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Özet: AB’de şeffaflık ilkesini somutlaştırmaya 
yönelik uygulamalardan biri de “1049/2001 sayılı 
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon 
Belgelerine Kamunun Erişimi Hakkında Tüzük”tür. 
Ancak tüzükte düzenlendiği şekliyle belgelere erişim 
hakkının uygulanması bakımından belirleyici olan 
bazı kavramlar ve istisnaların yorumu uyuşmazlıklara 
neden olmuştur. Söz konusu uyuşmazlıklardaki 
tutumu bakımından İlk Derece Mahkemesi’nin (İDM), 
tüzüğü belgelere erişim hakkının en geniş kapsamlı 
biçimde uygulanmasını sağlayacak şekilde 
biçimlendirdiğini söylemek mümkün değildir. Ancak 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), en 
azından üye devletlerden kaynaklanan belgeler 
itibariyle, tüzüğe yeni bir soluk kazandırmak için 
adım atmıştır. Bu çerçeve içerisinde üye devletlerin 
söz konusu tüzüğü gözden geçirmeleri olasıdır. 
Esasen Komisyon da bu yönde önerilerde 
bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak istisnaları içeren 
uyuşmazlık konusu hususların ne şekilde ele 
alınacağı ise daha fazla şeffaflık konusunda nasıl bir 
tercih yapılacağını ortaya koyacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Şeffaflık, Belgelere 
Erişim Hakkı, Kısmî Erişim, Hassas Belgeler, Hukukî 
Tavsiye - Kamu Güvenliği - Uluslararası İlişkiler 
İstisnası, Üye Devletlerden Kaynaklanan Belgelerin 
Açıklanması. 

 

Abstract: “Regulation No.1049/2001 
regarding public access to European Parliament, 
Council and Commission Documents” constitutes an 
attempt to realize the principle of transparency in the 
EU. However legal disputes have emerged because 

                                                 
* Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. 
** Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 
Doktora Programı (Hukuk) Öğrencisi. 

of interpretations given to certain notions and 
exceptions formulated in the regulation which are 
decisive for implementing the right of access to 
documents. As it’s evident from its judgments, Court 
of First Instance has not led the practice in a way 
which would ensure the implementation of the right 
concerned in its widest scope possible. Court of 
Justice has stepped in to provide a new impetus to 
the regulation, at least concerning documents 
originating from Member States. In this context, it’s 
quite possible that Member States will consider 
revising the regulation. The Commission has 
provided suggestions to this end. The manner in 
which the disputes will be held in the revision 
process will reveal the intentions as regards more 
transparency. 

 

Key Words: Transparency, Access to 
Documents, Partial Access, Sensitive Documents, 
Exceptions: Legal Advice - Public Security - 
International Relations, Disclosure of Documents 
Originating From Member States. 

Giriş 

Günümüzde artık kamu ve idari yapılanmalar 
arasındaki ilişki bakımından şeffaflık ilkesinin önemi 
gayet açıktır. Şeffaflık ilkesinin, bilgiye erişim hakkı, 
karar alma sürecinin idare dışı birimlere açılması, 
idari işlem ve eylemlerin gerekçelendirilmesi gibi 
değişik boyutları söz konusudur.1 Gerçekten de 
bilgiye erişim, özellikle belgelere erişim ilkesi “İyi 
İdare” kavramının ve bu itibarla idarenin eylem ve 
işlemlerine muhatap olanların korunmasının 
unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.2 Avrupa 
Birliği’nde (AB) şeffaflık ilkesi ve belgelere erişim 
hakkının gündeme gelmesinin temel nedeni, Birliğin 
karmaşık karar alma sürecinin ve idari işleyişinin açık 
olmamasıdır.3 Bu husus aynı zamanda Birliğin 
vatandaşları ile istediği yakınlığı kuramaması ile 
somutlaşan “demokratik meşruiyet” sorununu da 
beslemektedir. Esasen karar alma sürecinin 
şeffaflığının arttırılması, belgelere ve dolayısıyla da 
bilgiye erişim, AB’nin demokratik bir yapı oluşturma 
sürecinde ihtiyaç duyduğu temel unsurlardandır. 
Ayrıca bilgi edinme hakkından mahrum olan 
vatandaşların bulunduğu bir idari yapılanmada 
gerçek anlamda idarenin sorumluluğuna gidilmesi de 

                                                 
1 Elizabeth Fisher, “The European Union in the Age of 
Accountability”, Oxford Journal of Legal Studies, Cilt 24, 
No. 3, 2004, s. 495-515, s. 503. 
2 Theodore Fortsakis, “Principles Governing Good 
Administration”, European Public Law, Cilt 11, No. 2, 
2005, s. 207-217, s. 208, 210. 
3 Adrienne Héritier, “Composite democracy in Europe: the 
role of transparency and access to information”, Journal of 
European Public Policy, Cilt 10, No. 5, 2003, s. 814-833, 
s. 821. 
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mümkün görülmemektedir.4 Bütün bu nedenlerle 
AB’de kurumların demokratik niteliğinin 
kuvvetlendirilmesi, kamunun/AB vatandaşlarının 
Birliğe güveninin arttırılması ve vatandaşlarda bir 
Avrupa bilincinin yaratılması amacıyla, her ne kadar 
çok daha geniş bir kapsamı olsa da şeffaflık ilkesini 
gerçekleştirmek bakımından uygulama ağırlıklı 
olarak belgelere erişim hakkı üzerinde 
yoğunlaşmaktadır.5  

İşte bu çalışmada AB hukukunda belgelere 
erişim hakkının önemi üzerinde durulmaktadır. İlk 
olarak belgelere erişim hakkının gelişim süreci 
açıklanacaktır. Ardından bu gelişim sürecinin bir 
sonucu olan “1049/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon Belgelerine Kamunun Erişimi 
Hakkında Tüzük” incelenecektir.6 Söz konusu 
tüzüğün amacı, kapsamı ve öngördüğü temel ilkelere 
yer verilmesi suretiyle belgelere erişim hakkının 
işleyişine dair genel bir çerçeve çizilecektir. Ancak 
belgelere mümkün olan en kapsamlı erişimin 
sağlanması şeklindeki temel ilkenin uygulanmasını 
kısıtlayan çok sayıda istisnanın öngörülmüş olması 
karşısında, ağırlıklı olarak bu istisnalara ve 
uygulamayı etkileyen diğer bazı özel hususlara yer 
verilecektir. Tüzüğün uygulanmasındaki önemi 
sebebiyle ‘üye devletlerden kaynaklanan belgeler’ de 
ayrıca incelenecektir.  

Söz konusu istisnaların kurumlar tarafından 
yorumlanış şekli, kamu ve kurumlar arasında 
uyuşmazlık konusu olmuş ve yargının önüne 
taşınmıştır. Uygulamanın ne şekilde seyrettiğini 
göstermesi açısından İDM’nin önüne gelen bu 
uyuşmazlıklar arasından çarpıcı bazı örnekler 
üzerinde durulması tercih edilmiştir. Bu şekilde 
tarafların ve İDM’nin yaklaşımları ortaya 
konulacaktır. Mümkün olduğu takdirde bu 
uyuşmazlıklar bakımından ATAD’ın son sözü nasıl 
söylediği de inceleme kapsamına alınacaktır. 
Böylelikle tüzüğün kendisinden beklenen amacı 
yerine getirip getiremediği değerlendirilebilecektir. 
Zira bu husus, belgelere erişim hakkının sembolik 
anlamının ötesine geçilip geçilemediğine işaret 
edecektir. 

                                                 
4 Deirdre Curtin, “Authoritarian Temptation seduces EU 
decision-makers”, T. Bunyan, D. Curtin, A. White (ed.), 
“Essays for an Open Europe”, European Federation of 
Journalists, London, 2000, içinde, s. 10-15, s. 11. 
5 Pierpaolo Settembri, “Transparency and the EU 
Legislator: “Let He Who is Without Sin Cast the First 
Stone”, Journal of Common Market Studies, Cilt 43, No. 
3, 2005, s. 637-654, s. 639-640. 
6 OJ L 145, 31.5.2001, s. 43-48. 

I. AT/AB Hukuku’nda Belgelere Erişim 
Hakkının Öncesi ve Tüzüğün Kabulüne Giden 
Süreç 

Aslında AB gibi karar alma süreci bakımından 
oldukça karmaşık bir yapı sergileyen ve aldığı 
kararlar üye devlet vatandaşlarının yaşamlarını 
kapsamlı biçimde etkileyen bir yapılanmada, şeffaflık 
ilkesinin gereğini yerine getirmek kaygısının, 30 
Mayıs 2001’de “1049/2001 sayılı Avrupa 
Parlamentosu, Konsey ve Komisyon Belgelerine 
Kamunun Erişimi Hakkında Tüzük”ün kabul edilmesi 
ile sonuçlanması gayet doğaldır. Esasen bu 
konudaki çabalar çok daha geriye gitmektedir. Bu 
bağlamda Maastricht Anlaşması önemli bir dönüm 
noktası oluşturmaktadır. Gerçekten de Maastricht 
Anlaşması’nda, AB’de kararların vatandaşlara 
mümkün olduğunca yakın ve ayrıca açık biçimde 
alınması gerektiği ifade edilmektedir. Buna ek olarak, 
Maastricht Anlaşması’na ekli ‘Bilgiye Erişim Hakkına 
Dair Deklarasyon’da şeffaflık ilkesinin, kurumların 
demokratik niteliği ve kamunun idareye güveninin 
sağlanmasındaki etkisi vurgulanmakta ve 
Komisyon’dan kamunun belgelere erişimini 
geliştirecek önlemlere ilişkin bir rapor hazırlaması 
istenmektedir.7 Bu çerçeve içerisinde şeffaflık 
ilkesinin, zirve toplantılarının gündemindeki 
maddelerden biri haline geldiği de görülmektedir. 
Gerçekten de yasal mevzuatı daha erişilir kılmak, 
kurumların kararlarına ve çalışmalarına erişim gibi 
hususlarda öneriler getirilmektedir.8  

Komisyon’un girişimleri sonucunda 
‘93/730/EC sayılı Konsey ve Komisyon 
Dokümanlarına Kamunun Erişimine İlişkin Davranış 
Kuralları’ kabul edilmiştir.9 Söz konusu kuralları 
uygulamak üzere Konsey, 20 Aralık 1993 tarihli 
93/731/EC sayılı Konsey Dokümanlarına Kamunun 
Erişimi Hakkında Karar’ı; Komisyon ise 8 Şubat 1994 
tarihli ve 94/90/ECSC, EC, Euratom sayılı Komisyon 
Dokümanlarına Kamunun Erişimi Hakkında Karar’ı 
kabul etmiştir.10 Her iki kararda da kamunun 
belgelere erişimi temel prensip olarak benimsenmiş, 
buna ilişkin istisnalar sayılmış ve ayrıca usule ilişkin 
kurallar belirlenmiştir.  

                                                 
7 Deklarasyon için bkz. OJ C 191, 29.7.1992, s. 101. & Ulf 
Öberg, “Public Access to Documents after the entry into 
force of the Amsterdam Treaty: Much Ado About Nothing?”, 
European Integration Online Papers, Cilt 2, No. 8, 1998, 
http://eiop.or.at/eiop/texte/1998-008.htm, (29.2.2008), s. 2. 
8 Bu konuda bir örnek olarak bkz. 12 Aralık 1992 tarihli 
Edinbourgh Zirve Sonuç Belgesi, 3 no’lu ek. 
9 Söz konusu davranış kuralları (code of conduct) için bkz. 
OJ L 340, 31.12.1993, s. 41-42. 
10 Konsey kararı için bkz. OJ L 340, 31.12.1993, s. 43-44. 
Karardaki son değişiklikler için bkz. OJ L 212, 23.8.2000, s. 
9-10 (2000/527/EC sayılı karar). Komisyon kararı için bkz. 
OJ L 46, 18.2.1994, s. 58. Karardaki son değişiklikler için 
bkz. OJ L 247, 28.9.1996, s. 45 (96/567/EC/ECSC/Euratom 
sayılı karar). 
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Hollanda gibi şeffaflık ilkesi konusunda 
oldukça hassas üye devletler arasına, Finlandiya ve 
İsveç gibi bu konuda köklü uygulamalara sahip 
olanların katılmasıyla birlikte şeffaflık meselesi Birlik 
içerisinde daha çok vurgulanır hale gelmiştir. Ayrıca, 
yargı organı hariç diğer Topluluk kurumları da 
belgelere erişim hakkının kullanılmasına dair 
düzenlemeler kabul etmiştir.11 

Yukarıda değinilen kararların uygulamasına 
ilişkin olarak uyuşmazlıkların ortaya çıkması ise 
kaçınılmaz olmuştur. Bu şekilde yargı da belgelere 
erişim hakkına dair bazı prensipleri açıklığa 
kavuşturma imkânı elde etmiştir. Başka bir deyişle, 
1049/2001 sayılı tüzükten önceki dönemi de 
kapsayan içtihatlar söz konusudur. Her ne kadar bu 
çalışmanın ana konusu 1049/2001 sayılı tüzük olsa 
da, gerek bu tüzüğün kaleme alınış şeklini gerekse 
uygulamasını da etkilediği üzere, önceki dönemde 
yargı tarafından belirlenmiş temel ilkelere değinilmesi 
yerinde olacaktır.  

Bu çerçevede Divan’a göre, kurumlar 
belgelere erişim hakkında bir kere kendi iç 
düzenlemelerini kabul ettikten sonra bunlara uygun 
davranma yükümlülüğü altındadır. Ayrıca bu 
düzenlemeler kapsamında belirlenmiş olan 
istisnaların katı biçimde yorumlanması ve 
uygulanması gereklidir.12 Kurumlar, istisnaların hangi 
ölçüde uygulanabilir olduğuna ve dolayısıyla erişime 
izin verip vermeyeceklerine ya da kısmî erişim 
tanınması olasılığına dair karar almadan önce, talep 
edilen her dokümanın içeriği bakımından somut ve 
ayrı ayrı değerlendirmede bulunmakla yükümlüdür.13 
Kısmî erişim ilkesine göre ise kurumlar, 
dokümanların istisnaların kapsamına girmeyen 
kısımlarına erişim olanağı tanımak durumundadır.14 
Ayrıca istisnalar içerisinde takdiri nitelikte olanlar 
bakımından kurumların, vatandaşların belgelere 
erişimindeki çıkarları ile kendi müzakerelerinin 
gizliliğini korumadaki çıkarları arasında 
karşılaştırmaya gitmeleri kabul edilmiştir.15 

Amsterdam Anlaşması ile birlikte belgelere 
erişim hakkı artık kurucu anlaşma hükmüne 
dayanmaktadır. Söz konusu hakkın, AT 
Anlaşması’nın “çeşitli kurumlar için ortak hükümler” 

                                                 
11 Bir örnek olarak Avrupa Merkez Bankası için bkz.OJ L 
110, 28.4.1999, s. 30-32. 
12 Case C-68/94, Netherlands v. Council, [1996] ECR I-
2169, Joined Cases C-174 & 189/98 P, Netherlands and 
Van der Wal v.Commission, [2000] ECR I-1, Case C-
353/99 P, Hautala v. Council, [2001] ECR I-9565. 
13 Case T-174/95, Svenska Journalistförbundent v. Council 
[1998] ECR II-2289. 
14 Case T-14/98, Hautala v. Council, [1999] ECR II-2489, 
Case C-353/99 P, Hautala v. Council, [2001] ECR I-9565. 
15 Case T-194/94, Carvel and Guardian Newspapers v. 
Council, [1995] ECR II-2769; Case T-105/95, WWF UK v. 
Commission, [1997] ECR II-313. 

başlıklı kısmında yer alan 255. maddesinde 
düzenlendiği görülmektedir.16 Bu hükme göre; her bir 
Birlik vatandaşı yahut bir üye devlette ikâmet eden 
ya da bir üye devlette sicile kayıtlı işyeri bulunan 
gerçek ya da tüzel kişiler AP, Konsey ya da 
Komisyon dokümanlarına erişim hakkına sahip 
kılınmıştır. Söz konusu hükme, Birlik vatandaşlığı ile 
ilgili hükümlerin ya da Birliğe dair genel ilkelerin yer 
aldığı kısımdan ziyade “çeşitli kurumlar için ortak 
hükümler” başlıklı kısımda yer verilmesinin, Birlik 
tarafındaki belgelere erişim hakkının kurumların iç 
düzenlemeleriyle halledilmesi gereken bir mesele 
olduğu şeklindeki yargının terk edilemediğini 
gösterdiği ileri sürülmüştür.17 İlgili maddenin 3. 
fıkrasında, kurumların usule ilişkin iç kurallarında 
belgelere erişim hakkına dair özel düzenlemeler 
yapmaları gerektiğinin öngörülmesi de bu tespiti 
destekler bir unsur olarak kabul edilmektedir.18 255. 
maddenin 2. fıkrası uyarınca söz konusu olan 
belgelere erişim hakkına dair genel prensipleri ve 
sınırları belirleme yükümlülüğünü Konsey, Mayıs 
2001’de “1049/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon Belgelerine Kamunun Erişimi 
Hakkında Tüzük”ü kabul etmek suretiyle yerine 
getirebilmiştir.  

II. Kapsamı, Temel İlkeleri ve İstisnaları 
Bakımından Belgelere Erişim Hakkına İlişkin 
Tüzük 

Amaç, Kapsam ve Konu İtibariyle 
Belgelere Erişim Hakkı 

Tüzüğün kapsamı ve belgelere erişim hakkını 
düzenleme şeklini değerlendirebilmek için her 
şeyden önce tüzüğün amacını ortaya koymak 
gereklidir. Tüzüğün amacının 1. maddede şu şekilde 
ortaya konulduğu görülmektedir: Tüzüğün 
amaçlarından ilki, mümkün olan en geniş kapsamlı 
erişimi sağlayacak şekilde AP, Konsey ve Komisyon 
belgelerine erişim hakkını düzenleyecek ilkeleri, 
koşulları ve kamu yararı ya da özel çıkarlara 
dayanan kısıtlamaları tespit etmektir. Diğer bir amaç 
ise, bu hakkın en kolay biçimde kullanımını 
sağlayacak nitelikte kuralların oluşturulmasıdır. 

                                                 
16 AT Anlaşması’nın 255. maddesinin, AB’nin İşleyişine 
İlişkin Anlaşma’nın konsolide edilmiş şeklinde ‘genel 
uygulamaya sahip hükümler’ başlığı altında yer alan 15(3) 
maddesi içerisine dahil edildiği görülmektedir. Esas 
itibariyle 15(3) maddesinin ilk kısmında, saklandıkları araç 
her ne olursa olsun Birlik kurumları ve kuruluşlarının, 
ajanslarının, ofislerinin belgelerine erişim hakkı 
düzenlenmektedir. 
17 Deirdre Curtin, “Transparency and Political Participation 
in EU Governance: A Role for Civil Society?”, Cultural 
Values, Cilt 3, No. 4, 1999, s. 445-471, s. 450. 
18 Ibid., 1999, s. 468, not 10.  
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Belirtilen son amaç ise, belgelere erişim hakkına dair 
iyi idare uygulamalarının desteklenmesidir.19 

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde 
belgelere erişim hakkından yararlanabilecekler 
tüzüğün 2. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre, 
her bir Birlik vatandaşının, bir üye devlette ikâmet 
eden ya da sicile kayıtlı işyeri bulunan her gerçek ya 
da tüzel kişinin belgelere erişim hakkı vardır. Bu 
çerçevede diğer AB kurumlarından gelen bilgi 
talepleri kurumlar arası ilişkileri düzenleyen usul 
kurallarına göre değerlendirilmektedir.  

Belgelere erişim hakkının konusu ise, tüzüğün 
2(3). maddesi uyarınca bir kurumun elinde bulunan 
tüm dokümanlardır. Daha açık bir şekilde ifade 
etmek gerekirse, Birliğin faaliyet alanına giren 
herhangi bir konuya ilişkin olarak bir kurum 
tarafından kaleme alınan ya da ona gönderilen ve 
zilyetliğinde bulunan her tür doküman erişim talebine 
konu oluşturmaktadır.20 Tüzüğün 3. maddesi de bu 
doğrultuda dokümanları, formatı her ne olursa olsun 
kurumun sorumluluk alanına giren eylemlere, 
politikalara ilişkin bir konuyu ilgilendiren her türlü 
içerik olarak tanımlamaktadır. ‘Komitoloji’ 
mekanizması kapsamında görev yapan komitelere 
ait belgeler bu tüzüğün uygulanması bakımından 
Komisyon belgeleri olarak kabul edilmektedir. 
Kurumlar tarafından bağımsız uzmanlara hazırlatılan 
raporlar ve çalışmalar ise o kurumun belgeleridir.21  

Belgelere Erişim Hakkının İstisnaları 

Genel ilke, istisnalardan biri söz konusu 
olmadıkça kamunun belgelere erişim hakkının 
olmasıdır.22 Divan’ın önceki içtihatları doğrultusunda 

                                                 
19 Tüzüğün hükümlerini üç grupta toplamak mümkündür. İlk 
grupta belgelere erişim hakkına dair koşullar ve istisnaları 
düzenleyen hükümler yer almaktadır. İkinci grupta ise, 
hakkın kullanımına dair idari prosedür ve hassas belgelerin 
ele alınma şekli düzenlenmiştir. Üçüncü grupta ise kayıtlar, 
çoğaltma, raporlama gibi hususlar yer almaktadır. 
20 Üye devletlerin belgelere erişim hakkına ilişkin ulusal 
düzenlemelerine bakıldığında aynı şekilde belge tanımı 
bakımından bilginin hangi formda olduğunun bir önem 
taşımadığı görülmektedir. Ayrıca yine ulusal düzenlemeler 
idari otoriteler tarafından oluşturulan ya da onlara sunulan 
belgeleri kapsamaktadır. Belgelere erişim hakkını 
düzenleyen genel ya da özel ulusal mevzuat çeşitlerine ya 
da kabul edilmesi planlanan taslaklara dair detaylar için 
bkz. European Commission, Secretariat-General, 
Directorate B, “Comparative analysis of the Member 
States’ and candidate countries’ legislation concerning 
Access to documents”, Brussels, 1.7.2003, 
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/c
ompa_en.pdf, (29.2.2008). 
21 Benzeri diğer örnekler için bkz. Bart Driessen, “The 
Council of the European Union and access to documents”, 
European Law Review,Cilt 30, 2005, s. 675-696, s. 677-
678. 
22 Üye devletlerin ulusal mevzuatları da, belgelere erişim 
hakkına ilişkin olarak çeşitli istisnalar içermektedir. Tüzükte 

bir kurum istisnalardan birinin mevcut olup 
olmadığını her doküman bakımından incelemekle 
yükümlüdür.23 Ayrıca istisnaların işlevini yitirecek 
şekilde yorumlanamayacağı kabul edilmiştir.24 
Tüzüğün 4(1). maddesinde herhangi bir 
karşılaştırmaya konu edilmeyecek olan gerek kamu 
yararını gerekse özel çıkarları içeren istisnalar 
sayılmaktadır. Başka bir deyişle, 4(1)(a) maddesi 
uyarınca kamu güvenliğini, savunma ve askerî 
meseleleri, uluslararası ilişkileri, Topluluğun ya da 
üye devletlerden birinin mali, parasal ya da ekonomi 
politikasını içeren bir kamu yararının zedelenmesi 
söz konusu olacaksa kurumlar belgelere erişim 
talebini reddedecektir. 4(1)(b) maddesine göre, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin Topluluk hukuku 
kapsamında korunmakta olan kişilerin özel hayatına 
ya da bütünlüğüne halel gelmesi söz konusu 
olacaksa kurumlar yine erişim hakkının 
kullanılmasına izin vermeyecektir. 4(1)(a) ve (b) 
maddelerinde yer alan bu istisnalar mevcudiyetleri 
halinde herhangi bir takdire yer bırakmadıkları için 
zorunlu/emredici istisnalar olarak 
nitelendirilmektedir.25 

Tüzüğün 4(2). maddesi uyarınca fikrî mülkiyet 
hakları da dahil olmak üzere gerçek ya da tüzel 
kişilerin ticari çıkarlarının yahut duruşmaların ve 
hukuki tavsiyelerin ya da soruşturma, araştırma ve 
mali denetimden beklenen hedeflerin zedelenmesi 
sonucu doğacaksa kurumlar erişim talebini 
reddetmekle yükümlüdür. Ancak 4(1) maddesinden 
farklı olarak, burada sayılan çıkarlardan birinin 
zedelenmesi söz konusu olsa bile, bunlarla 
kıyaslandığında erişimi haklı kılan, üstün gelen bir 
kamu yararı mevcutsa kurumlar belgenin 
açıklanmasına izin verebilecektir. Başka bir deyişle, 
bu gruptakiler kurumların takdirine bağlı 
istisnalardır.26 

Kurumların kendi içlerinde kullanmaları 
amacıyla kaleme alınmış olan dokümanlar ise daha 
farklı şartlarda bir karşılaştırmaya tâbi olmaktadır. 
Tüzüğün 4(3).maddesi uyarınca, kurumların henüz 
karar almadıkları bir meseleye ilişkin olan bu 
nitelikteki bir dokümanın açıklanması ilgili kurumun 

                                                                        
yer alan kamu güvenliği, uluslararası ilişkiler, ticari sırlar 
gibi istisnaların çoğuna ulusal mevzuatlarda da rastlamak 
mümkündür. Örneğin kamu/devletin güvenliği gerek 
Fransa’da gerek Hollanda’da zorunlu bir istisna niteliğinde 
iken, İsveç’te takdiri niteliktedir. Üye devletler arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklara ilişkin olarak daha detaylı bir 
değerlendirme için bkz. European Commission, Secretariat-
General, Directorate B, op.cit., 2003, s. 7-14. 
23T-174/95, Svenska Journalistförbundet, supra no.13. 
24 Ibid. 
25 Joni Heliskoski & Paivi Leino, “Darkness at the Break of 
the Noon: The Case Law on Regulation No.1049/2001 on 
Access to Documents”, Common Market Law Review, Cilt 
43, No. 3, 2006, s. 735-781, s. 761. 
26 Ibid., s. 765. 
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karar alma sürecini ciddi biçimde zedeleyecekse, 
üstün bir kamu yararı bulunmadığı sürece, erişim 
hakkının kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlgili 
kurum içerisindeki ön danışmalar ya da müzakereler 
çerçevesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan 
görüşler bakımından, kararın alınmasından sonra da, 
eğer açıklanmaları ilgili kurumun karar alma sürecini 
ciddi biçimde zedeleyecekse, üstün bir kamu yararı 
bulunmadığı sürece, erişim hakkının kullanılmasına 
izin verilmeyecektir.  

