uyulmasını öngörmektedir. Ayrıca devletler on beş yaşın altındaki 
çocukların silahlı çatışmalara katılmamaları ve silâhaltına alınmamaları için

51 Türk hukukunda mevcut Çocuk Koruma Kanunu bu konuda örnek olarak verilebilir. Kanun 
hakkında bkz. Yurtcan, E.: Çocuk Koruma Kanunu ve Yorumu. İstanbul 2006.

52 TCK m. 3 l ’e göre on iki yaşından küçüklerin ceza ehliyeti bulunmamaktadır. Bu çocuklar için 
ceza kovuşturması yapılamamakla birlikte çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması 
kabul edilmiştir (ÇKK m. 11 ve 5).

53 General CommentNo 10(2007) on children'srights injuvenilejustice, UN Doc. CRC/C/GC/10, 
para.32. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, ÇHDS'nitı kabulünden önce ve sonra, ceza 
hukukundaki çocukların durumunun iyileştirilmesine yönelik kararlar alınmıştır. Bu kararlar 
Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart 
Kurallar (Pekin Kuralları) (Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1985 tarih ve 
40/33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) ile Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş 
Milletler Yönlendirici İlkeleridir (Riyad İlkeleri) (Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 
Aralık 1990 tarih ve 45/112 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.).
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gerekli önlemleri almalıdırlar (m. 38). Yukarıda da sözü edildiği üzere bu konuda 
hazırlanmış bir ek protokol bulunmakta ve bu protokol hükümlerinin izlenmesi 
konusunda da Çocuk Hakları Komitesi görevlendirilmiş bulunmaktadır.

V. Uluslararası İşbirliği

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların yaşam koşularının iyileştirilmesi 
için bazı konularda ta ra f  devletleri uluslararası işbirliğine teşvik etmektedir. 
Sözleşmede uluslararası işbirliğinin teşvik edildiği konulardan başlıcaları 
şunlardır: Sözleşmede tanınan hakların uygulanması (m. 4), yasadışı yollarla 
ülke dışına çıkan çocukların ülkeye iadesi (m. 11), çocuğun bilgiye ulaşma hakkı 
(m. 17/b), ülkelerarası evlât edinme (m. 21), mülteci çocuklar (m. 22), engelli 
çocuklar (m. 23/4), çocuğun sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanması 
(m. 24), çocuğa belli bir yaşam standardı sağlama (m. 27/4), çocuğun eğitim 
hakkı (m. 28), cinsel sömürüyü önleme (m. 34) ve çocuğun her türlü sömürüye 
karşı korunması (m. 35).

VI. Ek Protokoller

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin kabulünden sonra uluslararası toplum, 
cinsel sömürü ve silahlı çatışmalardaki çocukları korumak üzere iki ayrı metin 
daha hazırlanmasını sağladı. Birleşmiş Milletler Ç H D S ’ni tam am lam ak üzere şu 
iki protokol kabul edilmiştir:

25 Mayıs 2000 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların 
Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol'4,

25 Mayıs 2000 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, 
Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol35.

Söz konusu protokollere ta ra f  olan devletler, protokol hükümlerine ilişkin 
uygulamaları hakkında Çocuk Hakları Komitesine belli aralıklarla rapor 
hazırlamakla yükümlüdürler. Çocuk Hakları Komitesi bu protokollerin 
uygulanmasını izlemekle görevlidir.

54 Metin için bkz.RG 21.10.2003-25266 ve RG18.3.2004-25406. Buprotokoletarafolandevletlerin 
listesi için bkz. http://treaties.un.ora/Pages/Vie\vDctails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 
1 l-b&chapter=4&lana=en.

55 Metin için bkz. RG 9.5.2002-24755 ve 28.6.2002-24799. Bu protokole taraf olan devletlerin 
listesi için bkz. http://treaties.un.org<T’ages/VicvvDetails.aspx?src=TREATY&ıntdsg no=IV- 
I l-c&clıapter=4&lang=en.
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