Uygulamada özellikle Konsey Genel 
Sekreteryası tarafından kaleme alınan ve Konsey 
üyelerinin pozisyonlarına işaret eden belgeler sorun 
yaratmıştır. Tüzüğün 4(6).maddesi uyarınca mümkün 
olduğu takdirde bu tip belgelere de kısmî erişim 
sağlanması suretiyle sorun bir ölçüde çözülmüştür. 
Soruna kalıcı ve pratik bir çözüm getiren ise 2002 
yılında COREPER tarafından kabul edilen bir 
belgedir.27 Söz konusu tarihten itibaren ilgili 
delegasyonun ismi kapatılarak pozisyonlar dahil 
olmak üzere tüm dokümana erişime izin 
verilebilmektedir. Bir diğer sorun yaratan durum ise 
bir yasama paketi çerçevesinde üye devletlerin 
pozisyonlarını, değişiklik önerilerini bildirmeleridir. Bu 
tip belgeler her ne kadar üye devletlerce kaleme 
alınmış olsa da Konsey belgesi olarak kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla bunları açıklayıp 
açıklamamak Konsey’e ait bir karardır. Uygulamada 
bu tip belgelere erişim talep edildiği vakit, Genel 
Sekreterya ilgili üye devlete başvurmak yerine o üye 
devletin ulusal mevzuatı uyarınca söz konusu 
belgenin kamuya açıklanmış olup olmadığını 
incelemektedir. Eğer açıklanmışsa belgeye erişime 
izin verilmesinde bir sakınca görülmemektedir.28 

Üçüncü şahıslara ait belgeler ile üye 
devletlerden kaynaklanan belgeler tüzükte 
düzenlenmiş bulunan ve belgelere erişim hakkına 
istisna teşkil edebilecek diğer hususlardır. Her iki 
grupta yer alan dokümanlar bakımından tüzükten 
önceki dönemde kurumlar erişim taleplerini ilgili 
üçüncü şahsa ya da üye devlete yönlendirmekte idi. 
Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte kurumlar bizzat bu 
talepler üzerinde karar vermek durumunda kalmıştır.  

Üçüncü taraflara ait belgelere erişim tüzüğün 
4(4). maddesinde düzenlenmiştir. Bu nitelikte bir 
belgenin açıklanabileceği ya da açıklanamayacağı 
belirli olmadığı sürece, kurum 4(1) ve (2). 
maddelerde yer alan istisnaların uygulanmasına dair 
bir değerlendirme yapabilmek için ilgili üçüncü şahsa 
danışmak durumundadır. Uygulamada söz konusu 
belge yasal olarak kamuya açılmış olmadığı sürece 

                                                 
27 Note from the General Secretariat of the Council to 
Coreper (Pt II) – Public Access to Documents – Issues of 
Principle, Council doc. 6203/02 of March 1, 2002, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/st06/06203en2
.pdf, (29.02.2008). 
28 Driessen, op.cit., 2005, s. 684-685. 

üçüncü tarafa danışmadan bir belgenin 
açıklanabileceğinin belli olduğuna karar vermede 
Konsey’in oldukça ihtiyatlı davrandığı görülmektedir. 
Konsey gerekli danışmalarda bulunduktan sonra da 
üçüncü tarafın isteğine aykırı olarak dokümana 
erişime izin vermeyi tercih etmemektedir.29 

Tüzüğün 4(5). maddesi üye devletlerden 
kaynaklanan belgelere erişime ilişkindir. Bir üye 
devlet ilgili kurumdan, kendisi onay vermediği 
takdirde kendisinden kaynaklanan bir belgenin 
açıklanmamasını talep edebilmektedir. Konsey, daha 
önce de değinilen 2002 yılında aldığı kararla, üye 
devlet temsilcilerinin Konsey çalışmalarında, 
komitelerinde ve diğer ilgili birimlerinde yer alırken 
kurum dışı olarak nitelendirilmeyeceğini, tam tersine 
Konsey’in bir parçası olacağını kabul etmiştir. Bunun 
dışındaki hallerde üye devletlerin bu maddeden 
faydalanabilecekleri ortaya çıkmaktadır.  

Tüzükte Özel Olarak Düzenlenmiş Diğer 
Bazı Hususlar 

Tüzük, Konsey uygulamalarına göre 
“confidential”, “secret”, “top secret” olarak 
sınıflandırılan belgeleri “hassas dokümanlar” olarak 
adlandırmış ve bunlara erişimi 9. maddesinde özel 
olarak düzenlemiştir. Söz konusu belgelere erişim 
taleplerinin, bu belgelerden haberdar olma yetkisi 
olan kişiler tarafından ele alınması öngörülmüştür. 
Bu nitelikteki belgeler, kaynak kişi ya da birimin 
onayı olmadıkça açıklanamayacaktır. 

Tüzükte ayrıca üye devletlerde bulunan 
kurumlara ait dokümanların durumu da yer 
almaktadır. 5. madde uyarınca söz konusu 
dokümanın açıklanıp açıklanmayacağı belirli 
olmadığı sürece, böyle bir taleple karşılaşan üye 
devletlerin ilgili kuruma danışması gerekmektedir. 

Tüzüğün kapsamı ortaya konulurken 
değinilmesi gereken bir diğer husus ise, çok uzun ya 
da çok fazla sayıdaki dokümanlardır. Tüzüğün 6(3). 
maddesine göre, bu nitelikteki belgelerin talep 
edilmesi halinde ilgili kurum adil bir çözüm bulmak 
amacıyla başvuru sahibi ile resmî olmayan 
görüşmelerde bulunabilecektir. Adil çözüm ile neyin 
kastedildiği tüzükte belirtilmemektedir. Bu bağlamda 
tüzüğün 10(1). maddesinden hareketle kopyalama 
masraflarının talebi, dokümanların bulunduğu yerde 
incelenmesi ya da başvurunun tüzükte belirtilen 
sürelerle bağlı olunmaksızın sonuçlandırılması gibi 
olanakların mevcut olduğu düşünülmektedir. Ancak 
esas problem, ilgili kurumun bu tip dokümanlar 
bakımından istisnaların geçerli olup olmadığını ne 
şekilde tespit edeceği, özellikle de somut ve ayrı ayrı 
inceleme yükümlülüğünü nasıl yerine getireceğidir.  

                                                 
29 Ibid., s. 686. 
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III. Belgelere Erişim Hakkı Bakımından Söz 
Konusu Olan İstisnalar Arasından Tüzüğün 
Uygulanmasında Belirleyici Olanlar 

Yukarıda ana hatları itibariyle açıklanmaya 
çalışılan istisnaların yorumlanış şeklinin, tüzüğün 
uygulanması ve belgelere erişim hakkının 
kendisinden beklenen temel amacı yerine 
getirebilmesi açısından kilit noktayı oluşturduğu 
açıktır. Gerçekten de erişim taleplerini büyük ölçüde 
karara bağlayan kurumların istisnaları ne şekilde 
yorumladığına bağlı olarak dokümanlara erişim 
mümkün olmuş ya da olmamıştır. Kurumların 
benimsediği yorum tarzı nedeniyle söz konusu 
haktan faydalanamayanların başvuruları üzerine 
İDM, istisnaları açıklığa kavuşturmak durumunda 
kalmıştır. Temyiz başvurusu yapılan kimi 
uyuşmazlıklar bakımından ise ATAD son sözü 
söyleme fırsatı bulmuştur. Bu bölümde kurumların ve 
yargının istisnaların yorumlanış şekli itibariyle aynı 
safta yer alıp almadıkları, Topluluk yargısının 
belgelere erişim hakkının en kapsamlı biçimde 
kullanılmasını sağlamak üzere ne ölçüde öne çıktığı 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla AB 
vatandaşları ile kurumların karşı karşıya geldiği, söz 
konusu istisnalardan en tartışmalı olanlara ilişkin kimi 
davalara gerekli olduğu ölçüde yer verilmektedir.  

Turco v. Council Kararı30 

Bir AP üyesi olan M. Turco, Ekim 2002’de 
aynı ay içerisinde daha önce gerçekleştirilen Adalet 
ve İç İşleri Konseyi toplantısında gündemde olan 
bazı belgelere ulaşmayı talep etmiştir. Konsey, 
‘hukuki tavsiye’ istisnasına dayanarak Hukuk 
Müşavirliği’nce, sığınma arayanların kabulü için 
minimum standartların oluşturulmasına dair direktif 
önerisi hakkında hazırlanan mütalaanın 
açıklanmasına izin vermemiştir.  

Konsey’e göre tüzüğün 4(2). maddesi 
uyarınca hukuki tavsiyenin korunmasında söz 
konusu olan çıkar, akla gelebilecek herhangi bir 
kamu yararını geride bırakmaktadır. İlgili belgenin 
açıklanmasının, genel olarak o kurumun karar alma 
süreci bakımından şeffaflığı ve açıklığı arttıracak 
olması, tek başına, tüzüğün 4(2). maddesi 
anlamında üstün kamu yararı teşkil etmeyecektir. 
Ret kararının gözden geçirilmesi amacıyla yapılan 
ikinci başvuru üzerine Konsey belgenin sadece ilk 
paragrafının açıklanmasına izin vermiş; kalan kısmı 
açıklamayı ise reddetmiştir. Konsey bu kararını iki 
husus üzerinden gerekçelendirmektedir: Söz konusu 
tavsiyenin açıklanması, bu görüşe dayanılarak daha 
sonra kabul edilen yasal düzenlemenin hukukiliğini 
tartışılır hale getirebilecektir. Ayrıca görüşlerinin 

                                                 
30 Case T-84/03, Turco v. Council, 23.11.2004, [2004] ECR 
II-4061. Halen ATAD tarafından temyizen incelenmektedir. 
Henüz karar açıklanmamıştır (Cases C-39/05 P & C-52/05 
P). 

kamuyla paylaşılması, Hukuk Müşavirliği’nin bu 
görevinde kendisini yeterince bağımsız hissetmesini 
engelleyebilecek niteliktedir.  

Konuyu İDM’nin önüne taşıyan Turco’ya göre 
hukuki tavsiye istisnası, bir avukat ile müvekkili 
arasındaki yazışmalarla benzeşmektedir. Dolayısıyla 
yasama faaliyeti kapsamında verilen hukuki 
mütalaanın bu istisna kapsamında 
değerlendirilmemesi gereklidir. Aksi halde Konsey’in 
hukuki tavsiye istisnasını oldukça geniş şekilde 
yorumlamasına izin verilmiş olacaktır. Bu durum ise 
Konsey’in, Hukuk Müşavirliği’nce kaleme alınan 
neredeyse tüm dokümanlara erişimi reddetmesinin 
önünü açmaktadır. Gerçekten de erişime izin 
verilmesi halinde yasal düzenlemelerin hukukiliğine 
dair şüphe doğacak olması hemen bütün hukuki 
tavsiyeler için geçerli olabilecek niteliktedir. Davacıya 
göre Konsey’in bu halde her bir görüşü ayrı ayrı 
incelemesi ve böylelikle erişim talebinin reddine dair 
nedenleri somut olarak ortaya koyması gereklidir.  

İDM kararında, Konsey’in hukuki tavsiye 
istisnasına dayanmakla korumaya çalıştığı çıkarı 
yerinde bulmakta ve şu şekilde açıklamaktadır: Söz 
konusu hukuki mütalaanın açıklanması halinde, 3. 
ülke vatandaşlarının AB’ye girişi hakkında Konsey’de 
gerçekleştirilen tartışmalar kamuya açılmış olacaktır. 
Bu ise, o yasal düzenlemenin hukukiliğine dair 
tartışmaları beraberinde getirecektir.31 İDM, 
açıklanması halinde yasal düzenlemenin hukukiliğine 
dair tartışmalara yol açılmasının tüm hukuki 
tavsiyeler için geçerli olabilecek nitelikte olduğunu 
kabul etmekle birlikte her durumda bu genellemenin 
geçerli olmayabileceğini ortaya koymak gereği 
hissetmemiştir. Aksine mahkemece, Konsey 
tarafından ileri sürülen genel nitelikteki bu gerekçe, 
görülmekte olan dava bakımından haklı 
bulunmaktadır; zira ek bilgi verilmesi ve özellikle de 
söz konusu hukuki görüşün içeriğine yollamada 
bulunulması ‘hukuki tavsiye’ istisnasını işlevsiz hale 
getirecektir.32 Ayrıca İDM, şeffaflık/açıklık, demokrasi 
ya da vatandaşların karar alma sürecine katılımı gibi 
ilkelerin aynı zamanda tüzüğün genel amaçları 
arasında yer alması sebebiyle, aynı ilkelerin başlı 
başına hukuki tavsiyenin açıklanmasını gerektirecek 
bir ‘üstün kamu yararı’ sayılamayacağı sonucuna 
ulaşmıştır.33 

İDM, sonuçta Konsey’in söz konusu 
tavsiyenin konusunu ana hatlarıyla açıklayan giriş 
paragrafını açıklamayı kabul etmesini, kurumun ilgili 
görüş bakımından gerçekten bir incelemeye gittiğinin 
kanıtı olarak görmektedir.34 Bu şekilde İDM, 
kendisinin tüzükten önceki dönemde kabul ettiği “her 

                                                 
31 Para. 77. 
32 Para. 74. 
33 Para. 82-83. 
34 Para. 75-76. 
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bir doküman bakımından ayrı ayrı ve somut 
incelemede bulunma yükümlülüğü”nün ciddiyetini de 
sarsmış olmaktadır. Zira, mahkemenin bu yorumu, 
kısmî erişim sağlanmış olmasını bu yükümlülüğün 
yerine getirilmiş olması için yeterli kabul eder 
niteliktedir. Bu halde ne kadar küçük ya da önemsiz 
olsa da kısmî erişim sağlanmış ise, erişim talep 
edilen belgelerin ayrı ayrı ve somut 
değerlendirmesinin yapılmış olduğu ileri 
sürülebilecektir.35 

Hukuki tavsiye istisnasının, bir kurum 
tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerin 
hukukiliğine dair belirsizlik yaratılmasının önlenmesi 
şeklindeki işlevi kabul edilmekle birlikte, İDM’den 
farklı olarak, ayrı ayrı ve somut incelemede bulunma 
ve erişim talebinin reddini gerekçelendirme 
yükümlülüğü kapsamında söz konusu görüşün 
içeriğine yollamada bulunulmasının bu istisnayı tüm 
etkisinden yoksun bırakacağı düşünülmemektedir.36 
Ayrıca yasal düzenlemelerin hukukiliğini tartışmaya 
açacağı gerekçesi ile ‘hukuki tavsiye’ istisnasına 
başvurulabilmesinin idarenin açıklığı ilkesi, idarenin 
eylemlerinin hukukiliğinin denetlenmesi, ile de 
bağdaşmadığı İDM’ye karşı ileri sürülen hususlardan 
bir diğeridir.37  

Takdiri nitelikteki bu istisna bakımından esas 
itibariyle Turco kararında İDM’den beklenen hukuki 
tavsiyeleri bir kategori olarak erişim talebinden 
uzaklaştırmak yerine, bir kurumun, hukuk müşavirliği 
tarafından hazırlanan tüm görüşler bakımından ayrı 
ayrı ve somut inceleme yükümlülüğünden kolaylıkla 
kurtulamayacağını açık bir biçimde ortaya 
koymasıdır.38 

Sison v. Council Kararı39 

Burada Konsey’in belgelere erişim talebini 
reddettiği üç kararın iptaline ilişkin üç ayrı dava söz 
konusudur.40 Erişim talep edilen belgeler ise, 
‘Terörizmle Mücadele Amacıyla Çeşitli Kişiler ve 
Oluşumlara Yönelik Belirli Kısıtlayıcı Önlemler 
Hakkında Konsey Tüzüğü’nün 2(3). maddesinin 
uygulanması amacıyla kabul edilmiş olan üç Konsey 
kararıdır. Her üç belgede de davacı, malvarlığının 
dondurulması planlanan kişiler arasında 
sayılmaktadır.  

                                                 
35 Heliskoski & Leino, op.cit., 2006, s. 750. 
36 Ibid., s. 750. 
37 H.R.Kranenborg, “Is it Time to Revise the European 
Regulation on Public Access to Documents?”, European 
Public Law, Cilt 12, No. 2, 2006, s. 251-274, s. 258. 
38 Heliskoski &Leino, op.cit., 2006, s. 750. 
39 Joined Cases T-110, 150, 405/03, Sison v. Council, 
26.04.2005, [2005] ECR II-1429. 
40 Bu çalışma bakımından Case T-110/03 önem 
taşımaktadır.  

Tüzüğün yorumlanmasında önem taşıyan T-
110/03 no’lu davada Bay Sison, 2002/848/EC sayılı 
Karar’ın kabul edilmesini sağlayan belgelere 
erişimine Konsey tarafından izin verilmemesini ve 
ayrıca bu konuya ilişkin olarak Konsey’e ilgili 
belgeleri temin eden devletlerin kimliklerinin 
açıklanmamasını dava konusu yapmaktadır. Davacı, 
Konsey’in erişim talebini reddederken istenilen 
bilginin açıklanması halinde kamu yararının 
zedeleneceğine dair somut bir değerlendirme 
yapmadığını ve ayrıca gerekçe bildirme 
yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürmektedir.  

Konsey ise, talep edilen belgeler gibi ‘hassas 
belgeler’e erişim taleplerinin değerlendirilmesine dair 
özel bir prosedürün mevcudiyetinin başlı başına 
somut bir değerlendirmenin yapıldığına işaret ettiğini 
ileri sürmüştür. Ancak, Konsey esas itibariyle 
1049/2001 sayılı tüzüğün 4(1)(a) maddesinin 1. ve 3. 
kısımlarında belirtilen istisnalara dayanarak erişim 
talebini reddetmiştir. Zira bu belgelerin içeriğini 
oluşturan ve üye devletlerin terörizmle mücadele 
eden birimlerince sağlanan bilgilerin açıklanması, 
bunlara dayanılarak belirli kişi ve grupları hedefleyen 
önlemlerin sonuçsuz kalmasına ve böylelikle kamu 
güvenliğinin tehlikeye düşmesine sebep olacaktır. 
Ayrıca Birliğin uluslararası ilişkileri de zarar 
görebilecektir; zira terörizmle mücadele 
operasyonlarına üçüncü devletler de dahil 
olmaktadır. Konsey, talep edilen bilginin tamamı 
sayılan istisnalar kapsamında yer aldığı için kısmî 
erişim talebini de uygun bulmamıştır. Ayrıca, gerekli 
bilgileri sağlayan devletlerin kimliklerinin açıklanması 
ise, tüzüğün 9(3). maddesi uyarınca bu devletler 
görüşmeler sonucunda gerekli onayı vermedikleri 
için kabul edilmemiştir.  

İDM’nin, Konsey’in talep edilen bilgiye dair 
somut bir değerlendirmenin yapılmış olduğu 
yönündeki iddiasını benimsediği görülmektedir. Zira, 
mahkemeye göre gerek kurum gerekse üye devlet 
yetkililerinin belgeleri inceledikleri ve açıklanma 
talebine dair kararlarını açıkladıkları ‘hassas 
belgeler’e ilişkin özel prosedür uygulanmıştır. Bu 
prosedürün işletilmesi sonucunda Konsey’in oybirliği 
ile açıklama talebini reddetmesi mahkeme açısından 
yeterlidir.  

Gerekçelendirme yükümlülüğü açısından ise, 
İDM’nin iki koşulun varlığını aradığı görülmektedir: 
açıklanması istenen belgelerin gerçekten ilgili kurum 
tarafından ileri sürülen istisnaların kapsamına 
düştüğünün ve o istisna ile sağlanmak istenen 
korumanın gerçek olduğunun anlaşılabilir ve ayırt 
edilebilir olması gereklidir.41 Bu bağlamda kamu 
güvenliği açısından Konsey’in terörizmle mücadeleye 
yollamada bulunması ve belgelerin açıklanmasının 
bu bağlamda alınacak önlemleri sonuçsuz bırakacak 
olmasını belirtmesi yeterli görülmüştür. Uluslararası 

                                                 
41 Para. 61. 
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ilişkiler istisnası açısından ise, terörizmle mücadele 
kapsamında 3. devletlerin yer aldığına dayanılması 
yeterli bulunmuştur. Daha fazla bilgi verilmesi, 
özellikle belgenin içeriğine yollamada bulunulması, 
istisnaları anlamsız hale getirecektir.42  

Gerekli bilgileri sağlayan devletlerin 
kimliklerinin açıklanmasının reddine ilişkin olarak 
mahkeme, Konsey’in söz konusu belgelerin ‘hassas 
belgeler’ kategorisine girdiğini ve bunları temin 
edenlerin kimliklerinin açıklanmasına karşı 
çıktıklarını açık bir biçimde belirtmiş olmasına 
dayanarak, bu halde de gerekçe bildirme 
yükümlülüğünün yerine getirildiği kanısındadır. 
‘Hassas belgeler’e ilişkin prosedürün işletilmesi 
“somut ve ayrı ayrı inceleme” yükümlülüğünün yerine 
getirilmiş sayılması için yeterli bulunmaktadır. Ancak 
İDM, bu tip belgelerin esaslı bir incelemeye tâbi 
tutulduğuna dair bir kanıt gösterilmesi üzerinde 
durmamaktadır. Bu noktadan hareketle, söz konusu 
prosedürün hassas belgeleri bu yükümlülüğün 
kapsamından kurtarma amacına yönelik olmadığı, 
aksine bu incelemenin ne şekilde yapılması 
gerektiğine dair yol gösterdiği vurgulanmaktadır.43 

Sison’un erişim talebinin bir diğer gerekçesi 
ise, bu belgelerin kendisinin adil yargılanma hakkını 
temin etmek için gerekli olmasıdır. Ancak İDM, kamu 
güvenliği ve uluslararası ilişkilerin korunması 
istisnalarının zorunlu/emredici nitelikte olduğunu, bu 
itibarla Konsey’in başvuru sahibinin özel çıkarını 
dikkate almak durumunda olmadığını ifade etmiştir.44  

Mahkeme, davanın önemli meselelerinden biri 
olan kamu güvenliği ve uluslararası ilişkiler 
istisnalarını ele alırken, bir belgenin kamu güvenliği 
ve terörizmle mücadeleye ilişkin olmasının ve hassas 
belgeler kategorisinde yer almasının ileri sürülen 
istisnaların uygulanması için haklı bir gerekçe 
oluşturup oluşturmadığının ortaya konulması 
gerektiğini söylemekle işe başlamıştır. İDM, 
Konsey’in talep edilen bilgilerin açıklanmasının kamu 
güvenliği ve uluslararası ilişkiler bakımından 
zedeleyici olacağına dair esaslı bir değerlendirme 
hatası yapıp yapmadığının araştırılmasının gerektiği 
sonucuna ulaşmıştır. Kamu güvenliği istisnası 
bakımından, terörizmle mücadele için şüphelilere ait 
bilgilerin gizli kalmasının önemi düşünüldüğünde 
Konsey’in değerlendirmesinde herhangi bir sorun 
yoktur.45 Uluslararası ilişkiler istisnası bakımından 
ise, terörizme karşı uluslararası mücadeleye katılan 
devletler sağladıkları bilgilerin gizli kalacağına 
güvenmektedir. Bu nedenle erişim talebinin kabul 
edilmesi uluslararası işbirliğini olumsuz 

                                                 
42 Para. 62. 
43 Heliskoski-Leino, op.cit., 2006, s. 755. 
44 Para. 71. 
45 Para. 77. 

etkileyebilecektir.46 Dolayısıyla bir değerlendirme 
hatası bulunmamaktadır. Kısmî erişim olasılığının 
gerçekten değerlendirilmediğine yönelik iddialar 
karşısında da, İDM, erişim talebinin reddine dair ilk 
kararın kısmî erişim olasılığının gerçekten 
değerlendirildiğine işaret ettiği kanısındadır. Ayrıca 
mahkemeye göre, aksine somut kanıtlar 
bulunmadıkça, böyle bir değerlendirmenin yapılmış 
olduğuna dair Konsey lehine bir karinenin varlığının 
kabul edilmesi gereklidir.47 

Söz konusu dava kapsamında İDM’ye yönelik 
bir diğer önemli eleştiri ise, başvuru sahibinin 
çıkarının hiçbir koşul altında dikkate alınmayacağı 
yönündeki kararının tümüyle şekilci kaygılardan 
kaynaklandığı ve genel olarak belgelere erişim hakkı 
ile bir davada taraf olan kişinin kendisini ilgilendiren 
belgelere erişim hakkı arasındaki farkı gözetmemiş 
olduğudur.48 Sison kararını temyizen inceleyen 
ATAD’ın İDM’nin kararını onayladığı görülmektedir.49 
Dolayısıyla artık başvuru sahibinin bir davada 
kendini savunmak gibi kendine özgü çıkarının, ilgili 
kurum tüzüğün 4(1)(a) hükmünde belirtilen ‘zorunlu’ 
nitelikteki istisnalar çerçevesinde belgenin açıklanıp 
açıklanmaması kararını alırken herhangi bir etkisinin 
olmayacağını kesin olarak söylemek mümkündür.50 
Divan tarafından da açıkça onaylanması sebebiyle 
Komisyon artık bu hususu tüzüğün genel 
niteliklerinden biri olarak sunmaktadır.51 

IV. Üye Devletlerden Kaynaklanan 
Belgelere Erişim Sorunu 

Mara Messina v. Commission Kararı52 

İtalya’da hukuk fakültesinde öğretim üyesi 
olan davacı, devlet yardımları konusunda bazı 
belgelere ulaşmak için Komisyon’a başvurmuştur. 
Özellikle istediği belge Komisyon ile İtalyan 
makamları arasında bu konuya ilişkin olarak 
gerçekleştirilen yazışmalardır. Talebi reddedilen 
Messina’nın açtığı iptal davası sürerken, Komisyon 
İtalyan makamlarınca kaleme alınanlar hariç diğer 
belgeleri açıklamayı kabul etmiştir. Bu belgelerin 
paylaşılamamasının gerekçesi olarak, İtalyan 

                                                 
46 Para. 79-81. 
47 Para. 87. 
48 Heliskoski-Leino, op.cit., 2006, s. 764. 
49 Case C-266/05 P, Sison v. Council, 1.2.2007, [2007] 
ECR I-1233. 
50 Para. 43, 47. 
51 Commission of the European Communities, “Green 
Paper-Public Access to Documents held by institutions 
of the European Community, a Review”, Brussels 
18.04.2007, COM (2007) 185 final, 
http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_en.pdf, 
(29.2.2008), s. 6. 
52 Case T-76/02, Mara Messina v. Commission, [2003] ECR 
II-3203. 
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makamlarından aldığı ve tüzüğün 4(5). maddesi 
uyarınca belgelerin açıklanmasına onay 
vermediklerini belirten mektubu göstermektedir. 
Davacı, söz konusu maddede belirtilen yetkinin üye 
devleti bağlayabilmesi için mektubun tek bir genel 
müdür tarafından imzalanmış olmasının yeterli 
olmayacağını ve bu kişinin mektupta Komisyon’un 
ret kararını onaylamakla yetindiğini, açıkça belgelerin 
açıklanmamasını talep etmediğini ileri sürmektedir. 

İDM, belgelere erişim hakkının kurumların 
elinde bulunan, onlar tarafından kaleme alınmış olan 
ya da 3. taraflarca onlara gönderilmiş bulunan her 
türlü dokümanı kapsadığını belirttikten sonra, 
tüzüğün 4(5). maddesi uyarınca 3. taraflar arasında 
üye devletlerin ayrıcalıklı bir konumda olduğunu 
ortaya koymaktadır.53 Gerçekten de üye devletler, 
ilgili kurumdan bu hükme dayanarak, onayları 
olmadan kendilerinden kaynaklanan belgelerin 
açıklanmamasını isteyebilmektedir.54  

Tüzüğün 4(5). maddesi Amsterdam 
Anlaşması’na ekli 35 no’lu Deklarasyon’un bir 
yansımasıdır.55 Komisyon, üye devletlere tanınan bu 
imkânın, özellikle bu nitelikteki belgelere erişim 
hakkını düzenleyen ulusal kuralların 
mevcudiyetinden kaynaklandığını öne sürmektedir. 
İDM bu açıklamayı benimsedikten sonra tüzüğün 
giriş bölümüne dikkat çekmektedir. Zira burada, 
tüzüğün amacının ya da etkisinin belgelere erişim 
hakkına dair ulusal mevzuatların değiştirilmesi 
olmadığı açıkça dile getirilmektedir.56 Mahkemeye 
göre İtalyan makamlarına danışılmasını gerekli kılan 
özel bir husus da vardır: istenen belgeler tüzüğün 
yürürlüğe girmesinden önceki dönemde Komisyon’a 
gönderilmiştir.57 Ayrıca mahkeme Komisyon’un, 
erişim talebini reddeden mektubu kaleme alan 
kişinin, İtalyan hukukuna göre ilgili hükmü işletmek 
bakımından yetkili olup olmadığını araştırmakla 
yükümlü olmadığını hükme bağlamıştır.58  

Komisyon’un İtalyan makamlarına danışması 
öğretide de yerinde görülmektedir; zira tüzüğün 

                                                 
53 Para. 40. 
54 Üye devletin bu imkânı kullanmaması durumunda 
tüzüğün 4(4).maddesi uygulanacaktır: Belgenin açıklanıp 
açıklanmayacağı belli olmadığı takdirde ilgili kurum 4(1) ve 
(2). maddelerdeki istisnaların uygulanıp 
uygulanmayacağına dair kendi değerlendirmesini 
yapmadan önce 3. tarafa danışmak durumundadır. Ancak 
sonuç itibariyle açıklama(ma) kararını ilgili kurum 
vermektedir.  
55 Bu deklarasyona göre, AT Anlaşması’nın 
255(1).maddesinde belirtilen ilkeler ve şartlar, üye 
devletlerin kendilerinden kaynaklanan belgelerin onay 
vermedikleri takdirde açıklanmamasını Konsey ya da 
Komisyon’dan isteyebilmesine izin vermektedir. 
56 Para. 41. 
57 Para. 42. 
58 Para. 48. 

yürürlüğe girmediği bir dönemde verilmiş olan bu 
belgeler bakımından gerek İtalya gerekse diğer üye 
devletler belgelerinin açıklanmayacağı inancını 
taşıyordu.59 Bu husus bir sorun kaynağı değildir. 
Dolayısıyla söz konusu karar bakımından esas 
mesele başka bir noktada toplanmaktadır: 4(5). 
maddenin üye devletlere kendilerinden kaynaklanan 
belgeler üzerinde bir veto yetkisi verip vermediği.  

Messina davası kapsamında açıkça 
ilgilenmediği bu soruna ilişkin olarak İDM’nin şöyle 
bir düşünce şekli izleyeceği ileri sürülebilir. Tüzüğün 
ilgili maddesine bakıldığında kurumların, üye 
devletlerin belgelerinin açıklanması hakkındaki 
görüşleri ile bağlı olup olmadıkları 
anlaşılamamaktadır. Ancak üye devletlerin görüşleri 
göz ardı edilecek olursa bu takdirde söz konusu 
hükümden beklenen amacın yerine getirilmesi 
güçleşecektir. Dolayısıyla üye devletlerin, kurumların 
elinde bulunan kendi belgelerine erişim konusunda 
gerçek bir veto yetkisi bulunduğu sonucuna 
ulaşılabilecektir.60 İDM, Messina kararında açıkça 
yorum yapmadığı bu husus ile, IFAW davasında 
yeniden ilgilenmek durumunda kalmıştır. 

IFAW v. Commission Kararı61 

Davacı IFAW, hayvanların ve doğanın 
korunmasında faaliyet gösteren hükümet dışı bir 
kuruluştur. AB hukukuna göre korunmakta olan 
Muhlenberger alanını etkilemeye yönelik bir soruna 
ilişkin kimi belgelerin açıklanması talebinin Komisyon 
tarafından reddine dair kararın iptalini istemektedir. 
Tüzüğün 4(5). maddesi uyarınca Alman makamları 
talep edilen belgelerin açıklanmamasını istemiş olsa 
da davacıya göre bu konudaki nihaî karar 
Komisyon’a aittir. IFAW ayrıca açıklamama kararının 
tüzüğün 4(1) ve 4(2). maddelerinde yer alan 
istisnalardan birine dayandırılması ve ayrıca üstün 
bir kamu yararının bulunmaması gerektiğini ileri 
sürmektedir. 

İDM’nin kararı IFAW’ın iddialarından aksi 
yöndedir. Mahkemeye göre, bir üye devletin tüzüğün 
4(5). maddesi uyarınca belgelerinin açıklanmaması 
yönündeki talebi ilgili kuruma verilmiş bir talimattır.62 
Üye devletten gelen böyle bir talep üzerine ilgili 

                                                 
59 Magdalena de Leeuw, “Case C-41/00 P, Interporc Im-und 
Export GmbH v. Commission of the European 
Communities, judgment of 6 March 2003, [2003] ECR I-
02125; Case T-76/02, Mara Messina v. Commission of the 
European Communities, judgment of 17 September 2003, 
nyr; Case T-47/01, Co-Frutta Soc. Coop. Rl v. Commission 
of the European Communities, judgment of 16 October 
2003, nyr.”, Common Market Law Review, Cilt 42, No.1, 
2005, s. 261-280, s. 277. 
60 Bu sonuç için bkz. Ibid., s. 278. 
61 Case T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
GmbH v. Commission, 30.11.2004, [2004] ECR II-4135. 
62 Para. 58. 
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kurum, artık açıklamama kararının bir gerekçeye 
dayanıp dayanmadığını incelemek durumunda 
değildir.63 Eğer kendisine başvurulması üzerine üye 
devlet böyle bir talepte bulunmazsa o takdirde ilgili 
kurum tüzüğün 4(4). maddesi uyarınca belgenin 
açıklanıp açıklanmayacağını kendisi değerlendirmek 
durumundadır.64 Ayrıca İDM, üye devletin 
açıklamama kararı için bir neden göstermek 
durumunda olmadığını açıkça dile getirmektedir.65 
Sonuçta İDM, 4(5). maddenin üye devletlere bir veto 
yetkisi verdiğini açık bir biçimde doğrulamış 
bulunmaktadır.66 Bu itibarla söz konusu karar, 
tüzükten önceki dönemde geçerli olan ‘belgeyi kim 
kaleme aldıysa erişim talebini de onun karara 
bağlaması’ şeklindeki uygulamanın varlığının devam 
ettiği anlamına gelmektedir. Bu yorumun bir diğer 
sonucu da erişim taleplerinin ilgili üye devletin ulusal 
hukukuna göre karara bağlanır hale gelmesidir.67  

İDM’nin ileri sürdüğü gibi erişim talebinin 
reddini bir gerekçeye dayandırmak gerekli değilse, 
bu takdirde erişim talebinde bulunanın konumu 
oldukça zayıflatılmış olmaktadır. Gerçekten de ilgili 
kurum, salt ilgili üye devletin onay vermediğine 
dayanabilecektir. Dolayısıyla bu halde başvuru sahibi 
açısından ret kararının iptalini sağlayabilecek 
gerekçe oluşturmak oldukça güç hale gelmektedir.68 

IFAW Kararı ve ATAD’ın Yorumu 

IFAW kararı temyiz edilmiş olup, Divan 
incelemesini çok yakın bir zamanda 
sonuçlandırmıştır. Divan ilk olarak 4(5). maddenin 
üye devletleri, kendilerinin kabulü olmaksızın 
onlardan kaynaklanan belgelerin açıklanmamasını 
talep edebilme olanağını tanımak suretiyle diğer 3. 
taraflardan farklı bir konuma getirdiğini 
doğrulamaktadır.69 Bu itibarla Divan ile İDM aynı 
görüştedir; zira Divan da 4(5). maddenin, bir 
kurumun belgelerin açıklanmasına karar vermeden 
önce ilgili üye devlete danışmak suretiyle anılan 
maddenin gereğini usulen yerine getirebileceği ve o 
devletin muhalefetine rağmen belgenin 
açıklanmasına karar verebileceği şeklinde 
yorumlanamayacağı kanısındadır.70 

Durum böyle olmakla birlikte, Divan söz 
konusu maddenin üye devletlere genel ve koşulsuz 

                                                 
63 Para. 59. 
64 Para. 60. 
65 Para. 59. 
66 Heliskoski-Leino, op.cit., 2006, s. 776. 
67 Bu görüş için bkz. Pedro Cabral, “Access to Member 
State documents in EC law”, European Law Review, Cilt 
31, 2006, s. 378-389, s. 385. 
68 Kranenborg, op.cit., 2006, s. 266-267. 
69 Case C-64/05 P, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
GmbH v. Commission, 18.12.2007 tarihli karar, para. 43. 
70 Para. 45. 

bir veto yetkisi verdiğini ve böylelikle tamamiyle 
takdiri bir biçimde, bir üye devletin herhangi bir 
neden göstermeksizin salt belgeler kendisinden 
kaynaklandığı için belgelerin açıklanmasına karşı 
çıkabileceğini kabul etmemektedir.71 Divan’a göre bu 
yorum şekli, önceki bölümde de değinildiği üzere 
tüzükten önceki uygulamanın geri getirilmesi 
demektir.  

Hatırlanacağı üzere, üye devletlerden 
kaynaklanan belgeler, gerek onlar tarafından kaleme 
alınan gerekse başkalarınca kaleme alınmış olmakla 
birlikte ilgili devletçe kurumlara sunulmuş olan 
belgelerdir. Genel ve koşulsuz veto yetkisi kabul 
edilecek olursa, Birliğin karar alma sürecinin önemli 
bir kısmını oluşturan belgeler tüzüğün kapsamından 
çıkarılmış olacaktır.72 Bunun bir sonucu olarak da 
kamunun belgelere erişim hakkının işlevi önemli 
ölçüde azaltılmış olacaktır. Bütün bu hususlardan 
hareketle Divan, 4(5). maddenin üye devletlere genel 
ve koşulsuz kullanılabilecek bir veto yetkisi 
vermediğini açıkça ifade etmiştir.73 

Divan’a göre, bir üye devlet kendisinden 
kaynaklanan belgelerin açıklanmasına karşı çıksa 
bile, bu kararını tüzüğün 4(1) ile (2). maddelerinde 
belirtilen istisnalardan biri ile gerekçelendirmek 
durumundadır.74 Divan, bir üye devletin hiçbir neden 
göstermeksizin ya da gösterilen nedenleri az önce 
değinilen istisnalar cinsinden ifade etmeyerek 
kendisinden kaynaklanan belgelerin açıklanmasına 
karşı çıkması durumunda, kurumların bu itirazı kabul 
etmemesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu doğrultuda, 
eğer ilgili kurumun ısrarına rağmen üye devlet neden 
göstermez ise, kurum kendi değerlendirmesine göre 
istisnalardan herhangi birinin uygulanacağına kanaat 
getirmezse, belgelere erişime izin vermelidir.75 

Sonuçta Divan, İDM’nin kararının 
bozulmasına hükmetmiştir. İDM’nin hukuken yanlış 
değerlendirdiği hususları Divan şu şekilde 
düzeltmiştir:76 Üye devletler, kendilerinden 
kaynaklanan belgelerin açıklanmasına yönelik 
itirazları için yukarıda belirtildiği şekilde gerekçe 
göstermek durumundadır. Bu nedenlerin varlığından 
bağımsız olarak, belgelerin açıklanmasına karşı 
çıkma ilgili kuruma yönelik, bu kurumun karşı çıkma 
kararının gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini 
inceleyemeyeceği anlamına gelen bir talimat değildir. 
Üye devletin karşı çıktığı durumlarda da, belgelere 
erişim meselesinin tüzük kapsamında değil de ulusal 
hukuka göre ele alınacağı çıkarımı da doğru değildir.  

                                                 
71 Para. 58. 
72 Para. 62.  
73 Para. 75. 
74 Para. 87. 
75 Para. 88. Kurumların gerekçelendirme yükümlülüğü için 
bkz. para. 89. 
76 Para. 95. 
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Görüldüğü üzere Divan, tüzüğün 4(5). 
maddesine ilişkin önemli bir hususu açıklığa 
kavuşturmuş olmaktadır. İDM’nin yorumunun 
benimsenmiş olması ve üye devletlere kurumlara 
sağladıkları belgelerin açıklanması bakımından 
koşulsuz bir takdir hakkı tanınmasına izin verilmiş 
olması halinde tüzüğün hedeflerine esaslı biçimde 
zarar verilmiş olacaktır: kamunun kurumların elinde 
bulunan belgelere, sınırlı sayıdaki istisnalar 
çerçevesinde en geniş biçimde erişiminin 
sağlanması ve bu ilkenin üye devletlerin de dahil 
olduğu 3. taraflardan kaynaklanan belgelere de 
uygulanması.77 

Scippacercola v. Commission Kararı78 

Tüzüğün 4(5). maddesi kapsamında ‘üye 
devletlerden kaynaklanan belge’den ne anlaşılması 
gerektiği hususu da kurumlar ile erişim talebinde 
bulunanlar arasında Scippacercola davasında 
olduğu gibi uyuşmazlık konusu olmuştur. Davacı 
Scippacercola, uyum fonuyla da finansal olarak 
desteklenen yeni Atina Havalimanı projesine ilişkin 
fayda-maliyet analizini içeren belgelere erişim 
talebiyle Komisyon’a başvurmuştur. Komisyon ise 
Yunan makamlarının karşı çıktığını bildirerek 
belgeleri açıklamayı reddetmiştir. Davacı, belgelerin 
ilgili üye devletçe değil, projenin hazırlanmasında 
yetkili Yunan makamlarına yardımcı olan banka 
adına çalışan özel danışmanlar tarafından 
hazırlandığını, dolayısıyla Komisyon’un tüzüğün 4(5). 
maddesini yanlış uyguladığını ileri sürmektedir.  

İDM, davacının iddiasını yerinde görmemiştir. 
Zira, belgeler Komisyon’a uyum fonundan 
faydalanmak için yapılan başvuru kapsamında 
Yunan makamlarınca teslim edilmiştir.79 Aynı 
nitelikteki tüm başvurular faydalanıcı üye devlet 
tarafından yapılmakta ve fayda-maliyet analizini 
içermektedir. Dava konusu olayda bu analiz Yunan 
devleti adına bir banka tarafından hazırlanmıştır. 
Belgeler Yunanistan adına hazırlanmış olduğu için 
İDM, Komisyon’un söz konusu belgeleri üye 
devletten kaynaklanan belge olarak nitelendirmekte 
haklı olduğuna hükmetmiştir.80 

İDM’nin bu kararı temyiz edilmediği için 
Divan’ın bu konudaki yaklaşımından söz etmek 
mümkün değildir. İDM’nin kararı makul görülmekle 
birlikte yine de, üye devlet adına kaleme 
alınmış/hazırlanmış belge kavramının sınırlarının 
daha net biçimde ortaya konulmuş olması gerektiği 
düşünülmektedir.81  

                                                 
77 Cabral, op.cit., 2006, s. 385. 
78 Case T-187/03, Isabella Scippacercola v. Commission, 
17.03.2005, [2005] ECR II-1029. 
79 Para. 35. 
80 Para. 38-39. 
81 Cabral, op.cit., 2006, s. 382. 

Divan’ın IFAW’a ilişkin temyiz incelemesini 
sonuçlandırmamış olduğu bir dönemde karara 
bağlanmış olan Scippacercola davasında İDM’nin, 
IFAW kararında ortaya koymuş olduğu ‘tüzüğün 4(5). 
maddesi uyarınca üye devletlerin belgelerinin 
açıklanmaması yönündeki taleplerinin kurumlara 
yönelik bir talimat teşkil ettiği’ saptamasını 
sürdürdüğü görülmektedir. İDM bu saptamaya açıklık 
getirmek üzere, kurumların üye devletlerin itirazlarına 
rağmen onlardan kaynaklanan belgelerin 
açıklanmasına karar vermeleri durumunda söz 
konusu maddenin tüm anlamını yitireceğini ve bunun 
sonucunda üye devletlerin konumunun diğer 3. 
taraflardan farklı olmayacağını ileri sürmektedir.82 

Sonuç 

Yasal düzenlemelerin öngörülen amaca 
hizmet edip etmediği konusunda uygulamanın seyri 
önemli bir değerlendirme noktası teşkil eder. 
Uygulama ise, söz konusu düzenlemeleri hayata 
geçirmekle yükümlü ilgili kurumların ve bu esnada 
ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli 
mahkemelerin tutumu doğrultusunda biçimlenir. Bu 
hususlar belgelere erişim hakkına ilişkin tüzük için de 
geçerlidir. Söz konusu tüzük bakımından, kamunun 
AP, Konsey ve Komisyon belgelerine en geniş 
kapsamlı erişiminin sağlanması şeklindeki temel 
amaca ulaşılmasını ve dolayısıyla uygulamayı da 
güçleştiren, sorunun kaynağını teşkil eden önemli bir 
husus daha söz konusudur: tüzüğün kaleme alınış 
şekli. Gerçekten de bu çalışmada ortaya konulduğu 
üzere temel ilkenin konulmasının ardından, tüzükte 
belgelere erişim hakkını kısıtlayan, gerek kamu 
yararını gerekse özel çıkarları, kimi zaman da bizzat 
üye devletleri gözetmeye yönelik istisnalar 
getirilmiştir. Özellikle kamu yararına ilişkin güvenlik, 
savunma, uluslararası ilişkiler gibi istisnalar oldukça 
geniş kapsamlıdır ve içi kolaylıkla doldurulabilecek 
niteliktedir. Mevcudiyetleri halinde erişim istemini 
haklı kılacak herhangi bir gerekçenin söz konusu 
olamayacağının tüzükte öngörülmesiyle birlikte 
uygulamada çoğunlukla karşılaşılan bu grup 
istisnaların etkisiz kılınması da peşinen önlenmiş 
olmaktadır. Öte yandan gerek AB kurumlarının 
gerekse üye devletlerin şeffaflık ilkesi ile test 
edilmesini sağlayan belgelere erişim hakkının 
uygulanması bakımından, kurumlar ve üye devletler 
ikilisinin çoğu kez tipik bir idari birimin çekinceleri ve 
kaygıları içerisinde hareket ettiği görülmektedir. 

İşte bu çerçeve içerisinde İDM, tüzüğe ilişkin 
olarak AB yargısı içerisinde ilk yorumda bulunandır. 
Bu çalışmada tüzüğün uygulanması bakımından 
belirleyici olan kimi kavramlara ve istisnalara ilişkin 
uyuşmazlıkların incelenmesi tercih edilmiştir. 
Böylelikle İDM’nin yaklaşımının ve mümkün olduğu 
takdirde bu yaklaşımın AT hukukuna yön veren 

                                                 
82 Para. 57. 
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ATAD tarafından nasıl karşılandığının ortaya 
konması amaçlanmaktadır.  

İnceleme konusu yapılan davalarda İDM’nin, 
belgelere erişim hakkına dair tutumunun hayal 
kırıklığı yarattığını söylemek mümkündür. Turco 
kararı ile, talep edilen her belgenin ayrı ayrı ve somut 
olarak incelenmesi ilkesinden, oldukça önemli bir 
kategori belge bir bütün olarak muaf tutulmuştur. 
Sison kararında da tüm hassas belgeler benzer bir 
konuma yerleştirilmiştir ve bu davada Divan İDM’ye 
onay vermiştir. Temellerini Messina’da attığı ve 
IFAW ve Scippacercola kararlarında açıkça dile 
getirdiği üzere İDM, tüzüğün 4(5). maddesinden yola 
çıkarak üye devletlere kendilerinden kaynaklanan 
belgeler bakımından veto yetkisi tanımak suretiyle, 
vatandaşların belgelere/bilgiye erişim hakkına önemli 
bir kısıtlama getirecek bir yorum şekli benimsemiştir. 
Buna karşın belgelere en geniş kapsamlı erişimin 
sağlanması şeklindeki temel amacın 
gerçekleştirilmesinde ATAD, en azından üye 
devletlerden kaynaklanan belgeler itibariyle, İDM’den 
farklı bir tutum benimsemiştir. Bu farklı 
değerlendirme şekli IFAW kararının temyizen 
incelemesinde görülmektedir.  

Yukarıda değinilen uyuşmazlıklar, gerek AB 
vatandaşları gerekse üye devletlerde ikâmet 
eden/sicile kayıtlı işyeri bulunan gerçek/tüzel kişiler 
açısından, AB idari sistemi içerisinde bilgiye erişimin 
önem taşıdığı durumları içermektedir. Bilgiye erişim 
hakkının kısıtlanmasına yönelik yargı kararlarının 
gerisinde istisnaları kaleme alan AB yasama 
organlarına ve üye devletlere karşı durmama, onlara 
öncelik verme düşüncesinin etkili olduğu ileri 
sürülebilir. Ancak AB sisteminin şeffaflığının temin 
edilmesi vatandaşları ile yakınlaşma arayışı içindeki 
Birlik açısından zaruridir. Bu doğrultuda şeffaflık 
ilkesine yapılan vurgu, bu yöndeki söylemler ve 
hakkında bilgi talep edilen düzenlemelerin bireysel 
haklar üstündeki kimi etkileri düşünüldüğünde 
yargının daha farklı bir bakış açısı getirmesi yerinde 
olurdu. ATAD sınırlı da olsa bunu yapmaya 
çalışmaktadır. Ancak tüzükteki tüm kusurların 
giderilmesini de Divan’dan beklemek doğru değildir.  

Öte yandan, bu yorumlar doğrultusunda üye 
devletlerin söz konusu tüzüğü gözden geçirmeleri 
olasıdır. Gerçekten de Komisyon bu çalışmada 
değinilen sorunlu noktalara ek olarak belgelere 
erişim hakkı karşısında dengelenmesi gereken, 
kişisel verilerin korunması gibi, pek çok hususu 
tüzüğün revizyonuna ilişkin önerileri kapsamına 
almıştır ve içtihatların tüzüğe aktarılmasıyla 
vatandaşlar ve kurumlar açısından hukuken daha 
fazla açıklık sağlanacağını öngörmektedir.83 Olası bir 
gözden geçirme kapsamında uyuşmazlık konusu 
olan hususların ne şekilde ele alınacağı ise daha 

                                                 
83 Bkz. Commission of the European Communities, op.cit., 
2007, s. 6, s. 15-19. 

fazla şeffaflık konusunda nasıl bir tercih yapılacağını 
ortaya koyacaktır. AB vatandaşlarına, bilgiye erişim 
hakkının AB kurumları ve üye devletler karşısında 
gerçekten işlediğinin gösterilmesi Birlik – birey 
ilişkisine yönelik söylemlerin ardında durulması 
bakımından yerinde olacaktır. 
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ÖZET 

Bu makalenin amacı, Türk Ceza 
Hukukunda “Suç Üstlenme” suçunu incelemektir.  
“Suç Üstlenme” suçu hem 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununda hem de 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda “ Adliye Aleyhinde Suçlar” kısmında 
düzenlenmiştir.  Türk Ceza Kanununa göre, yetkili 
makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini 
veya suça katıldığını bildiren kimseye ceza verilir. 

  

ABSTRACT 

The aim of this article is to examine 
“undertaking an offense” offense in Turkish 
Criminal Law.  Both Turkish Criminal Code No. 
756 and Turkish Criminal Code No. 5237 are 
regulated “undertaking an offense” as a crime 
under the offenses against judicial bodies and 
court.  Pursuant to the Turkish Criminal Code, any 
person who deceives authorized bodies by stating 
that he is the one who committed a crime, or one 
of the accomplices, which is actually is not the 
truth, is punished. 

 

Anahtar Kelimeler: Suç Üstlenme, Adliye 
Aleyhine Suçlar, Gerçeğe aykırı suç 

 Key Words: Undertaking an Offense, 
Offenses against Judicial Bodies and Court, False 
offense 

 

1.   GENEL OLARAK 

Suç üstlenmen suçu 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun "Adliyeye Karşı Suçlar" başlıklı 
dördüncü kısım ikinci bölümde "Suç Üstlenme" 
başlıklı 270'inci maddede düzenlenmiştir. Bu 
maddeye göre; "Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı 
olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını 
bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan 
kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek 
cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen 
de kaldırılabilir" denmektedir1. Bu suç halen 

                                                           
∗ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza ve ceza usul 
hukuku A.B.D. öğretim üyesi 
1 Madde gerekçesinde "Madde metninde suç üstlenme 
suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya 

yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'muzun 283'üncü maddesinin 2'inci 
fıkrasına karşılık olarak düzenlenmiştir. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Adliye 
Aleyhinde Cürümlere ilişkin 4'üncü babının "Suç 
Tasnii ve Resmi Mercileri İğfal" başlıklı ikinci faslı 
iki maddeden (m.283, 284) ibarettir. 765 sayılı 
TCK.'mn 283'üncü maddesinin birinci fıkrasında 
"suç tasnii", ikinci fıkrada ise "suç üstlenme" 
tanımlanmıştır. 765 sayılı TCK'nın 283'üncü 
maddesinde yer alan bu iki suç, 5237 sayılı 
TCK.'nda iki ayrı madde olarak düzenlenmiştir. 
Bunlar; 270'inci maddedeki "Suç Üstlenme" ve 
271'inci maddedeki "Suç Uydurma"dır. 

765 sayılı TCK'nın 283'üncü maddesinin 
2'inci fıkrasına göre; "Adliye huzurunda sahte 
olarak bir suç işlendiğini yahut bu suça iştirak 
eylediğini söyleyen kimse hakkında dahi aynı 
ceza tertip olunur", yani suçun cezası l'inci fıkrada 
belirtildiği üzere otuz aya kadar hapistir. 765 sayılı 
TCK.'daki bu hüküm, Mehaz 1889 İtalyan Ceza 
Kanunu'nun 21 l'inci maddesinden farklılık 
taşımaktadır. İtalyan CK.'nun daki, yakın 
akrabadan birini kurtarmak için suç üstlenenin 
cezadan muaf olduğu şeklindeki düzenleme 765 
sayılı TCK.'ya alınmamıştır2. Fakat 765 sayılı 
TCK.'dan farklı olarak, 5237 sayılı TCK.'da bu 
suçun yakın akrabaları cezadan kurtarmak 
amacıyla işlenmesi halinde, daha az ceza veya 
cezasızlık durumu 270. maddeye eklenmiştir. 

 

5237 sayılı TCK.'nda "Suç Üstlenme" 
olarak adlandırılan bu suç, 765 sayılı TCK.'nda 
"Suç Tasnii

3
 ve Resmi Mercileri İğfal

4
" madde 

başlığı altında düzenlenmiştir. Doktrinde ise bu 
suç; "kendi kendini itham"

5
, "kendisine iftira"

6
,” 

                                                                                  
başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin 
işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, 
suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli 
akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin cezadan kurtulması 
amacıyla işlenmesi halinde, verilecek cezada indirim 
yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir" 
denmektedir. 
2 ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ 
YENEDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, 
5.Baskı, Ankara, 2004, s. 576; ARTUK, Mehmet 
Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ YENEDÜNYA, A. 
Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8.Bası, 
Ankara, 2007, s.848 v.d..  

3 "tasnii" Arapça kökenli bir sözcük olup; düzme, 
uydurma, yakıştırma anlamlarına gelmektedir. Bkz.; 
TDK., Türkçe Sözlük, Cüt 2, Ankara, 1998, s. 1423. 
4 "iğfal" Arapça kökenli sözcük olup; aldatma 
anlamına gelmektedir. Bkz.; Türkçe Sözlük, Cilt 1, s. 
864. 
5 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel(2004) s. 
561 v.d. ; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza 
Özel(2007) s. 848 v.d.;  EREM, Faruk, Adliye 
Aleyhine Cürümler, Ankara, 1955, s. 11 v.d.; ÖNDER, 
Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 
1994, s. 276 vd.. 
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kendi kendine iftira”
7
 ve "failin kendi kendini sahte 

olaraksuçlaması"
8
 şeklinde adlandırılmaktadır. 

"Suç Üstlenme" ibaresi gerçekte işlenmiş bir 
suçun üstlenilmesini çağrıştırmaktadır. Oysa bu 
suçta, gerçekte işlenmemiş olan bir eylemin de 
suç olarak üstlenilmesi olanaklıdır. 

Bu suç; resmi mercileri kandırma, suç 
uydurma ve iftira suçunu da kapsar niteliktedir. 
Yeni İtalyan Ceza Kanunu bu suçu iftira 
saymıştır9. Hukukumuzda da, diğer bazı 
kanunlarda olduğu gibi, ortada isnatta bulunan 
belirli bir kimsenin olduğu gerekçe gösterilerek, bu 
suçun iftira sayılması düşüncesinde olanlar da 
vardır. çünkü bir kimse üçüncü bir kişiye değil de 
kendi kendini itham etse dahi, itham edilen bir kişi 
her halde mevcuttur. Bu suç tipinde fail ve isnadın 
yönelik olduğu kimse, diğer ifade ile hareketin 
doğrudan doğruya konusu olan şahıs aynı 
olmakla beraber, fail ve mağdurun aynı kişide 
birleşemeyeceği kuralına bir istisna değildir; zira 
fail kendi kendini itham ederek adliyeyi yanlış yola 
sevk eder10. 

Suç üstlenme suçu çeşitli sebeplerle 
gerçekleştirilmiş olabilir. Bazı hallerde fail suçun 
gerçek failini akrabalık, aşk, arkadaşlık, yarar gibi 
düşüncelerle korumak isteyebilir. Örneğin, 
ehliyetsiz veya alkollü araç kullanan yakınını 
cezadan kurtarmak amacıyla kişi bu suçu 
üstlenebilir. Kimi zaman da, kendisini korumak 
düşüncesi ağır basabilir11. Örneğin, adam 
öldürme işlediği halde, fail aynı zamanda başka bir 
yerde işlenen hırsızlık suçunu üstlenmek suretiyle 
daha ağır cezadan kurtulmak isteyebilir. İnsanlar 
maddi menfaat elde etmek düşüncesiyle de 
işlemedikleri suçları üstlenebilirler. Örneğin; 
zengin bir kimsenin suçunu, kendisinin ve ailesinin 
ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla üstlenmede 
olduğu gibi. 

İşsiz, güçsüz olup evi barkı olmayan ve 
sokaklarda yaşayan kimselerin; özellikle kış 
aylarında beslenme, giyinme, konaklama gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak için suç üstlendikleri 
görülmüştür12. Ayrıca bir kimsenin kendisine suç 
yüklemesinin patolojik temelleri de olabilir. 

                                                                                  
6 ÖZEK, Çetin, Adliyeye Karşı Suçların Hukuki 
Konusu, İHFM C: LV- S. 3, (Türkan Rado'ya 
Armağan),  1997, s. 40, 
7 SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
5. Bası, Ankara, 2005, s.542. 
8 GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu 
Açıklaması, Cilt III, Beşinci Bası, İstanbul, 1989, s. 11; 
GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, “Adliye’ye Karşı 
Cürümler” (TCK.nun 282, 283, 284 ve 285. maddeleri) 
Adalet Dergisi, Yıl:60, Sayı:8, Ankara, 1969, s.483. 
9 EREM, Adliye Aleyhine Cürümler, s. 14; ÖNDER, A, 
s. 276. 
10 EREM, Adliye Aleyhine Cürümler, s. 14; ÖNDER, A, 
s. 276. 
11 ÖNDER, A, s. 277. 
12 GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, “Adliye’ye Karşı..”, 
s.483; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel 
(2007) s.849. 

Psikolojik sorunları olan kişiler başkalarını 
korumak için olabileceği gibi, gördükleri 
halüsinasyonlar veya yaşadıkları hezeyanlar 
sonucu gerçekte meydana gelmemiş suçları olmuş 
gibi göstererek kendilerini itham edebilirler.  

2.   KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Suçların takibi, gerek suçtan zarar görenler 
açısından, gerek toplum açısından, gerekse birey 
açısından yarar sağlar. Adliyeye karşı suçlar, 
eylemin türü açısından, belirli bir yükümlülüğün 
"ihmali" veya "aldatıcı davranışlara" konu 
yapılması ile işlenebilir13. "İftira", "Suç Uydurma" 
ve "Suç Üstlenme" suçları; uydurulan suç veya 
işlenmeyen bir eylem nedeniyle ceza davası 
açılması tehlikesini yarattığı için, "dava açılmasını 
tahrik" açısından "aldatıcı haraket" oluşturur. 

"Suç Üstlenme" suçu; hem 765 sayılı 
TCK.'nda hem de 5237 sayılı TCK.'nda "Adliye 
Aleyhinde Suçlar" kısmında düzenlenmiştir. Bu 
suç, adli makamların hataya düşürülmelerini, 
isabetsiz hüküm vermelerini ve dolayısıyla 
itibarlarını kaybetmelerini önlemek amacıyla 
adliye aleyhine bir suç olarak düzenlenmiştir14. 

Adli makamlar gerçek suç ve suçluların 
kovuşturma ve soruşturmasını yapmakla 
görevlidirler. Adli kararlar da gerçek suç ve 
suçlulara ilişkindir. Suç üstlenen kişi, hiç 
işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş suçu 
üstlenmekle, adli makamların hatalı ve yanlış 
işlem yapma ve adil olmayan karar vermelerine 
yol açabileceğinden; yasa koyucu, kişisel bazı 
nedenler ve amaçlarla adli makamların ve 
adliyenin bu şekilde hataya düşürülmesini, 
saygınlığının zedelenmesini önlemek amacıyla bu 
suçu düzenlemiştir. İşlemediği bir suçu üstlenen 
fail, yalnız gerçek suç ve suçluları takiple görevli 
bulunan adli makamların varoluş amaçlarına aykırı 
hareket etmelerine neden olacaktır. 

Gerçekten, kendi kendini bir suç işlemiş 
olmakla itham, Adliye aleyhine işlenen suçtur ve 
kendi kendini itham edenin patolojik bir durumu 
olmadığı hallerde, amacının daima hukuku ve 
adliyeyi aldatma olduğu açıktır15. Netice olarak, 
Kanunkoyucu bu suçu ihdas ederek, adliyenin 
kişisel bir takım saiklerle hataya düşürülmesini 
önlemek istemiştir. 

                                                           
13 ÖZEK, s. 40, 41. 
14 ÖZEK, s. 40; SOYASLAN, s.541. 
15 Önder, s.276. 
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3. SUÇUN FAİLİ 

"Suç Üstlenme" suçunu düzenleyen 270'inci 
maddenin metninden anlaşıldığı üzere, bu suçun 
faili herkes olabilir. Ancak fail hakkında üstlendiği 
suç bakımından bir ceza soruşturma veya 
kovuşturmasının bulunmaması gerekmektedir. Suç 
üstlenen kimse bakımından bir ceza kovuşturması 
mevcut ise, kendisini itham etme fiili suç teşkil 
etmez. Bunun bir nedeni de, hakkında bir suçtan 
dolayı kovuşturmaya başlanan kişinin "sanık" 
durumunda bulunması ve sanığın da müspet suç 
bakımından gerçeği söylemek mecburiyetinde 
olmamasıdır16. Bu sebeple, bir kimse kendisine 
karşı yapılan ithamı, bu suçu işlememiş olsa dahi, 
kabul etmesi halinde "Suç Üstlenme" suçunu 
işlemiş olmaz . Ancak bir suçun ithamına muhatap 
olan kişi, bu suçu kabul etmeyip itham edilmediği 
bir suçu işlediğini ileri sürerse bu suçu işlemiş 
kabul edilir. Bu nedenlerle bu suçun faili, üstlendiği 
suça ilişkin, hakkında daha önce başlatılmış ceza 
soruşturma veya kovuşturması bulunmayan 
kişidir17. 

4. SUÇUN MADDİ UNSURU 

5237 sayılı TCK.'nun 270'inci maddesinde 
"Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak suçu 
işlediğini veya suça katıldığını bildiren ..." denilmek 
suretiyle suçun maddi unsuru gösterilmiştir.  

A- BİLDİRİM YAPILACAĞI YETKİLİ 
MAKAM 

765 sayılı TCK.'nun 283'üncü maddesinin 
2'inci fıkrasında da benzer bir hüküm mevcuttur. 
Ancak 765 sayılı TCK.'nundaki "Adliye huzurunda... 
söyleyen..." ibaresi yer almaktaydı. 765 sayılı 
TCK.'nun göre "adliye" ibaresinden, mahkemeler 
anlaşılmaktaydı18. Bu bakımdan kolluk ya da 
savcılıkta suç üstlenme olanaklı değildi.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 270. 
maddede yer alan “yetkili 
makamlara…bildiren” ibaresi kullanılmıştır. 
Yetkili makamlardan da bildirimi kabule yetkili 
makam ya da merci olarak anlaşılması 
gerekir19. Diğer bir ifadeyle, “yetkili makam” 
kendisine bildirim yapılması halinde, 
soruşturmaya başlamak ya da bildirimi 
soruşturma yapacak mercie iletmek 
yükümlülüğü altında olan makamdır. 

Ceza Muhakemesi Kanunun “İhbar ve şikâyet” 
başlığı altında yer alan 158. maddede yetkili 
makam ve merciler gösterilmiştir20. Buna göre; “(1) 

                                                           
16 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 577. 
17 İspanya Ceza Kanunu 457. maddesine göre, bu 
suçun meydana gelmesini, failin suç üstlenmesi 
neticesinde “kavuşturmaya başlanılmış” olma şartına 
bağlı tutulmuştur(ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel 
(2007), s. 850.). 
18 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 578. 
19 Artuk, /Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A.Caner, 5237 
sayılı Kanuna göre hazırlanmış Ceza Hukuku Özel 
Hükümler , Ankara, 2005, s.807 v.d.. 
20 Centel, Nur/ Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 1. Bası, Ocak 2003, İstanbul, s.399 v.d.. 

Suça ilişkin ihbar, Cumhuriyet Başsavcılığına veya 
kolluk makamlarına yapılabilir. (2) Valilik veya 
kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar…, 
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (3) Yurt 
dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar 
hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da 
ihbar veya şikâyette bulunulabilir. (4) Bir kamu 
görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği 
iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve 
kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, 
gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilir”.  

Diğer taraftan suçu üstlenen kişi, gerçeğe 
aykırı olarak suç işlediğine ilişkin, bildirildiği 
makamda hataya düşmesi durumunda, suç 
meydana gelmeyecektir(TCK m.30). 

Fikrimizce işlenen suçları takiple görevli 
olan kimselere (örneğin, cumhuriyet savcısının) 
yapılan, işlemediği bir suçu üstlenen failin bildirimi 
üzerine, soruşturmaya ya da kovuşturmaya 
başlamaması durumunda da suçun meydan 
geldiğini söylememek mümkündür. Her ne kadar 
örneğin kamu davasının açılmasına yer olmadığına 
ilişkin karar çıksa da (CMK 171, 172)  kanunkoyucu 
sadece “bildiren”den sözetmesi ve kovuşturma ya 
da soruşturmaya ilişkin herhangi bir şart 
aramadığına göre, yine suçun meydana geldiğini 
söylemek mümkündür. 

Bu itibarla, yetkili makamlar önünde 
işlemediği bir suçu üstlenen fail, suçu işleyen ya da 
suçun katılanıdır. Suçu işleyen, suçun kanuni 
tanımında yer alan fiili gerçekleştiren kişidir. Suça 
katılandan maksat ise, suça iştirak etmektir. Suç 
üstlenen kimse başkasının işlediği suçu üzerine 
almış ise fail ile aralarında "Anlaşma" ya da “iştirak 
iradesi” mevcut olduğu hallerde asıl fail de 
"Azmettiren"(TCK m.38) olarak suça iştirak etmiş 
sayılmalıdır21.  

 

B-BİLDİRİMİN KAPSAMI 

 

765 sayılı TCK.'nun 283'üncü maddesinin 
2'inci fıkrasında adliye huzurunda "...söyleyen..." 
ibaresi yer almasına karşılık, 5237 sayılı TCK.'nun 
270'inci maddesinde yetkili makama"...bildiren..." 
ibaresi yer almıştır. Suçun yetkili makamlara 
“bildirilmesine” “ihbar” denir22. Bu bildirme yetkili 
makama yapılacaktır. Sözlü veya yazılı olabilir. 
Yetkili makam önünde yapılacak bildirme, failin bir 
işlemediği suçu üstlendiğini gösterecek ve 
tartışmaya yer vermeyecek şekilde açık olmalıdır23. 

270’inci maddede geçen "bildiren" 
kelimesinin sözlük anlamı, herhangi bir şeyi haber 
vermek, herhangi bir konuda bilgi vermek, 

                                                           
21 Erem, Adliye aleyhine Cürümler, s.14. 
22 ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 

Ankara, 2006, s.124 v.d.; Öztük, Bahri/Erdem, Mustafa 
Ruhan/ÖZBEK, Veli Özer, Uygulamalı Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 8. Bası, Ankara 2004, s.81v.d..  

23 ÖNDER, s. 276. 
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anlatmak, ifade etmek24; ihbar etmektir25. Bildirme 
fiili; söz, yazı, işaret (örneğin, suçu, kişinin yetkili 
mercie uzaktan işaretle göstermesi) veya başka türlü 
icrai hareketlerle gerçekleştirilebilir.  

Fikrimizce "bildiren" ibaresini sadece, 
“söylemek” şeklinde anlamamak gereklidir. Diğer 
bir ifadeyle, TCK.'nun 270'inci maddenin 
uygulanmasını, bildirmenin sözlü olarak 
gerçekleştirilmesine bağlı tutmamak gerekir. Ceza 
Muhakemesi Kanunun 158/ 5. maddesi “ihbar 
veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek 
üzere sözlü olarak yapılabilir” hükmü karşısında, 
“bildirme”, “söylemek” ibaresini de kapsamına 
almakta ve daha geniş bir anlam ifade etmektedir. 
Diğer taraftan "bildirme" sözcüğünün "söylemek" 
anlamında kabul edilmesi, maddenin uygulama 
alanını daraltmaktadır. Bu itibarla, hal ve şartlara 
göre kişi, gerçeğe aykırı olarak işlemediği bir suçu 
üstlendiğini ya da katıldığını failin yetkili mercie 
veya makama bir şekilde bildirmesini yeterli saymak 
gerekir. Bu şekilde, kişinin gerçeğe aykırı olarak suç 
işlediğini veya katıldığını yetkili mercie bildirmesi ile 
suçun meydana geldiğinin kabulü edilmesi, korunan 
hukuki yarar bakımından yerinde olacaktır.  

Yine belirtelim ki, ne şekilde gerçekleştirilirse 
gerçekleştirilsin (sözlü ya da fiili hareketler) 
gerçeğe aykırı olarak suçu işlediğini ya da 
katıldığını failin yetkili mercie bildirilmesi, bu merciin 
bilgisine ulaşmasına, “vukufuna" bağlı olmaması 
gereklidir. Kişinin suçu yetkili mercie bildirmesi 
halinde, merciin bu bildirimi ister anlasın ister ise 
anlamasın önem arz etmemesi gerekir. Bu itibarla 
henüz merciin bilgisine ulaşmamış bildirme fiili 
(örneğin, yetkili mercie gönderilen ihbar 
mektubunun onun eline henüz geçmemiş olması) 
sözkonusu suçun oluşmadığının kabulü gereklidir.  

Diğer taraftan kişinin, suçu yetkili mercie 
bildirmesinin de elverişle hareketlerle bildirmesi 
gereklidir. Kişi, yetkili mercie ulaşması amacıyla 
suçu yazı ile bildirmesi ancak yazının bu yetkili 
mercie ulaşması mümkün olmayan yollarla 
yapması durumunda, elverişli  hareketler 
sözkonusu olmadığından, bildirmenin gerçekleştiği 
söylenemez.. Bu itibarla bildirimin elverişli olup 
olmadığı her somut olayın durumunda göre 
araştırılıp incelenmesi gerecektir. 

Yine fikrimizce  270’inci maddedeki suçu 
üstlenme suçunun faili veya failleri, suçun hukuki 
tavsifini bildirmesine gerek yoktur. Örneğin 
dolandırıcılık, hırsızlık, yağma v.b. suçların madde 
olarak yetkili mercilere bildirmesi 
gerekmemektedir. Diğer bir ifadeyle “gerçeğe 
aykırı olarak suç işlediğini ya da suça katıldığını“ 
cümlesinde geçen “suç” ibaresini “fiil” olarak 
anlamamız gereklidir. Gerçeğe aykırı olarak suçu 
işlediğini ya da karıldığını failin, sadece bu suç 
tipinde öngörülen fiili bildirmesi yeterlidir. Çünkü 
fail değil, fiil ceza hukukunun geçerli olduğu bir 
hukuk devletinde, somut olayda gerçekleşen fiilin 
suç genel teorisi esasları çerçevesinde suç teşkil 
                                                           

24 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil 
Kurumu. Türkçe Sözlük I. jA-J, İstanbul 1992, s. 185. 
25 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi, Cilt: III, 
İstanbul, 1986, s. 1649. 

edip etmediğine göz önüne alınır. Bu itibarla 
madde, kanunda suç teşkil eden ancak gerçekte 
olmayan fiili işlediğini veya katıldığını failin yetkili 
makamlara bildirmesi yeterlidir26. 

Üstlenilen suç hiç işlenmemiş olabileceği 
gibi, gerçekte başkası tarafından işlenmiş bir suç 
da olabilir. Failin işlediğini beyan ettiği uydurma 
olup olmamasının değil, failin o suç ile alakasının 
uydurma olması esas tutulmalıdır27; yani önemli 
olan faille, suç arasında bir ilginin ya da illiyet 
bağının bulunmamasıdır. 

Bu duruma karşılık Yargıtay verdiği bir 
kararda aksi görüştedir. Bu karara göre, "Sanığın, 
düğün evinde ele geçen C.Ö'nün yasak silahının 
kendisine ait olduğunu söyleyip böylece başkasının 
işlediği suçu üstlenerek soruşturmayı yanlış yola 
sürükleme ve anılan faili gizleme eyleminin TCY.nın 
296. maddesine uyduğu gözetilmeden hiç olmayan bir 
suçu üstlenmekle ilgili bulunan aynı yasanın 283/2. 
maddesinin uygulanması... bozmayı gerektirmiştir". 28 
Kanunda “gerçeğe aykırı olarak” ibaresinin yer 
alması nedeniyle, kendi kendini ithamı sadece 
işlenmemiş suçlara bağlı tutmak ya da bununla 
sınırlamak mümkün değildir.  Sözkonusu “gerçeğe 
aykırı olarak” ibaresi karşısında fiilin gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin önem arz etmediği aşikardır. 

Ancak üstlenilen eylem yasalarda suç olarak 
düzenlenmiş olmalıdır. Bu bakımdan da ahlaka 
aykırı bir eylemin veya disiplin soruşturmasını 
gerektiren bir eylemin suç olarak üstlenilmesi 
halinde bu suç oluşmayacaktır29. 

 

5- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 

 

278’inci maddede herhangi bir hukuka 
uygunluk sebebinden söz edilmemiştir. Sadece 
""Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu 
işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimse" 
ibaresi kullanılmıştır. Buna rağmen kişiden suçu 
üstlenmesi, mücbir sebep, ikrah ve tehdit, cebir, 
kaza ve tesadüf gibi sebeplere dayandığı takdirde, 
ceza sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır30. 

                                                           
26 5237 sayılı TCK 73. maddeye göre şikayet edilen şey 
fail değil, fiildir. Bu sebeple, failin adı anılmadan da 
şikâyette bulunmak mümkündür(Dönmezer, 
Sulhi/Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 
I,  10.Bası, İstanbul 1994, no.465 vd.). Yine iştirak 
halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki 
şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar (TCK 
m.73/5). Buna şikâyetin yayılma etkisi denir. Yine 
suçtan zarar gören birden fazla ise, bunlardan birinin 
şikâyet etmesi, dava şartının gerçekleşmesi için 
yeterlidir. Bu durum da gösteriyor ki fail değil, fiil 
şikayette bulunulmaktadır. Ancak TCK 73. madde “fail 
ve fiil” ibaresini yanlış kullanılmıştır. Zira şikayette 
bulunan sadece fiili şikayet etmekte buna karşılık faili 
bulmak yetkili makamların görevindedir. 
27 Erem, Adliye Aleyhine Cürümler, s.14. 
28 Yargıtay 4. CD. 2.7.1998, 6408/7284 (Taşdemir, 
Kubilay-Özkepir, Ramazan, Son Değişikliklerle İçtihatlı 
Türk Ceza Kanunu, Ankara, 1999, s.662) 
29 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 578. 
30Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
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Nitekim 5237 sayılı TCK’nun “Cebir ve 
şiddet, korkutma ve tehdit” başlığı altında yer alan 
28. madde, “Karşı koyamayacağı veya 
kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve 
ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen 
kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve 
şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili 
sayılır”,  şeklindedir. 

İkrah ve tehdit (vis compulsiva) fiili, kişinin 
huzurunu bozmaya, endişeye sevketme ya da 
güvensizlik duygusunun oluşmasına yönelik, 
mağdura ağır ve haksız bir zarara uğratılacağının 
bildirilmesidir31.Yani tehdit ile irade ve serbest karar 
vermesi ortadan kaldırılan kişi, belli bir yöne doğru 
davranmaya zorlanmakta, henüz meydana 
gelmemiş veya gelme ihtimali yüksek bir zarardan 
kurtulmak için zorlanmaktadır. 765 sayılı TCK’nun 
aksine 5237 sayılı TCK’nda konuya ilişkin 
düzenleme yer almaktadır(TCK 28).Örneğin, bir 
kişiye suçu üstlenmemesi halinde, kendisinin ya da 
yakınının öldürüleceğinin bildirilmesi hareketi, bir 
tehdittir. Bu tehdit neticesinde, mağdur ikrah 
edilmiş, korkutulmuştur32. Burada kişinin iradesi, 
tamamen ortadan kalkmamakta, zorlanmış ve ifsat 
edilmiştir. Buradaki mağdur üzerindeki tehdit, 
maddi, fiziki olmayan ancak manevi, iç hürriyetine 
yönelik bir baskı sözkonusudur. Buna karşılık, 
tehdidin kusurluluğu ortadan kaldırabilmesi için, 
ihlal edilen hakla korunmak istenen zarar arasında 
eşitliğin olması gereklidir33. 

Mücbir sebep ise, kişinin iradesine aykırı 
olarak bir hareketi yapması ya da yapmaması, 
doğada meydana gelen bir olaydan ileri 

                                                                                    
Hükümler I, Ankara, 2007, s. 696 v.d.; Taner, Tahir, 
Ceza Hukuku, Umumi Kısım, 3. Bası, İstanbul, 1953, 
s.387;  Dönmezer/Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza 
Hukuku Cilt:II, Ankara, 1999,  No:1037 v.d.; İçel, 
Kayıhan/Akıncı, Füsun Sokullu/ Özgenç, İzzet/ Sözüer, 
Adem/ Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener, İçel Suç 
Teorisi, 2. Kitap, İstanbul, 2000, s.281 v.d.; Önder, 
Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992, s.343; 
Centel, Nur/ Zafer, Hamide/ Çakmut, Özlem, Türk Ceza 
Hukukuna Giriş, 3.Bası, Ekim İstanbul, 2005, s.430, 
431;  , Doğan,Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, 
Ankara, 2005, s.436 v.d.. 
31Artuk/ Gökcen/ Yenidünya,, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler I, 2002, s. 696 v.d.; Dönmezer/Erman, 
Nazari..Cilt:II, No:1037 v.d.; İçel Suç Teorisi, s.281 v.d.; 
Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992, 
s.343; Centel/ Zafer/ Çakmut, Türk Ceza Hukukuna 
Giriş, s.431; Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
s.437 v.d.. 
32 Mevcut olan bir zarardan korunmak için suç 
işlenmesinde “ikrah”,  gelecekte gerçekleşecek bir 
zarardan korunmak için suç işlenmesinde de “tehdit”in 
var olduğunu kabul etmek gerekir. Aç bırakılan bir 
kişinin açlığa dayanamayıp, kendisi tarafından işletilmek 
istenen suçu icra etmesinde “ikrah”ın bulunduğunu ifade 
etmek gerekir(Dönmezer/Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza 
Hukuku Cilt:II, No:1037; Öztürk, Bahri/ Erdem, Mustafa 
R./Özbek, Veli Özer, Uygulamalı Ceza Hukuku ve 
emniyet Tedbirleri Hukuku, 4. Bası, Ankara, 1998, 
No:312; Taner, Tahir, Ceza Hukuku, Umumi Kısım, 3. 
Bası, İstanbul, 1953, s.387). 
33 Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler I, s. 696 v.d.; Dönmezer/Erman, Nazari..Cilt:II, 
No:1037 v.d.;İçel Suç Teorisi, s.281 v.d.; Önder, Ceza 
Hukuku Dersleri, s.343. 

gelmesidir34.Bu halde fail, neticeyi öngörsün ya da 
öngörmesin, iradesine aykırı hareket ettiğinin 
farkındadır. Ancak istese de istemese de karşı 
koyamadığı nedenlerle başka türlü davranma 
imkanı bulamamaktadır.  

Kaza ve tesadüf, failin ya da üçüncü kişilerin 
öngörmelerinin mümkün olmadığı neticeye denir35. 
Hiç bir şekilde gerçekleşmesi beklenmeyen bu 
durum, mutlaka bir insan hareketi tarafından 
olmalıdır. Yeşil lambanın, güneşin yansıması 
sebebiyle kırmızı gören şoförün, başka bir arabaya 
çarpması gösterilebilir. 

Cebir, kişinin arzu ve rızası olmadan bir 
hareketi yapmaya ya da yapmamaya, bir başkası 
tarafından zorlanmasıdır36. Diğer bir ifadeyle bir 
kişinin karşı konulması zor fiziki gücün tesiriyle, 
iradesinin meydana gelmesi ya da iradesi, arzusu 
hilafına kullanılarak, suçu üstelenmesi 
zorunluluğunda bırakılmasıdır. 765 sayılı TCK’nun 
aksine 5237 sayılı TCK’nda konuya ilişkin 
düzenleme yer almaktadır(TCK 28).Burada yetkili 
makama suçu üstlenmesi konusunda bildirmeye 
zorlanan kişi, başka türlü hareket etme yeteneğini 
tamamen ortadan kalkmış ve hareket etmemekte 
veya ettirilmemektedir. Cebir altında bir kişinin suçu 
üstlenerek yetkili makama bildirmesi durumunda, 
kişi serbest hareketi kısıtlanmış ve kendi 
kusurundan ileriye gelmeyen bu duruma karşı 
koyamamıştır. Buradaki cebirde, zorlanan değil, 
cebir hareketlerini yapanının sorumluluğu 
sözkonusu olmaktadır. 

 

6.   SUÇUN MANEVİ UNSURU
 

 

"Suç Üstlenme" suçu ancak kasten işlenebilir. 
Buradaki kast, genel kasttır37. Buradaki kast, 
gerçeğe aykırı olarak suç işlediği konusunda 
kendisini itham ettiğini bilecek ve bunu 
isteyecektir. Bu bakımdan bu suç, taksirle 
işlenmesi mümkün değildir. 

Madde metninde "suçu üstlenmede" için 
özel bir saikten bahsedilmemektedir. Bu sebeple 
failin yetkili makama suçu üstlendiğine ilişkin 
bildirimde bulunmasındaki saiki, suçun meydana 
gelmesi bakımından bu suçta önemli 

                                                           
34 Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler I, s.697 v.d.; Taner, Tahir, Ceza Hukuku, 
Umumi Kısım, 3. Bası, İstanbul, 1953, s.387;  
Dönmezer/Erman, Nazari..Cilt:II, No:1037 v.d.; İçel Suç 
Teorisi, s.281 v.d.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, 
İstanbul, 1992, s.343.; Gözübüyük, Abdullah Pulat, 
“Mücbir Sebep ve Umulmaz Haller”, Adalet Dergisi, 
Yıl:36, Sayı:2, Ankara, 1945, s.140 v.d.. 
35 Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler I, s.699 v.d.; Soyaslan, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, s.437 v.d.. 
36 Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler I, s.694 v.d.;  Centel/ Zafer/ Çakmut, Türk 
Ceza Hukukuna Giriş, s.430, 431. 
37 Önder, s.277; Soyaslan. s. 542; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, 
Ceza Özel (2004), s. 578 
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olmayacaktır38. Failin, suçu işleyene acımış, ondan 
bir menfaat elde etmiş veya beklemiş olması, 
ahlaki veya dini sebeplerle suçu üstlenmesi, 
genel kastın yeterli olduğundan, bu suç için önem 
taşımayacaktır. 

Diğer taraftan suçu üstlenen kişi, gerçeğe 
aykırı olarak suç işlediğine ilişkin, bildirildiği 
makamda hataya düşmesi durumunda, suç 
meydana gelmeyecektir(TCK m.30). 

"Suç Üstlenme" suçunun faili, gerçeğe aykırı 
olarak bir suç işlediği veya bir suça katıldığı 
konusunda kendisini suçladığını bilecek ve bunu 
isteyecektir39. Suç sebebi veya saikinin, suçun 
manevi unsuru bakımından her hangi bir önemi 
yoktur. 

 

7.   DAHA AZ CEZA VE CEZASIZLIK 
DURUMU 

 

765 sayılı TCK.'nunda "Suç Üstlenme" 
suçunun yakın akrabadan birini cezadan kurtarmak 
amacıyla işlenmesi halinde cezada indirim ve 
cezasızlık hali yer almamıştır40. Mehaz 1889 
İtalyan CK.'nun 211'inci maddesinde bu durum 
cezasızlık hali olarak düzenlenmiştir41. Mehazdaki 
ve pek çok yeni ceza yasalarında yer alan bu 
hüküm 5237 sayılı TCK.'yla ceza hukukumuza 
girmiştir. 

5237 sayılı TCK.'nun 270'inci maddesinin 
son cümlesine göre; "...Bu suçun üstsoy, altsoy, eş 
veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla 
işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü 
indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir."  

Burada indirim oranı açık bir şekilde 
belirtildiğinden hakime takdir hakkı tanınmamıştır. 
Ancak, verilecek cezada indirime mi gidileceği 
yoksa tamamen mi kaldırılacağı hususunda yasa 
koyucu hakime takdir hakkı vermiştir. Hakim takdir 
hakkını kullanırken; üstlenilen suçun niteliği, suçun 
işleniş biçimi, sanığın suçunu üstlendiği 
akrabasıyla arasındaki yakınlık derecesi, olay 
sonrası davranışları ile failin ve fiilin diğer 
özelliklerini göz önünde bulunduracaktır(TCK 
m.61). “Kardeş” kavramı içine, üvey kardeş de  
girmelidir42.  

 

                                                           
38 Erman, sahir/Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm 
Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, 1992, 
s.181. 
39 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 578; Soyaslan. 
s. 542. 
40 Yargıtay, babasını yasak silah bulundurmaktan 
kurtarmak ve soruşturmayı yanlış yola yönlendirmeye 
yönelik sanığın eylemini, 765 sayılı TCK'nun 283'inci 
maddesinin 2'inci fıkrasına göre değil 296'inci 
maddesine göre cezalandırılması gerektiği 
görüşündedir(Yargıtay 4.CD.24.04.1998, 3124/3690 
(ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 579)). 
41 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s. 576. 
42 Soyaslan. s. 542. 

8. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

A.   TEŞEBBÜS 

 

5237 sayılı TCK.'nun 270'inci maddesinde 
düzenlenen "Suç Üstlenme" suçu, failin yetkili 
makamlara, gerçeğe aykırı olarak, bir suç işlediğini 
veya bir suça katıldığını bildirdiği anda suç 
tamamlanır. 

Bu bakımdan, şekli bir suç olan "Suç 
Üstlenme" suçuna teşebbüs mümkün değilse de 
hareketin kısımlara ayrılabildiği hallerde teşebbüs 
gerçekleşebilir43. Örneğin, duruşma salonuna 
girmekte iken aranan kimsenin üzerinden, 
mahkemeye vermek üzere hazırladığı ve 
mahkemeye hitaben yazılmış, bir suçu üstlendiğine 
ilişkin dilekçesinin ele geçirilmesi durumunda, 
teşebbüs aşamasında kalmış, suç üstlenme 
suçundan bahsedilebilir. 

 

B. İŞTİRAK 

 

"Suç Üstlenme" suçu, iştirak bakımından bir 
özellik arz etmez. Yetkili makamlar önünde itirafta 
bulunan kimse başkasının işlediği suçu üzerine 
almış ise, asıl fail ile arasında "anlaşma"nın ya da 
“iştirak iradesi”nin mevcut olduğu hallerde, asıl fail 
de "azmettiren" (asli manevi fail) olarak suça iştirak 
etmiş sayılabilir(TCK m. 37 v.d.)44. Yani bu suça 
azmettirme ve yardım yoluyla katılmak olanaklıdır. 
"Suç Üstlenme" suçu failini, bu suçu işlemeye 
teşvik eden de "yardım eden" sıfatıyla yargılanır. 
Burada yardım eden, fer'i manevi faildir. "Suç 
Üstlenme" suçunda azmettiren veya yardım eden, 
gerçekte işlenmiş bir suçun faili olabileceği gibi 
olmayabilir de. Burada aranacak olan, bir 
“anlaşma”nın diğer ifadeyle “iştirak iradesi”nin 
varlığıdır45. 

 

C.  İÇTİMA 

 

Yalan itirafta bulunarak suç üstlenen kimse, 
bir başkası ile birlikte suçu işlediklerini beyan 
ederek bu şahsında cezalandırılmasını temin 
etmek istemiş ise, hem yetkili makam önünde "Suç 
Üstlenme"den ve hem de "İftira"dan mahkum 
olur46. 

Asıl suçluyu korumak amacıyla işlemediği 
bir suçu üstlenen kimse, "Suç Üstlenme" ve 

                                                           
43 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 578. 
44  Erem, Adliye Aleyhine Cürümler, s.14; 
ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 579. 
45 SAVAŞ,Vural,/ MOLLAMAHMUTOĞLU, 
Sadık, Türk Ceza Kanununun Yorumu, C. 2, 
3.Baskı, 
Ankara, 1999, s. 2852.  
46 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, Ceza Özel (2004), s. 579.;  Erem, 
Adliye Aleyhine Cürümler, s.15.  
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suçunun yanı sıra, "Suçluyu Kayırma"(TCK. m.283) 
suçunu da işlenmiş olur. Bu durumda, tek hareketle 
kanunun farklı hükümleri ihlal edildiğinden "fikri 
içtima"(TCK 44) kuralları uygulanacaktır47.  

 

9.  YAPTIRIM 

 

Bu suçun cezası iki yıla kadar hapistir. 
Maddede cezanın üst sınırı gösterilmiş alt sınırı 
gösterilmemiştir. TCK.'nun 49'uncu maddesine 
göre, hapis cezasının alt sınırı bir aydan az olamaz. 
Buna göre "Suç Üstlenme" suçunun cezası bir 
aydan iki yıla kadar hapistir. Hakim, cezanın 
belirlenmesini düzenleyen 5237 sayılı TCK.'nun 
61'inci madde hükmüne uygun olarak, somut 
olayda, iki sınır arasında olacak şekilde cezayı 
belirleyecektir. Buradaki hapis cezası, süresi 
itibariyle 5237 sayılı TCK.'nun 51'inci maddesine 
göre erteleme kapsamındadır. 765 sayılı TCK.'nun 
283'inci maddesinde ise bu suçun cezası yirmi aya 
kadar hapis olarak düzenlenmiştir. Aşağıda 
görüleceği üzere, bu suçun yakın akrabadan birini 
cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde, 
verilecek ceza indirim yapılabileceği gibi tamamen 
de kaldırılabilir. 
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Primacy and Supranationality of the EU Law  
according to Primary and Secondary Law 
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Summary: The courts of EU member 
states which were born with the Roma Treaty, 
1957, are under obligations of the execution of 
both national and EU Community law. Because of 
this reason there are some conflicts between these 
two law systems. Moreover, to solve this problem 
there aren’t any open arrangements in the EU 
Constitutional Law. EU that try to overcome the 
resulting problem by insisting case law 
applications sometimes come across with 
difficulties. The aim of this paper is to find solutions 
to the efforts of member states for tackling the 
problem of primacy and supranationality by taking 
care of primary and secondary resources of EU 
law in the coming days. 

 

Keywords: Supranationality of EU Law, 
primacy of EU law, primary law, secondary law. 

 

Özet: 1957 yılında imzalanan Roma 
Antlaşmasıyla doğmuş olan Avrupa Birliği’ne üye 
devletlerin mahkemeleri, Topluluk kurallarını, 
ulusal hukuk kuralları ile birlikte uygulama 
yükümlülüğü altında oldukları için, her iki hukuk 
düzeni arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 
Söz konusu çatışmaların çözümü olarak 
Topluluğun kurucu antlaşmalarında açık 
düzenlemeler yer almamaktadır. Meydana gelen 
sorunu içtihat hukuku uygulamalarına ağırlık 
vererek aşmaya çalışan Avrupa Birliği zaman 
zaman zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, Birlik hukukunun birincil ve ikincil 
kaynaklarını göz önüne alarak Topluluk hukukunun 
öncelik ve üstünlüğü bakımından üye ülkelerin bu 
sorunu aşma yolundaki çabalarını ortaya koymak 
ve önümüzdeki dönemlerde ne gibi çözüm yolları 
bulunabileceğine ışık tutmaktır. 
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üstünlüğü, AB hukukunun önceliği, birincil 
kaynaklar, ikincil kaynaklar. 

 

GİRİŞ 

 

AB hukukunun doğrudan üye devletlerde 
uygulanması, bir yanda AB hukuku diğer yanda 
üye devlet hukuku olmak üzere iki farklı hukuk 
düzeninin aynı anda uygulanması sorununu 
yaratmıştır. Özellikle bu iki hukukun birbiriyle 
çeliştiği durumlarda üye devlet hangisine öncelik 
vermelidir? Veya ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık 
durumunda sorun nasıl çözümlenmelidir?  

Topluluk hukuk sisteminin özerkliği, 
Topluluk hukukunun bütün üye devletlerde bir 
örnek olarak uygulanması ve yorumlanması 
zorunluluğu, otomatik olarak bir çatışma 
durumunda Topluluk hukuku hükümlerinin ulusal 
hukuk hükümlerinden üstün olmasını gerekli kılar. 
Üye devletlerin mahkemeleri, Topluluk kurallarını, 
ulusal hukuk kuralları ile birlikte uygulama 
yükümlülüğü altında oldukları için, her iki hukuk 
düzeni arasında bir uyuşmazlığın ortaya çıkması 
muhtemeldir. Böyle bir durumda, ne tür bir çözüm 
yoluna başvurulacağı konusunda, Topluluğu kuran 
antlaşmalarda açık düzenlemeler yer 
almamaktadır. Bu nedenle, Topluluğun ortaya 
çıkmasından itibaren, ilk zamanlarda, bu tür 
çatışmaları çözümlemek üzere üye devletler, 
ulusal hukukta yer alan düzenlemelere uygun 
girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak bu tür 
düzenlemeler, her bir üye devletin ulusal 
hukukunda yer almamaktadır. 

Bu durumun ortaya çıkardığı yetersizliği 
gidermek üzere, bütün ulusal yargıların kendi iç 
hukuk sistemlerine başvurmadan kabul 
edilebilecek bir başka yolun bulunması gerekmiştir. 
Bu yol ise bizzat Topluluk hukuk sistemidir. Bütün 
üye devletler, artık ek protokollerle kendilerine bazı 
ayrıcalık tanınanlar dışında, kendilerinin 
Antlaşmaya kesin olarak aynı koşullarda ve hiçbir 
çekince koymadan bağlı olduklarını kabul 
etmektedirler. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde öncelik 
kavramının açıklanmasına çalışılmış, ikinci 
bölümde ise üye devlet anayasalarında Topluluk 
hukukuna ne şekilde yer ayrıldığı hususuna yer 
verilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın örnek 
davalarının kararları ışığında birincil ve ikincil 
kaynaklar bakımından öncelik kavramı üçüncü 
bölümde ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölümde 
ise Topluluk hukukunun uluslarüstü 
(supranasyonel) niteliğine değinilmiş ve bu özellik 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

1) Kavramsal olarak öncelik 
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Avrupa Kömür Çelik Birliği, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu’nun birleşmesi ile oluşan Avrupa 
Topluluğu üç temel üzerine inşa edilmiştir. 
Maastricht Antlaşması ile belirlenen bu temellerin 
birincisi Topluluk boyutudur ve Birlik vatandaşlığı, 
ortak politikalar ile ekonomik ve parasal birlik 
konularını kapsar. İkinci temel ortak dış ve 
güvenlik politikasıdır. Üçüncü temel ise adalet ve 
içişlerinde işbirliğidir1. 

Söz konusu politikaların uygulanması 
sırasında Birlik kurumları yetkilidir ve bu 
kurumların çalışmasını sağlayan bazı yasal araçlar 
bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin hukuksal araçları; 
tüm üye ülkelerde doğrudan uygulamaya konulan 
ve bağlayıcı olan tüzükler, uygulanması ve 
bağlayıcı olması için ulusal hukuka uyarlanması 
gereken direktifler, sadece muhatabını bağlayan 
kararlar ve bağlayıcı olmayan daha çok bir öneri 
niteliği taşıyan tavsiye ve görüşlerdir.  

Topluluğun birincil hukuk kaynakları 
normlar hiyerarşi piramidinde en üstte yer alan 
hukuk kurallarıdır. Kurucu antlaşma hükümleri ve 
sonradan imzalanan tüm antlaşmaların 
(Maastricht, Amsterdam, vb.) hükümleri arasında 
bir fark bulunmamaktadır. Hepsi eşit derecede 
geçerliliği olan hukuk kurallarıdır. 

Bunların haricinde, Topluluk organlarının 
imzalamış olduğu uluslararası antlaşmalar 
gelmektedir. Daha sonra ise Topluluk hukukunda 
çok önemli bir yere sahip olan ikincil hukuk 
kaynakları gelir. Bu ikincil kaynaklar bir üstteki 
birincil hukuk kurallarına aykırı olmamak 
zorundadır. İkincil hukuk kaynakları ile ilgili bir 
diğer önemli nokta ise, bu kuralların arasında 
hiyerarşik olarak bir sıralama bulunmamasıdır. 
Tüm ikincil hukuk normları eşittir. Ancak 
uygulamada tüzük ve direktiflerin doğrudan 
uygulanabilen hukuk kaynakları arasında olduğunu 
hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.  

Birincil ve ikincil Topluluk hukuku arasında 
mevcut olan hiyerarşiden bağımsız olarak, 
Topluluk hukukunun bir bütün olarak ulusal hukuka 
nazaran önceliğini öngören kural, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı içtihadı ile oldukça erken dönemde 
Topluluk hukukunda yerini almıştır2. Hatta Avrupa 
Adalet Divanı’nın çeşitli kararlarında AB 
hukukunun üstünlüğünün vazgeçilmez olduğu 
vurgulanmıştır. Yani AB hukukunun üstünlüğü üye 
devlet hukuk düzenlerine göre belirlenmemekte, 
kaynağını antlaşmalardan almaktadır. Üye 
devletler, sınırlı bir alanda inisiyatif 
kullanmaktadırlar. Ama AB hukuku bakımından 
önemli nokta her durumda üstün olma ve önde 
gelmedir. AB hukukunun üstünlüğünün üye 

                                                
1 Sönmezoğlu, Faruk, ed., Uluslararası İlişkiler 
Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s. 59-60. 
2 Arsava, Füsun, “Üye Devletlerin Anayasa Tasarısı 
Işığında”, http://www. 
turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=103,  (erişim 
tarihi: 22 Kasım 2007), s. 8. 

devletlerde tüm alanlarda geçerli olması esastır. 
Bu çerçevede AB hukukunun normları 
doğrultusunda hukuk kuralları koymak, bu 
normlara aykırı kurallar koymaktan kaçınmak, üye 
devletlerin yasama organlarına düşen bir 
yükümlülüktür. Üye devlet, sınırları içerisinde 
doğrudan uygulanabilir AB hukukunu tartışmasız 
uygulamak durumundadır. Üye devletlerdeki 
mahkemeler kendiliğinden bu durumu dikkate 
almak ve AB hukukuyla çatışan hukuk 
düzenlemelerini uygulamama yükümlülüğü altında 
olmak zorundadırlar3. 

Uluslararası hukuk, doğal olarak devletin 
yasama, yürütme ve yargı egemenlikleri üzerinde 
bağlayıcıdır ve hiçbir uluslararası mahkeme, 
uluslararası bir yükümlülüğün ihlal edildiği 
iddiasına karşılık, bir devletin kendi hukuku ya da 
anayasanın bir hükmünü mazeret olarak ileri 
sürmesine izin vermez. Aynı durum, Topluluk 
hukuku için de geçerlidir. Bu nedenle, “ulusal 
hukukun hiçbir hükmü Topluluk hukukuna üstün 
gelemez” kuralı geçerlidir. Öte yandan, Topluluk 
hukukunun bütün üye devletlerde bir örnek olarak 
uygulanması ve yorumlanması zorunluluğu, 
otomatik olarak, bir çatışma durumunda Topluluk 
hukuku hükümlerinin ulusal hukuk hükümlerinden 
üstün olmasını gerekli kılar4. 

AB Hukuku ulusal üstüdür ve ulusal üstü 
hukuk, uluslararası hukuktan iki noktada farklılık 
gösterir. Bunlardan ilki, uluslararası hukuk, 
hâkimiyet hakları temeline dayalı olarak, devletler 
arası ilişkileri düzenler, taraflar arasında haklar ve 
borçlar yaratır. Oysa ulusal üstü hukukta bir 
topluluğa dâhil üye devletler, hâkimiyet haklarının 
bir kısmını kendilerinin oluşturduğu ulusal üstü 
kurumlara devretmişler ve karşılığında bu 
kurumların yönetimine katılmayı kabul etmişlerdir. 
Böyle bir düzende Topluluk organları da ulusal 
üstü niteliktedir. İkincisi uluslararası antlaşmaların, 
ilgili ulusların tüzel ve gerçek kişilerine haklar 
tanımaları kural olarak söz konusu değildir. Ulusal 
üstü karakterli bir hukuktan gerçek ve tüzel kişiler 
de yararlanabilir ve haklarının ihlal edilmesi 
halinde veya hukuki menfaatlerinin bulunması 
durumunda mahkemede dava açabilirler. AB 
Hukuku bu iki özelliğe de sahiptir. 

Bu nedenle üstünlük doktrini hem antlaşma 
hükümleri hem de doğrudan Topluluk işlemleri için 
söz konusudur. AB hukukuyla çatışan ulusal hukuk 
kuralları hükümsüz değildir fakat uygulanamazlar. 
İster birlik hukukundan önce, ister birlik 
hukukundan sonra çıkarılmış olsunlar, birlik 
hukukuyla çatışan ulusal yasalar uygulanamazlar. 
Birlik hukukuyla sadece doğrudan çatışan ulusal 

                                                
3 Ülger, İrfan Kaya, “Avrupa Birliği Hukukunu Ne Derece 
Tanıyoruz?”, 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/Tanitim
KoordinasyonDb/7sayi5.doc, (erişim tarihi: 19 Kasım 
2007), s. 3. 
4 Bozkurt, Enver, Mehmet Özcan ve Arif Köktaş, Avrupa 
Birliği Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s. 
176. 
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hukuk kuralları değil, birliğin hukuk koyma yetkisini 
kullandığı alana tecavüz eden ulusal hukuk 
kuralları da uygulanamaz hale gelirler. 

 

2) Üye devletlerden bazılarının 
anayasalarında Topluluk hukukunun önceliği 
hususu 

 

Avrupa Birliğine üye olan son on iki ülke 
dahil üye devletlerin tamamının anayasalarında 
Birlik hukukunun üstünlüğüne ait madde veya 
maddeler bulunmaktadır. Ancak bu bölümde bu 
ülkelerden hepsine değil de Birliğin motor ülke diye 
tabir edebileceğimiz nitelikte olan Fransa, İtalya, 
Almanya, İngiltere ve İspanya’ya yer vereceğiz. 

 

A) Fransa Anayasasında Topluluk 
hukukunun önceliği 

 

Fransa Anayasasında, Fransız hukuku ile 
uluslararası hukuk arasındaki ilişkileri düzenleyen 
iki madde bulunmaktadır. Maddelerin ilki, 
uluslararası antlaşmaların anayasallığı, diğeri de 
uluslararası hukukun Fransız iç hukukuna 
önceliğini öngörmektedir.  

Fransız Anayasasında yer alan 54. 
maddeye göre; “Anayasa Konseyi, bir uluslararası 
antlaşmanın anayasaya aykırı bir hükmü içerdiğine 
karar verirse, bu antlaşmanın onaylanması ancak 
anayasanın revizyonundan sonra yapılabilir.” 
Hemen ardından gelen 55. maddede ise; “usulüne 
uygun biçimde yürürlüğe konulan antlaşmalar, 
karşılıklılık koşuluyla, yayımlanmalarından 
başlayarak, ulusal yasalardan önce uygulanır” 
denilmiştir5. 

Burada ilk olarak ifade edilmiş olan 54. 
maddenin kapsamının son derece sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bu madde kısmen bile olsa 
yasama, yürütme ve yargı organlarının sahip 
olduğu egemen yetkilerin devrinden söz 
etmemektedir. Buna karşılık dolaylı biçimde 
uluslararası hukukun anayasaya önceliğini 
öngörmektedir. 55. madde ile ise herhangi bir 
yoruma yer bırakılmayacak şekilde uluslararası 
antlaşmalara Fransız ulusal hukukunun önünde 
yer verilmiştir. Ancak bu öncelik “mütekabiliyet” 
şartına bağlanmıştır. 

 

B) İtalya Anayasasında Topluluk 
hukukunun önceliği 

 

                                                
5 Günuğur, Haluk, Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, 
Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2007,  s. 71-72. 

Birliğe üye devletler arasında Topluluk 
hukukunun önceliğini uygulamaya koymakta en 
çok zorlanan ülkelerden birisi İtalya’dır. Bu olgu 
İtalyan öğretisinin önemli bir bölümünün Topluluk 
hukukunun uygulanmaya başladığı ilk yıllarda hala 
“düalist görüş”ün (Düalist görüş: Topluluk hukuk 
düzeni ile iç hukuk düzeninin birbirlerinden 
tamamen bağımsız ve ayrı hukuk düzenleri olduğu 
görüşüdür.) etkisinde olmasından 
kaynaklanmaktadır. Uygulamadan gelen zorluğa 
karşın İtalya Anayasası, iki madde ile uluslararası 
hukukun önceliğini ve egemenlik kısıtlamalarını 
kabul etmiştir6. 

Anayasanın 10. maddesi “İtalyan hukuk 
düzeni, uluslararası hukukun genel olarak tanınan 
kurallarına uyar” demekte ve 11. maddesi de 
“İtalya, öteki devletlerle karşılıklılık koşulu ile 
uluslararası barış ve adaleti sağlayan bir düzenin 
kurulmasını gerekli kılan egemenlik kısıtlamalarını 
kabul eder” şeklinde öncelik hususuna yer 
vermektedir.  

10. madde ile İtalyan hukuk düzeninin 
uluslararası hukukta uygulanan genel kurallardan 
sapmayacağı yorumu çıkmaktadır. Bu nedenle 
İtalya Anayasası, yalnızca uluslararası hukuka 
saygılı olmakla kalmamakta, aynı zamanda bu 
hukuk düzenine iç hukukun önünde yer 
vermektedir. 11. madde ile ise, aynı Fransız 
Anayasasında olduğu gibi öncelik, “mütekabiliyet” 
şartına bağlanmıştır. 

 

C) Almanya Anayasasında Topluluk 
hukukunun önceliği 

 

Almanya’da da Topluluk hukuku ile iç hukuk 
arasındaki ilişkiler İtalya’da olduğu gibi önemli 
tartışmalara neden olmuş, ancak bütün bu 
güçlüklere karşın 1949 tarihli Federal Alman 
Anayasası, egemenlik yetkilerinin devrine ve 
uluslararası hukukun önceliğine ilişkin iki önemli 
hükmü içerisine almıştır. 

Anayasanın 24. maddesi şu şekildedir: 
“Federasyon, yasa yoluyla uluslararası kuruluşlara 
egemenlik hakları devredebilir.” 25. madde ise 
“uluslararası hukukun genel kuralları federal 
hukukun ayrılmaz parçasıdır. Bu kurallar yasaların 
önünde yer alır ve ulusal topraklar üzerinde 
yaşayanlar bakımından doğrudan hak ve 
yükümlülükler doğurur.” hükmünü içermektedir7. 

24. madde, herhangi bir yoruma yer 
bırakmayacak kadar açık bir şekilde egemenlik 
haklarının devredilebileceğini öngörmektedir. 25. 
madde ise, yalnızca uluslararası hukukun 
önceliğine yer vermekle kalmamakta, aynı 
zamanda “ önceliğin hukuksal etkisini de 
öngörmektedir. Öncelik, Alman toprakları üzerinde 
yaşayanlar bakımından hak ve yükümlülükler 

                                                
6 Günuğur, s. 76-77. 
7 Günuğur, s. 78-79. 
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doğuracaktır. Bu maddeyle ilgili olarak bir noktayı 
göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Alman 
Anayasası uluslararası hukuktan doğacak hak ve 
yükümlülüklerin yalnızca Alman vatandaşlarını 
bağlamayacağını, ulusal topraklar üzerinde 
yaşayan herkes için bu kuralın geçerli olacağını 
kabul etmektedir. Dolayısıyla, Alman Anayasasının 
ilgili hükmü çerçevesinde, ülke topraklarında 
yaşamlarını sürdüren Türkler de dahil olmak üzere 
tüm yabancıların uluslararası hukuktan 
kaynaklanan tüm haklara, Alman uyruğunda 
bulunan kişiler gibi sahip olduğunu kabul etmek 
gerekir. 

 

D) İngiltere Anayasasında Topluluk 
hukukunun önceliği 

 

1973 yılının başında İngiltere’nin Avrupa 
Topluluğuna üye olması, bu ülkede parlamentonun 
üstünlüğü ve egemenliği prensibi nedeniyle önemli 
hukuksal sorunlar yaratmıştır. Bu İngiliz usulü 
egemenlik anlayışı şu üç unsuru kapsamaktadır: 
Birincisi, temel yasalarda değişiklik yapılmasıyla 
ilgili olarak İngiltere Parlamentosu’nun yasama 
yetkisi, sıradan yasaların değiştirilmesiyle aynı 
biçimde kullanılmaktadır. İkinci olarak temel 
yasalarla sıradan yasalar arasında hukuksal 
açıdan hiçbir fark bulunmamaktadır. Son olarak, 
Parlamento tarafından kabul edilecek bir yasayı 
gerektiğinde iptal edecek bir yargı organı 
İngiltere’de bulunmamaktadır8.  

Söz konusu hususlara ilave olarak, ülkenin 
yazılı bir anayasaya sahip olmaması da ülkenin 
Topluluk bünyesine dahil olmasında ciddi ölçüde 
hukuksal problemler meydana getirmiştir. Bütün bu 
hususlara rağmen Avrupa Toplulukları Senedi 
(European Communities Act) bu hukuksal problemi 
bir ölçüde çözümleyebilmiştir. Bir ölçüde 
denmesinin sebebi bu belgenin Parlamentoda 
kabul edilmesinin karşılaştığı sıkıntıları ifade 
edebilmek içindir. Hatta o dönemde bazı İngiliz 
parlamenterler, bahse konu senedin, meşhur “Bill 
of Rights”a ters düştüğünü ifade etmişlerdir. 

Burada Avrupa Toplulukları Senedi’nin 
öncelikle ilgili olan ikinci maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkrasını incelediğimizde karşımıza şu 
hükümler çıkmaktadır. İkinci maddenin birinci 
fıkrasında; “bütünüyle antlaşmalardan doğan böyle 
haklar, güçler, sorumluluklar, yükümlülükler, 
kısıtlamalar ve antlaşmaların uygulanması 
sonucunda meydana gelen davalar ile yargısal 
yöntemler, herhangi bir iç hukuk belgesine ihtiyaç 
duymaksızın, bu senette geçen hükümler Birleşik 
Krallık tarafından tanınır ve uygulanır” 
denilmektedir. (Avrupa Toplulukları Senedi, 2007) 
Böylece Avrupa Topluluk hukukunun ülkenin iç 
hukukunda doğrudan uygulanabileceği ifade 
edilmektedir.  

                                                
8 Günuğur, s. 88. 

İkinci maddenin dördüncü fıkrası ise ; “ikinci 
madde kapsamında tespit edilecek hükümlerin, bu 
maddenin diğer hükümlerini de içerecek şekilde 
doğrudan etki doğurmasına yol açması” şeklinde 
ifade edilmiştir. Bu ifade ile İngiliz mahkemelerine 
Topluluk hukukunun uygulanmasında ek bir yetki 
verilmiştir, diyebiliriz. 

 

E) İspanya Anayasasında Topluluk 
hukukunun önceliği 

 

İspanya hukuk sisteminde uluslararası 
hukuk-iç hukuk ilişkileri “monist görüş” (Monist 
görüş: Topluluk hukuk düzeni ile iç hukuk 
düzeninin birbirlerinden bağımsız ve ayrı olmadığı 
görüşüdür.) açısından değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle, Topluluk hukukunun İspanya ulusal 
hukuku tarafından kabul edilmesi, ne teorik ne de 
pratik açıdan bir sorun yaratmamıştır. Çünkü faşist 
Franco rejimine karşı “tepki anayasası” niteliğinde 
olan İspanyol Anayasası, bu ülkenin Avrupa 
Topluluğuna 1977 Temmuzunda yaptığı tam üyelik 
başvurusundan sonra kabul edilmiştir. (İspanya 
Anayasası 27.12.1978 tarihinde kabul edilmiştir.) 
İspanyol Anayasası, egemenlik yetkilerinin devrine 
ve uluslararası hukukun önceliğine ilişkin iki önemli 
hükmü içerisine almıştır. Bunlardan ilki 
Anayasanın 93. maddesi olan “Anayasadan 
kaynaklanan yetkilerin kullanılmasının bir 
uluslararası kuruluşa devrini öngören 
antlaşmaların yapılabilmesi için bir yasa ile yetki 
devredilebilir. Bu antlaşmaların ve yetki devrinden 
yararlanacak uluslarüstü kuruluşların kararlarının 
yürürlüğe konulması için gereken güvence, 
duruma göre İspanya Parlamentosu veya 
Hükümeti tarafından verilir” hükmüdür. Diğeri ise 
96. maddede yer alan “usulüne göre onaylanan 
uluslararası antlaşmalar, İspanya’da resmen 
yayınlanmalarıyla birlikte iç hukuk düzeninin bir 
parçası haline gelirler” hükmüdür. Bu hükümlerde 
geçen en çarpıcı özellik ilk defa bir ülke 
anayasasında yer alan, daha doğrusu hiçbir ülke 
anayasasında yer almayan, “uluslarüstü kuruluş” 
olarak nitelenen tabirin maddeye açık bir şekilde 
konulmuş olmasıdır. Bunun nedeni olarak, aşırı 
milliyetçi bir rejimden yeni kurtulan ülkenin ulusal 
egemenliğin hangi boyutta olursa olsun devri 
sonucunu doğuracak biçimde supranasyonel bir 
örgüte devri konusunda rahatsızlık duyulmaması 
şeklinde açıklanabilir9.   

 

3) Birincil ve İkincil Kaynaklar 
bakımından öncelik 

 

Topluluk hukukunun birincil ve ikincil 
normları bakımından üstünlüğünün tartışılması ilk 
kez Belçika vergi hukuku alanında AKÇT’yi 
(Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) kuran 

                                                
9 Günuğur, s. 98. 
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antlaşmadan önce yapılan bir yasal düzenleme 
üzerinde AKÇT hükümlerinin etkisiyle ilgili olan 
Humblet davası10 dolayısıyla olmuştur. Ancak 
Topluluk hukukunun üstünlüğünün ortaya 
konmasında, çok önemli bir anayasal dava olan 
Van Gend en Loos davası, ilk basamağı 
oluşturmuştur.  

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), 
Van Gend en Loos (1963) davası ile başlayan 
süreç içerisinde Topluluğun yeni bir uluslararası 
hukuk düzeni oluşturduğu vurgusunu yaparak üye 
ülkelerin iç hukuk sistemlerinde Topluluk 
hukukunun doğrudan etki doğurduğuna karar 
vermiştir. Divan kararında “antlaşmalar nedeniyle, 
haklar ve yükümlülüklerle ilgili devletlerin iç hukuk 
sistemlerinden Topluluk hukuk sistemine yapılan 
transfer, devletlerin egemenlik haklarını sürekli 
sınırlandırmayı da beraber getirir” demiştir. ATAD, 
Costa v. E.N.E.L. davasında ulusal hukuk 
normlarının anayasal doğası veya sonra 
vazedilmiş olsa bile, Topluluk hukukuyla 
çatışmasında Topluluk hukukunun normlarının 
üstün geleceğini söylemiş, Simmenthal davasında 
ise üstünlük ilkesinin sadece önceki değil sonraki 
yasalar için de geçerli olacağına karar vermiştir. 
Topluluk hukukunun üstünlüğü ilkesi, Roma 
Antlaşmasına imza atan devletler için sürpriz 
olmuştu. Hatta o kadar ki, 1957 yılında Roma 
Antlaşmasına imza atan devletler Van Gend en 
Loos ve Costa v. ENEL kararlarının sonuçlarını ve 
bunların hukuksal yansımalarını ilk aşamada fark 
edebilselerdi, Roma Antlaşması belki de hiç 
imzalanmayacaktı, denilebilir. ATAD 
Handelsgesellschaft davasında vermiş olduğu 
hükümle Topluluk hukukunun üye devletlerin 
anayasal hükümlerinin üzerinde yer aldığını ortaya 
koymuştur. Divan’a göre, Roma Antlaşmasından 
kaynaklanan hukuk, ulusal hukuk kuralları ile 
geçersiz hale gelmez. Topluluk tasarrufunun 
geçerliliği veya bir üye ülkedeki etkisi, anayasada 
yer alan temel haklar veya ulusal anayasal yapının 
ilkelerine aykırılık gerekçesinden etkilenmez11.   

ATAD’ın içtihatları ile oluşan Topluluk 
hukukunun temel ilkeleri, 2003 yılında 
tamamlanarak 2004’te onay sürecine girmiş, ancak 
Fransa ve Hollanda’da yapılan referandumlarla 
kabul edilmeyerek rafa kaldırılmış olan Avrupa 
Anayasası’nın 1. bölümünün 6. maddesinde 
ifadesini bulmuştur. Söz konusu maddeye göre 
“Anayasa ve kendilerine verilen yetkilerin 
uygulanması sırasında Birlik kurumları tarafından 

                                                
10 Lindholm, Johan, (2007), “State Procedure and Union 
Rights”, http://www.diva-
portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_umu_diva
-1136-2__fulltext.pdf, (erişim tarihi: 19 Kasım 2007), s. 
82. 
11 Başlar, Kemal, “Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde 
Türk Anayasasının Uyumlaştırılması Sorunu”, 
http://www.abgm.adalet.gov.tr/kbaslar.pdf, (erişim 
tarihi: 15 Kasım 2007), s. 4. 

kabul edilen hukuk, üye devletlerin yasaları 
karşısında önceliğe sahiptir.”12.  

Yürürlüğe konulamayan Birlik 
Anayasası’nın yerine, 2007 yılı başında hazırlanan 
Reform Antlaşması Taslağı’nda ise, doğrudan, 
üstünlüğe ilişkin bir hususa yer verilmemiştir. Bu 
konuya, Antlaşmanın ekinde bulunan “Üstünlüğe 
İlişkin Deklarasyon”da yer verilerek; “Konferans, 
Adalet Divanı’nın istikrarlı içtihat hukuku uyarınca, 
Antlaşmaların ve Birlik tarafından Antlaşmalara 
dayanarak kabul edilen hukukun, söz konusu 
içtihat hukukunda belirlenen şartlar altında, üye 
devletlerin hukukları üzerinde üstün olduğunu 
hatırlatır” denilmiştir13.  

 

A) Birincil kaynaklar bakımından 
öncelik 

(I) Costa v. E.N.E.L. davası 

 

AET Antlaşmasının 177. maddesine (yeni 
234. madde) binaen M. Flaminio Costa’nın, 
E.N.E.L. (Ente nazionale energia elettrica-milli 
elektrik enerji şirketi) aleyhine açtığı bir dava olan 
bu davada, avukatlık yapan Costa isimli bir İtalyan 
vatandaşı kendisinin de pay sahibi olması 
nedeniyle İtalyan elektrik dağıtım şirketinin 
millileştirilmesine karşı çıkmıştır. Bu nedenden 
dolayı kendisine ait olan elektrik faturalarını 
ödemeyi de reddeden söz konusu şahıs yapılan bu 
uygulamanın Topluluk hukukuna aykırı olduğunu 
iddia ederek şirketi mahkemeye vermiştir14.  

Topluluk hukukunun ortaya koymuş olduğu 
bu uygulama Costa v. E.N.E.L. davasında ATAD’ın 
aşağıdaki kararı almasına yol açmıştır: 

“AET kendi üye devletlerin hukuk düzenleri 
içinde yerine almış ve ulusal mahkemeler 
tarafından uygulanması gereken şekilde kendi 
hukuk düzenini yaratmıştır. Üye devletler böylece 
kendi egemenlik haklarını sınırlamış, kendileri ve 
yurttaşları için bağlayıcı bir hukuk düzeni 
oluşturmuştur. Bunun sonucunda da kurucu 
sözleşmelerin lafı ve ruhu karşılıklı olarak kabul 
edilmiş bir hukuk düzenini tek taraflı uygulamalarla 
bertaraf etmeleri imkânsızdır. Sözleşmenin özerk 
yapısında oluşan bu hukuki hükümler ulusal 
hükümlerin önündedir.”15.  

                                                
12 Avrupa Anayasası, 
http://www.sabah.com.tr/ozel/avrupa247/dosya_240,2
.html, (erişim tarihi: 22 Kasım 2007). 
13 Saraçlı, Murat, “Avrupa Birliği Anayasası ve Reform 
Antlaşması”, (yayımlanmamış doktora ders ödevi), 2007, 
s. 9. 
14 “Judgment of the Court of Justice, Costa v ENEL, 
(1964), Case 6/64”, 
http://www.ena.lu/europe/european-union/judgment-
court-justice-costa-enel-case-1964. htm, (erişim tarihi: 
02 Aralık 2007). 
15 Aynı karar. 
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Ayrıca, sıradan uluslararası antlaşmaların 
aksine, Antlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, üye devletlerin hukuk sistemlerinin 
ayrılmaz bir parçası olan ve bu devlet 
mahkemelerinin uymakla yükümlü oldukları kendi 
hukuk düzenini kurmuştur. Üye devletlerin iç hukuk 
hükümleri, Topluluk hukuku karakterinde olmadığı 
sürece her ne şekilde düzenlenirse düzenlensin, 
özel ve özgün niteliğe sahip bu hukuk düzenini 
geçersiz kılamaz. Antlaşma uyarınca, üye 
devletlerin kendi ulusal düzenlerinden Topluluk 
düzenine haklar ve yükümlülükler konusunda 
yaptıkları transfer, onların egemenlikten 
kaynaklanan haklarında açık bir sınırlama 
yaratmaktadır. Bu husus da, Topluluğun 
hedefleriyle bağdaşmayan ulusal hukuk 
kurallarının geçersiz olmasını gerekli kılmaktadır.  

Sonuç olarak öncelik hukukunun 
geliştirilmesi bakımından temel alınan bu davada 
ATAD, “Topluluk hukuku, üye devletler hukuk 
sisteminde yer alan hukuk süjeleri bakımından hak 
ve yükümlülükler doğurur ve bu hukuk 
sistemlerinde öncelikle uygulanır” hükmünü 
getirmiştir16.   

 

(II) Simmenthal davası 

 

ATAD, Topluluk hukukunun üstünlüğü 
konusunda Simmenthal davası ile Costa v. 
E.N.E.L. davasından daha da ileri giderek bu 
konudaki yorumu geliştirmiştir. Bu dava, 1973 
yılında, Fransa’dan sığır eti ithal eden bir İtalyan 
şirketi’nden (Simmenthal) gümrük geçişi 
esnasında zorunlu veterinerlik denetim hizmetleri 
adı altında ücret alınması sonucunda açılmıştır. 
İtalyan sağlık yasasının 32. maddesi gereğince 
yapılmakta olan bu denetimden ücret alınması 
konusunda söz konusu şirket, burada sınır 
geçişinden muayene ve kontrol adı altında ücret 
alınmasının, Topluluk hukukunun, Birlik içerisinde 
yiyeceklerin serbest dolaşımı konusundaki 
kararına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalyan Maliye 
Bakanlığı (Amministrazione delle Finanze dello 
Stato) aleyhine dava açmıştır17.  

Buna göre, Topluluk hukuku normları, üye 
devletler hukuk düzenleri karşısında önceliğe 
sahiptir ve ulusal hukuk düzenlerinin içine girmiştir. 
Bu bakımdan Topluluk hukuku normları yürürlüğe 
girdikleri andan başlayarak, yalnızca kendileriyle 
çatışan ulusal hukuk normlarının uygulanmasını 
durdurmakla kalmazlar, Topluluk hukukuna ters 
düşen ulusal hukuk normlarının kabul edilmesini 
de önlerler. Ulusal yargıç, iç hukukta daha önce 
kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuş olsa bile, 
Topluluk hukuk normuna ters düşen bir iç hukuk 

                                                
16 Günuğur, s. 67. 
17 “Judgment of the Court of Justice, Simmenthal, (1978), 
Case 106/77”, http://www.ena.lu/europe/european-
union/judgment-court-justice-simmenthal-case-
1978.htm, (erişim tarihi: 02 Aralık 2007). 

normunu, kendi yetkisini kullanarak uygulamamak 
zorundadır. Hatta ulusal yargıcın, iç hukuk – 
Topluluk hukuku arasındaki çatışmanın ulusal 
yasa koyucu tarafından giderilmesi için, anayasa 
ya da yasa şeklinde bir iç hukuk düzenlemesine 
gidilmesini beklemesine de gerek yoktur18.   

Bu davadan da anlaşılacağı üzere Topluluk 
hukukuna ters düşen iç hukuk normlarının 
uygulanmasının duracağı yolundaki kural, her tür 
iç hukuk normu için geçerlidir. Bu davada da ATAD 
şu kararı vermiştir: Bağlayıcı niteliğe sahip 
Topluluk normlarıyla çatışan yeni ulusal hukuk 
kuralları ortaya çıkarılamaz ve Topluluk kurallarına 
uyumlu olmayan ulusal hukuk normları 
kendiliğinden uygulanamaz hale gelir. Topluluk 
hukukunun üstünlüğü sadece ulusal hukuk 
kurallarını değil, üye devletlerin üçüncü devletlerle 
yaptıkları yükümlülük getiren antlaşmaları da 
kapsar. 

 

B) İkincil kaynaklar bakımından öncelik 

 

İkincil normların ve özellikle de tüzüklerin 
üye devletlerin iç hukuklarına önceliği bakımından 
etkileri göz önüne alındığında, tarımsal pazarlar 
ortak organizasyonunun işlemesi ya da gümrük 
birliği konularında çıkartılan tüzüklerin üye 
devletleri doğrudan bağladığı ve iç hukuklarında 
doğrudan etkiler yaptığı ATAD tarafından karar 
altına alınmıştır. Divanın bu yolda verdiği pek çok 
karar bulunmaktadır. Biz burada bunlardan iki 
tanesine, Leonesio ve Variola davalarına yer 
vererek bunların Topluluk hukukuna yapmış 
olduğu etkileri/katkıları açıklamaya çalışacağız.  

 

(I) Leonesio davası 

 

Tüzüklerin öncelikle ve doğrudan 
uygulanmasının tartışıldığı ve ATAD’ın 
içtihatlarında önemli bir yer tutan bir dava da ünlü 
Leonesio kararıdır. Leonesio davası olarak bilinen 
dava, bir İtalyan vatandaşı olan Bayan Orsolina 
Leonesio ile İtalya Tarım Bakanlığı arasında geçen 
hukuki bir olaydır. Davanın konusunu, Topluluğun 
tarım politikası çerçevesinde kabul ettiği 1975/69 
ve 2195/69 sayılı tüzükler oluşturmaktadır19. 
Burada, çiftlik sahibi olan Bayan Leonesio 
büyükbaş hayvan beslemekte ve süt elde 
etmektedir. Toplulukta üretimin fazlalığı nedeniyle 
Konsey’in tarımsal pazarlar ortak organizasyonu 
çerçevesinde çıkartmış olduğu tüzük hükümlerine 
göre, süt üretimi yapılmaması amacıyla öldürülen 
inek başına belli bir tazminat alınması söz 
                                                
18 Günuğur, s. 68. 
19 “Judgment of the Court of Justice, Orsolina Leonesio v 
Ministero dell'agricoltura e foreste, (1972)”, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=CELEX: 61971 J0093:EN:HTML, (erişim tarihi: 06 
Aralık 2007). 
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konusudur. Bayan Leonesio da bu maksatla 
ineklerini öldürmüş ve tazminatını almak üzere 
İtalyan hükümetine başvurmuştur. Yapılmış olan 
bu başvuru üzerine İtalyan hükümeti “böyle bir 
ödemenin yapılabilmesi için anayasanın 81. 
maddesi hükmüne göre bir yasa çıkartılması 
gerektiği, bu yolda bir yasa çıkartılmadığı için 
ödemenin yapılamayacağı” gerekçesiyle ödeme 
istemini geri çevirmiş ve dava bu şekilde ATAD 
önüne gelmiştir20.  

ATAD vermiş olduğu kararında; “tüzükte 
öngörülen süreler içinde inekler öldürüldüğü ve 
ölümler belgelendiğine göre tüzüğün aradığı ön 
koşul gerçekleşmiş olmaktadır. Bu durumda bir 
üye devlet, hak kazanılan öldürme primini 
ödememek amacıyla kendi anayasa ve idari 
mevzuatında yer alan hükümlere başvuramaz. 
Konsey tüzükleri yayımlandıkları andan itibaren, 
üye devletlerin herhangi bir işlemine, onayına ve iç 
hukuk içerisine alınmasına gerek olmadan ulusal 
hukukların otomatik bir parçası olurlar ve 
Antlaşmanın 249. maddesi (eski 189. maddesi) 
gereğince öncelikle ve doğrudan uygulanırlar” 
denilmiştir21.   

 

(II) Variola davası 

 

Variola davası da, Topluluk hukukunun 
ikincil kaynaklarından olan tüzüklerin uygulanması 
hususuna örnek olarak gösterilebilecek diğer bir 
olaydır. İtalyan hükümeti, Birlik üyesi olan ve 
olmayan ülkelerden yaptığı ithalatlardan gümrük 
ücreti aldığı için Fratelli Variola tarafından dava 
edilmiştir. Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış olan 
bu davada, Divan uygulamayı Birliğin tarımsal 
ürünlerden ücret alınmasını yasaklayan tüzüğüne 
aykırı bulmuştur. 

Burada, “resmi yardım” (State aid) adı 
altında serbest rekabeti engelleyici, Birlik içerisinde 
ticaret yapan firmalara kendi ülkeleri tarafından 
gösterilen kolaylıkların ve sübvansiyonların 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu konuda 
yayımlanan resmi yardımlar konusundaki tüzük  
icrası Komisyonun sıkı takibi altında olan bir 
uygulamadır22. Çünkü tüzüklerin (öncelik 
bakımından) üye ülkelerde uygulanmaları 
doğrudan ve öncelikle olmaktadır. 

                                                
20 Thorvaldsson, Ólafur Börkur, “Direct Effect, 
Supremacy and State Liability A Comparison between 
EC Lw and the EEA Agreement”, 
http://www.jur.lu.se/Internet/english/essay/Masterth.n
sf/0/6635A39281060430C1256DA900416F55/$File/xsm
all.pdf?OpenElement, (erişim tarihi: 02 Aralık 2007), s. 
22. 
21 Günuğur, s. 54. 
22 Wakefield, Simon ve Fiona Killen, “State Aid 
Regulations”, http://www.scottish. 
parliament.uk/business/research/pdf_res_notes/rn01-
43.pdf, (erişim tarihi: 02 Aralık 2007), s. 1. 

ATAD, Variola kararında tüzüğün doğrudan 
uygulanmasıyla ilgili temel tespitlerde bulunmuştur. 
Davada, sorunu Divanın önüne getiren yerel 
mahkeme, Divan’da, bir tüzüğün iç hukuka, içinde 
tüzüğün hükümlerini taşıyan ulusal bir işlemle 
aktarılmasının doğru olup olmadığını sormuştur. 
Divan, kararında, yerel mahkemenin sorusunu, “Bir 
tüzüğün doğrudan uygulanması, onun herhangi bir 
iç hukuka aktarma işleminden bağımsız olarak, iç 
hukuklarda yürürlüğe girmesi ve uygulanmasıdır. 
Üye devletler, Antlaşmalardan doğan 
sorumlulukların onaylandığı faraziyesiyle, Topluluk 
tüzüklerinin ve diğer Topluluk tasarruflarının 
yapılarından kaynaklanan doğrudan 
uygulanırlığına engel olmamak yükümlülüğü 
altındadırlar. Bu yükümlülüğe tam olarak uyulması, 
Topluluk tüzüklerinin, Topluluk genelinde bir örnek 
ve eş zamanlı olarak uygulanması bakımından 
kaçınılmazdır.” şeklinde cevaplandırmıştır. Divan 
devamında, üye devletlerin, Topluluk kurumlarının 
işlemlerinin geçerliliği ve Topluluk hukukunun 
yorumuna ilişkin Divan kararlarını etkileyecek 
önlemler almama yükümlülüğü altında olduklarını 
da belirtmiştir. Kararda, açık bir şekilde, tüzüklerin 
iç hukuklarda uygulanabilmesi için, bir ulusal 
işleme gerek olmadığı ifade edilerek, üye devletler 
için, iç hukuka aktarma işlemi yapmamanın aynı 
zamanda bir yükümlülük olduğu da belirtilmiştir23.   

İtalya, ilk yıllarda, Konsey tüzüklerini iç 
hukukta doğrudan yürürlüğe koymamış ve 
tüzüklerde yer alan esasları bir uygulama 
yasasıyla ulusal metin haline dönüştürmüştür. 
Bunun üzerine, Komisyon’un İtalya aleyhine dava 
açması neticesinde, İtalya tutumunu değiştirmek 
zorunda kalmıştır. 

 

4) Topluluk hukukunun uluslarüstü 
(supranasyonel) niteliği 

 

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan AB 
hukukunun niteliği, başlangıçtan beri tartışmalara 
konu olmuştur. AB üyesi ülkelerde uygulanan 
hukukun uluslararası hukuk mu, yoksa teşkilatın iç 
hukuku mu olduğu konusunda görüş ayrılıkları 
giderilememiştir. Bugün de bu konudaki tartışmalar 
devam etmektedir.  

Bir üye ülkenin AB'ne katılımının 
gerçekleşmesi ile ülke, uluslarüstü 
(supranasyonel) yetkiyle donatılmış olan bir örgüte 
tam üye olmaktadır24. Böylece Topluluğun kurucu 
antlaşmaları ile AB organlarının aldıkları kararlar, 

                                                
23 Doğu, Umut, “Avrupa Birliği Hukukunun Doğrudan 
Uygulanma Özelliği ve Ulusal Hukuklara Etkisi”, 
http://www.akader.org/KHUKA/2004_eylul/10.htm, 
(erişim tarihi: 22 Kasım 2007). 
24 Smith, Eivind, “A Higher Power: Supranationality in the 
European Union”, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=10
1&sid=1f33a538-5099-4c71 
8dbe29cf4691a8dc%40sessionmgr109, (erişim tarihi: 
19 Kasım 2007). 
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diğer üye ülkelerde olduğu gibi katılan üyeye de 
doğrudan uygulanacak ve Topluluk hukuku ile milli 
hukuk çatıştığı zaman Topluluk hukukunun 
üstünlüğü kabul edilecektir. Diğer bir deyişle ülke, 
"Topluluk müktesebatını" oluşturan Konsey 
kararlarını, tüzükleri, diğer ülkeler ile yapılan 
antlaşmaları, aynen kabul edilecektir. Uluslarüstü 
(supranasyonel) hukuk düzeninin sağlanabilmesi 
için Topluluğa üye ülkeler, üye olmadan önce ya 
da sonra anayasalarında yer alan "egemenlik 
ulusundur" şeklindeki klasik kuraldan vazgeçmişler 
ve giderek egemenliğin bir bölümünü Topluluğa 
taşıyan yeni bir yaklaşımı benimseyerek, 
anayasalarını bu yolla değiştirmişlerdir. Diğer bazı 
üye ülkelerde, yine benzer bir şekilde 
anayasalarını değiştirerek egemenlik kısıtlamasını 
kabul etmişlerdir. 

Topluluğun henüz bir devlet olmamakla 
birlikte geleneksel uluslararası hukuk çerçevesinde 
kurulmuş herhangi bir kuruluştan daha gelişkin 
olduğu da kuşkusuzdur. Geleneksel uluslararası 
kuruluşlarla esas itibarıyla benzerlik gösterdiği tek 
nokta, Topluluğun da uluslararası hukuk uyarınca 
işleyen antlaşmalarla tesis edilmiş olmasıdır. 
Ancak bu antlaşmalar, aynı zamanda, kendi 
hükümran hakları ve yetkileriyle donanmış 
bağımsız topluluklar ihdas eden kurucu belgelerdir. 
Üye devletler, kendi yasama yetkilerinin belirli 
bölümlerinden bu topluluklar lehine vazgeçerek 
bunları Topluluk kurumlarına devretmişlerdir; 
bunun karşılığında da o kurumlarda güçlü bir söz 
hakları doğmuştur. Dolayısıyla Topluluk, devletler 
arasındaki ilişkilerin yeni bir biçimine tekabül etmiş; 
geleneksel anlamda devlet ile uluslararası kuruluş 
arasında bir yerde bulunmuştur25. “Uluslarüstülük” 
kavramı, Topluluğun hukuki konumunu nitelemek 
bakımından hukukçular arasında kabul 
görmektedir. Bu terimle kastedilen, Topluluğun, 
kendi hükümran haklarına ve kendi hukuk 
düzenine sahip bir kuruluş olduğu ve üye devletler 
ile yurttaşlarının Topluluğun yetkili olduğu 
konularda bu hukuk düzenine tabi olduklarıdır.  

Yukarıda yapılan tanımlamalar ışığında, 
Avrupa Topluluklarının kurulmasıyla uluslararası 
ilişkilerde gündeme giren uluslarüstü 
(supranasyonel) örgütü şu şekilde tanımlayabiliriz: 

Uluslarüstü örgüt; bir antlaşmayla kurulan, 
üyelerinin kendisine egemenlik yetkilerinin bir 
bölümünün kullanımını devrettikleri, oyçokluğu ile 
bağlayıcı hukuk normları belirleyebilen, belirlenen 
hukuk normları örgüte üye devletlerin ulusal 
hukuklarında doğrudan ya da dolaylı biçimde 
uygulanan ve hukuksal sonuçlar doğuran ya da 
dolaylı biçimde uygulanan ve hukuksal sonuçlar 
doğuran bir kuruluştur 26.  

 

                                                
25 Borchardt, Klaus Dieter, “The ABC of Community 
Law”, 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_docume
ntation/02/txt_en.pdf, (erişim tarihi: 18 Kasım 2007). 
26 Günuğur, s. 17. 

5) Sonuç 

 

Avrupa Topluluğu Antlaşmaları üye 
devletlerin hukuk sistemlerinin birbirlerini etkilediği, 
aralarında mevcut bulunan yasal farklılıkları 
minimize etmesi sonucu doğuran yeni, 
supranasyonel bir hukuk düzeni yaratmıştır. Ancak 
bu yeni hukuk düzeninin fonksiyonlarını eksiksiz 
yerine getirebilmesi için bir takım temel hukuki 
prensiplerin varlığına ihtiyaç vardır. Bu temel 
prensiplerin birisi de Avrupa Birliği’nin uluslarüstü 
niteliğinin bir sonucu olarak AB’nin oluşturduğu 
hukuk sisteminin üstünlüğüdür. Yukarıda da 
belirtildiği gibi bu nitelik, Topluk antlaşmalarında 
açık olarak belirtilmiş değildir. Adalet Divanı önüne 
gelen uyuşmazlıklara çözüm üretirken bu tür temel 
prensipleri de oluşturmaktadır. 

AB hukukunun üstünlüğü prensibi aslında 
Adalet Divanı’nın geliştirdiği ve uygulama alanını 
çok genişlettiği AB hukukunun doğrudan etkili 
olması prensibinin mantıksal bir uzantısıdır. 
Doğrudan etkili AB hukuk normlarının artması 
doğal olarak ulusal hukuk kuralları ile çatışmayı 
beraberinde getirmiştir. Bu durumda ulusal hukuk 
sistemi mi yoksa AB hukuk sistemi mi üstündür 
sorusu gündeme gelmiştir. 

Avrupa Adalet Divanı’nın çeşitli kararlarında 
AB hukukunun üstünlüğünün vazgeçilmez olduğu 
vurgulanmıştır. Yani AB hukukunun üstünlüğü üye 
devlet hukuk düzenlerine göre belirlenmemekte, 
kaynağını antlaşmalardan almaktadır. Üye 
devletler sınırlı bir alanda inisiyatif 
kullanmaktadırlar. Ama AB hukuku bakımından 
önemli nokta her durumda üstün olma ve önde 
gelmedir. AB hukukunun üstünlüğünün üye 
devletlerde tüm alanlarda geçerli olması esastır. 
Bu çerçevede AB hukukunun normları 
doğrultusunda hukuk kuralları koymak, bu 
normlara aykırı kurallar koymaktan kaçınmak, üye 
devletlerin yasama organlarına düşen bir 
yükümlülük değildir. Üye devletler sınırları 
içerisinde doğrudan uygulanabilir AB hukukunu 
tartışmasız uygulamak durumundadırlar. Üye 
devletlerdeki mahkemeler kendiliğinden bu durumu 
dikkate alırlar ve AB hukukuyla çatışan hukuk 
düzenlemelerini uygulamama yükümlülüğü 
altındadırlar. 

Sonuç olarak, Topluluk hukukunun 
üstünlüğü, kendisiyle çatışan ulusal hukuk 
kurallarının uygulanmasını durdurma anlamına 
gelmektedir. Topluluk hukuku ile ulusal hukuk 
çatıştığı zaman, Topluluk hukukunun üstünlüğünün 
kabul edilmesi, Topluluğun uluslarüstü bir örgüt 
olmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN 

CEZA SORUMLULUĞU• 

Dr. Muzaffer Yasin ASLAN∗∗∗∗ 
 
ÖZET 

 

Tüzel kişilerin hukuki ve mali 
sorumluluklarının yanı sıra, ceza sorumluluklarına 
da yer vermek toplumsal bir gerekliliktir. Ancak 
tüzel kişilerin suç faili sayılıp sayılmaması ve 
işlenen bir suçtan dolayı bunlar hakkında bir 
yaptırıma hükmedilmesi birbirinden ayrı 
hususlardır. Ceza hukukunun bazı temel ilkeleri 
göz önüne alındığında, tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğu hususu doktrinde tartışmalıdır. Bu 
sebeple, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu, 
lehinde ve aleyhinde görüşler ile birlikte ele alıp 
incelemekte yarar bulunmaktadır. Tüzel kişi 
hakkında bazı yaptırımların uygulanması 
mümkündür. Ancak bu yaptırımlar suç ve cezaların 
şahsiliği ilkesine aykırı düşmemeli, bu yaptırımların 
uygulanması tehdidi tüzel kişi organlarını 
faaliyetlerinde hukuka uygun davranmaya sevk 
edecek bir nitelik taşımalıdır.  

Anahtar Kelimeler:  Tüzel kişi, ceza 
sorumluluğu, ceza hukuku, suç, ticaret ortaklıkları. 

 
SYNOPSIS 

It is necessary for public to enact 
provisions on criminal liability of corporate bodies 
as well as their legal and fiscal responsibilities. 
However, corporate bodies’ being a criminal of an 
offense is different from enforcement of a sentence 
against them. Regarding basic principles of 
criminal law, there is debate on criminal liability of 
corporate bodies. Fort his reason, it is helpful to 
explain criminal liability of corporate bodies both 
from the positive and negative perspectives. It is 
possible to impose sanctions on corporate bodies, 
but this enforcement should not violate the 
principle of individual criminal responsibility, on the 
other hand, this enforcement threat should help 
corporate bodies obey the law in their activities.  

Key Words: Corporate body, criminal 
lialibility, criminal law, offense, corporations.  

 
GİRİŞ 

Gerek Anayasanın 38’inci ve gerekse Türk 
Ceza Kanunu (TCK)’nun1 20’nci maddelerinde 
                                                
• Makalede yayımlanan görüş ve düşünceler tamamen 
yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini yansıtmakta, hiçbir 
şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüş ve düşüncelerini 
yansıtmamaktadır. 

∗ Askeri Hâkim Binbaşı, Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği, Uluslararası Hukuk İşleri Şube Müdürü.  

1 Metin için bakınız; 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı 
Resmi Gazete.  

düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi 
günümüz ceza hukukunun temel kurallarından 
birisini oluşturmaktadır. Ceza sorumluluğunun 
şahsiliği ilkesi gereğince, kişi ancak kendi fiilinden 
dolayı sorumlu tutulabilir. Kendi işlemediği ve 
başkalarının işlediği suça iştirak etmedikçe, ceza 
sorumluluğunun bulunduğu söylenemez. Bu 
sebeple, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
hususunun, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi 
kapsamında ele alınması gerekmektedir.  

Suç ve ceza hukukun özüyle ilgili 
kavramlardır.2 Suç; hukuk kurallarının yasakladığı 
ve yapılması veya yapılmamasına cezai yaptırım 
bağladığı eylem olarak tanımlanmaktadır. Ceza; 
suç sayılan eylemleri gerçekleştirerek yasaları ihlal 
eden kişilere ceza mahkemeleri tarafından, özel 
bazı yargılama yöntemleri uygulanarak verilen ve 
yerine getirilmesi de yine bazı özellikler gösteren 
yaptırımdır.3 Suçluluk ise, zamana ve mekâna 
bağlı olarak değişkenlik gösteren, öncesiz ve 
sonrasız nitelikte, toplumsal bir olgu ve sorundur.4 

Toplumsal yapıdaki değişme ve gelişmeler, 
var olan suçlara yenilerinin eklenmesine yol 
açmakta, giderek karmaşıklaşan ilişkiler yeni suç 
tiplerini de beraberinde getirmektedir. Bu durum, 
yasa koyucuları suçlulukla mücadelede yeni ve 
etkili önlemler almaya sevk etmekte, yasa 
değişiklikleri yoluyla yeni suç tipleri ihdas edildiği 
gibi, var olan suçlar için öngörülen cezalarda 
artırıma gidilmektedir. Bazen de ceza 
sorumluluğunun kapsamı genişletilerek, istisnai 
olarak, suçluluğun önlenmesi ve toplumun suç 
sayılan eylemlerden korunması amacıyla, kusura 
dayanmayan objektif sorumluluğun kabul edilmesi, 
dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün ihlalinin 
ceza sorumluluğuna bağlanması ve tüzel kişilerin 
belli bazı koşullarda ve belli bazı suçlar için ceza 
sorumluluğuna dahil edilmesi gibi müesseseler 
ceza hukuku sistemine dahil edilmektedir.5 

Suçun işlenmesini önlemek ve toplumu 
suçlu eylemlerden korumak amacıyla yapılan 
bütün bu düzenlemeler ve getirilen önlemler, 
objektif adaletin gerektirdiği daha büyük, kapsamlı 
ve geniş bir çıkarı korumak için, daha küçük ve 
daha az önem taşıyan bir çıkarın feda edilmesi 
prensibine aykırı düşmemektedir.6 Temel hak ve 
özgürlükler ile toplum düzeni ve hukuka güven 

                                                
2 Yücel T. Yücel, Suç ve Ceza Anatomisi, Ankara: Yarı 
Açık Cezaevi Matbaası, 1973, s. 11.  

3 Ejder, Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara: Seçkin Kitapevi, 
1985, s. 134, 665.  

4 Yücel, s. 11.  

5 Ibid., s. 5.  

6 Mustafa Reşit Belgesay, Ceza ve Hukuk Mesuliyeti 
(Prensipler ve Tatbikat), İstanbul: Fakülteler Matbaası, 
1953, s. 48.  
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arasındaki dengeyi de bozmamaktadır. Her ne 
kadar getirilen bu düzenlemeler, ceza hukuku 
bakımından var olan kuramların zorlanması ve bir 
ölçüde göz ardı edilmesi sonucunu doğurabilecek 
bir nitelik taşımakta ise de, suçlara verilecek ceza 
adil ve haklı olduğu sürece, yine de savunulabilir 
nitelik taşıyacaktır. Aksi takdirde, ceza hukukun 
amacı olan toplumun korunması ve gelişmesi 
sağlanamayacaktır.7 Burada önemle vurgulanması 
gereken husus, söz konusu düzenleme ve 
önlemlerin ceza hukukunun dayandığı kuramlarla 
taban tabana zıt olmamasının son derece önemli 
olduğudur. 

Suç ve ceza politikası gereği olarak ancak 
gerçek kişiler suç faili olabilir ve sadece gerçek 
kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir. 
Bu husus Anayasada güvence altına alınan ceza 
sorumluluğunun şahsiliği kuralının bir gereğidir 
(Anayasa m. 38). Diğer yandan, işlenen bir suç 
sebebiyle tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri 
niteliğinde yatırımlara hükmedilmesi mümkün 
bulunmaktadır.8 Çalışmamızda; çağımızda 
özellikle ekonomik ve terör saikiyle işlenen suç 
tipleri için, belirli bazı koşullarda söz konusu olan 
tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, konu hakkında 
ileri sürülen görüşler bir arada irdelenmek suretiyle 
açıklanmaktadır.  

 
I-TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 

 

Toplumsal hayatın beraberinde getirdiği 
çeşitli gereksinimlerin giderilebilmesinde bireylerin 
çoğu kez tek başlarına yetersiz kaldıkları 
görülmektedir. Özellikle büyük amaçların 
gerçekleştirilebilmesinin tek bir kişinin olanaklarını 
veya en azından yaşam süresini aşması, insanları 
güçlerini sürekli olarak birleştirmelerine bir araya 
gelip örgütlenmelerine sevk etmiş ve bu sayede, 
kurumlaşma bir toplumsal olgu olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Kurumlaşma olgusu ile 
birlikte, bireylerin dağınık güçlerini bir araya 
toplayan, onları koruyan, faaliyet alanlarını 
genişleten ve insanların tek başlarına 
gerçekleştiremeyecekleri birey-üstü amaçlarını 
gerçekleştirmeye yönelik kişi veya mal topluluğu 
biçiminde tanımlanabilecek olan amaç birlikleri de 
zaman içerisinde toplum düzeninde görünmeye 
başlamıştır. Hukuk sistemleri tarafından, kişi veya 
mal topluluğu biçimindeki bu amaç birliklerine 
giderek “kişilik” tanınması ile birlikte, insanlardan 
oluşan gerçek kişilerin yanı sıra, ikinci bir kişi 
grubu olarak da tüzel kişiler hukuk düzeni 
içerisindeki yerlerini almışlardır.9  

                                                
7 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi, 
1998, s. 6.  

8 İzzet, Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel 
Hükümler), İkinci Bası, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005, 
s. 279.  

9 Ergün, Özsunay, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler 
(Tüzel Kişilerin Genel Teorisi- Dernekler-Vakıflar), 

Günümüzde hukukun kişi olarak tanıdığı ve 
kişilik ile donattığı tüzel kişilerin hak ehliyetine 
sahip oldukları hususunda herhangi bir tereddüt 
bulunmamaktadır. Tüzel kişiler, bu kapsamda, hak 
edinmeye ve borç üstlenmeye ehil oldukları gibi, 
hak ehliyetine sahip kişiler olarak, mal varlığı 
haklarına, şahıs varlığı haklarına, kişilik haklarına 
ve hatta taraf olma ve dava ehliyetine dahi 
sahiptirler. Tüzel kişiler, Anayasada yer alan temel 
hak ve özgürlükler arasından, nitelikleri ile 
bağdaşan hak ve özgürlüklerden de 
yararlanabilmektedirler.10  

Ancak, tüzel kişilerin hak ehliyetlerine bazı 
sınırlandırmalar getirmiş bulunmaktadır. Öncelikle, 
fizyolojik varlığı ve yaradılışı gereğince, sadece 
insana özgü olan bir takım hakları edinmeye tüzel 
kişiler ehil değildirler. Ayrıca, tüzel kişilerin hak 
ehliyeti, tüzel kişinin tüzük, ortaklık sözleşmesi, 
vakıf senedi gibi, kuruluş statüsünde belirtilen 
amaç ile sınırlıdır.11 Bunun anlamı, tüzel kişinin, 
statüsünde belirtilmeyen bir konuda yapılan işlem 
için, tüzel kişinin ehliyetsiz sayılacağı ve bu işlemin 
tüzel kişiyi bağlamayacağıdır.  

Fiil ehliyeti, bir kimsenin kendi fiiliyle haklar 
edinmek ve borçlar üstlenmek ehliyeti olduğuna 
göre, fiil ehliyeti içerisinde hukuki işlem yapma 
ehliyeti ve hukuka aykırı fiillerden sorumluluk 
ehliyeti (isnat yeteneği) birlikte yer almaktadır.12 
Tüzel kişilerin fiil ehliyeti her iki ehliyeti birden 
kapsamaktadır. Ancak, gerçek kişilerden farklı 
olarak, tüzel kişiler fiil ehliyetini yasalarda ve 
kuruluş statülerinde belirtilen zorunlu organlara 
sahip olmaları anından itibaren kazanırlar ve 
ancak bu organları eliyle kullanırlar. Tüzel kişinin 
organları ise, tüzel kişinin fonksiyonlarını yasalara 
ve kuruluş statüsüne göre, bağımsız olarak yerine 
getirmek üzere seçilen veya atanan ya da 

                                                                   
Gözden Geçirilmiş 5. Bası, İstanbul: İÜHF Yayınları No.: 
549, 1982, s. 3-8.  “Tüzel kişiler” yerine, “hükmi şahıslar”, 
“manevi kişiler” ve “hukuki kişiler” gibi kavram ve terimler 
de kullanılmaktadır.  

10 Tüzel kişiler, Anayasada yer alan “kanun önünde 
eşitlik” ilkesi (Anayasa m. 10) ile haberleşme, düşünce ve 
kanaat, düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat, 
basın özgürlükleri (Anayasa m. 22, 25, 26, 27, 28), süreli 
ve süresiz yayın hakkı (Anayasa m. 29), kamu tüzel 
kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
araçlarından yararlanma (Anayasa m. 31), cevap ve 
düzeltme hakkı (Anayasa m. 32), toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapma hakkı (Anayasa m. 34) mülkiyet hakkı 
(Anayasa m. 35), hak arama özgürlüğü (Anayasa m. 36) 
ve yasal hâkim güvencesinden (Anayasa m. 37) aynen 
yararlanma ve suç ve cezalara ilişkin olarak Anayasada 
öngörülen, özellikle suç ve cezaların kişisel olması esası 
gibi ilkelerin (Anayasa m. 38) kendisine uygulanmasını 
talep etme hakkına sahiptirler. Ibid., s. 61-70.  

11 Özellikle ticaret ortakları için büyük önem taşıyan bu 
ilke, “ultra vires,” “özellik” veya “ehliyet dışılık” ilkesi 
olarak da adlandırılmaktadır. Ibid., s. 62.  

12 Ibid., s. 70-74.  
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kendisine bu fonksiyonları bağımsız bir şekilde 
yerine getirme yetkisi fiilen veya dışarıdan belli 
olacak şekilde verilen kişi veya kişi gruplarıdır. 
Tüzel kişinin organları; “genel kurul” gibi, tüzel 
kişinin davranış biçimi belirleyen ve tüzel kişinin iç 
varlığına ilişkin kararlar alan karar organları ve 
“yönetim kurulu” gibi, tüzel kişinin işlerini yapan ve 
kararlarını yerine getiren yürütme organları ile 
“denetleme kurulu” gibi, yürütme organını, karar 
organı adına denetleyen denetim organı olarak 
sınıflandırılabilir. Bir başka açıdan ise, tüzel kişinin 
organları, organın dış ilişkilerdeki durumuna göre; 
“iç ilişkilerde görev üstlenen iç organlar” ve “dış 
ilişkilerde tüzel kişiyi temsil eden ve işlerini gören 
dış organlar” olarak da ikiye ayrılabilir.13  

Tüzel kişiler faaliyetlerini, esas itibariyle, 
yürütme organları vasıtasıyla sürdürürler. Çoğu 
kez, yürütme organları tüzel kişiyi temsil etme 
yetkisine de sahiptirler. Tüzel kişi, kendi 
organlarının eylem ve işlemlerinden dolayı, Türk 
Medeni Kanununun (MK)14 48’inci maddesi 
gereğince sorumlu kılınmıştır. Bu sorumluluk, hem 
hukuka aykırı işlemleri ve hem de haksız eylemleri 
kapsamaktadır. Bu durum, bir çeşit kusura 
dayanmayan (objektif) sorumluluk niteliğini 
taşımaktadır. Böylece, tüzel kişi ve tüzel kişileri 
oluşturan diğer gerçek kişilerin, ortaya çıkacak 
haksız eylemlerinde, herhangi bir iradeleri söz 
konusu olmasa dahi, ortaya çıkan zararı giderme 
yükümlülükleri söz konusu olmaktadır. Tüzel 
kişinin organları ise, kişisel kusurları ile sebebiyet 
verdikleri haksız eylemler için, tüzel kişinin yanı 
sıra, ayrıca sorumludurlar (MK m. 48). O halde, 
tüzel kişi ve haksız eylemi kusuru ile gerçekleştiren 
tüzel kişi organının, özel hukuk-borçlar hukuku 
bakımından bir zincirleme (müteselsil) 
sorumluluğunun bulunduğundan söz edilebilir.  

Tüzel kişi kendi organlarının haksız 
eylemleri neticesinde ortaya çıkan zararı, aşağıda 
belirtilen koşulların varlığı durumunda gidermekle 
yükümlüdür.  

1.Haksız eylem tüzel kişi organları 
tarafından yapılmış olmalıdır. 

2.Haksız eylem tüzel kişi organının 
faaliyetleri çerçevesinde işlenmiş olmalıdır.  

3.Tüzel kişi organı kusurlu olmalı ve bu 
organın eylemi de hukuka aykırı olmamalıdır.15 

Tüzel kişiler, tabi tutuldukları hukuka ve 
işlevlerine göre de, “kamu hukuku tüzel kişileri” ve 
“özel hukuk tüzel kişileri” olmak üzere, iki ana 
gruba ayrılmaktadır.16 Kamu tüzel kişileri 

                                                
13 Ibid. 
14 8 Aralık 2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete.  
15 Ibid., s. 78-82.  

16 Her ne kadar, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun 
kabul edilmesi gerektiğini ileri süren görüşler, devlet 
dışındaki kamu tüzel kişilerinin de, özellikle çevreye karşı 
işlenen suçlarda, ceza sorumluluğuna sahip olmaları 
gerektiğini savunmaktaysa da, (Ibid., s. 32.) bu husus 

varlıklarını ve örgütlerini, egemenlikten 
kaynaklanan yetkilerin kullanılması ve kamu 
hukuku kurallarına borçlu olan, görevleri 
bakımından kamu otoritesini temsil eden kamu 
idareleri ve kamu kurumlarından ibarettir. Özel 
hukuk tüzel kişileri ise, özel hukuk kurallarına göre 
kurulan ve kamu otoritesini temsil etmeyen tüzel 
kişilerdir.17 Özel hukuk tüzel kişileri de, izledikleri 
amaçlar bakımından, “kazanç paylaşma amacı 
güden ekonomik amaçlı özel hukuk tüzel kişileri” 
ve “kazanç paylaşma amacı gütmeyen, ekonomik 
amaç izlemeyen özel hukuk tüzel kişileri” olmak 
üzere, iki ana gruba ayrılırlar.18  

Tüzel kişilerin “birey-üstü amaçları 
gerçekleştirmek, bireylerin dağınık kuvvetlerini bir 
araya getirmek, düşünce akımlarını örgütlemek, 
bireylerin hukukun hayatı içerisindeki yerlerini ve 
grup çıkarlarını pekiştirmek, bazı kamu hizmetlerini 
üstlenip devlete yardımcı olmak” bakımından 
sayısız yararlarının bulunduğu açıktır.19 Ancak, 
buna rağmen tüzel kişiler, içlerinde bazı tehlikeleri 
gizlemeleri ve aşırı derecede güçlenmelerinin hem 
toplum ve hem de bireyler bakımından bazı 
tehlikeler yaratabilmesi gibi sebeplerle, bazı 
sakıncaları da beraberinde taşımaktadırlar. Toplu 
eylemlerin, bireylerin sorumluluk duygusunu 
kaldırabilmesi olasılığı, bireylerin büyük birlikler 
içerisinde bağımsızlık ve özgürlüklerini yitirmeleri 
ve örgütün robotu durumuna dönüşebilme riski söz 
konusu sakıncalar arasında sayılmaktadır. Bu 
sakıncaları sebebiyle, temel hak ve özgürlükler 
arasında yer alan “bir araya gelme” ve 
“örgütlenme” hak ve özgürlüğü, hukuksal 
bakımdan bazı kısıtlamalara tabi 
tutulabilmektedir.20 Bu sayede, kamu düzeni ile 
toplantı ve dernek kurma hak ve özgürlüğü 
arasında bir dengenin sağlanmasına 
çalışılmaktadır.  
                                                                   
ayrı bir incelemenin konusunu oluşturacak kadar ayrı ve 
kapsamlıdır. Çalışmamızda sadece özel hukuk tüzel 
kişilerinin ceza sorumluluğu ele alınmıştır. Bu sebeple, 
bundan önceki ve bunu izleyen paragraf ve başlıklarda 
bahsedilen tüzel kişi ifadesinin, özel hukuk tüzel kişilerini 
ifade edecek şekilde yorumlanması gerekmektedir.  

17 Kamu idareleri, devlet ve kamu hizmeti gören diğer 
kamu tüzel kişilerinden, yerel yerinden yönetim 
kuruluşları olan belediyeler, il özel idareleri ve köyler gibi 
kuruluşlardan ibarettir. Kamu kurumları ise, belirli bazı 
kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, özel 
kanunlarla kurulmuş hizmet yerinden yönetim kuruluşu 
niteliğindeki kamu tüzel kişileridir. Ibid., s. 32-35.  

18 Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ticari ortaklıkları, 
kazanç paylaşma amacı güden, ekonomik amaçlı özel 
hukuk tüzel kişileri iken, kazanç paylaşma gibi ekonomik 
bir amaç dışında ideal amaçlar için kişi veya mal 
toplulukları olarak kurulan dernek ve vakıflar ise, kazanç 
paylaşma amacı gütmeyen, ekonomik amaç izlemeyen 
özel hukuk tüzel kişilerine birer örnektir. Ibid.  

19 Centel, Nur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul: 
2001, s. 181.  
20 Ibid., s. 5-6.  
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Günümüzde, ticaret ortaklıkları 
kurumlaşmanın sağladığı avantajlardan büyük 
ölçüde yararlanmış ve ekonomik alanda büyük bir 
güce sahip olmuşlardır. Özellikle, ortaklıklar 
arasında gerçekleştirilen holding-şirketler grubu 
oluşumuna yönelik birleşme ve katılımlar gibi, 
“dikey” ve kartel ya da “joint–venture” (ortak 
girişim) anlaşmaları gibi “yatay” iş birlikleri 
sayesinde, bütün ekonomiyi denetim altına alma 
ve serbest rekabeti kısıtlama olanaklarına 
kavuşmuşlardır. Aynı sektör içerisinde yaşanan 
yoğun rekabet ise, kimi zaman firmaları, fikri ve 
sınaî haklar, marka ve patent hakları, ticari sırlar 
gibi, daha ziyade gayri maddi haklar alanında, 
diğer firmalara karşı kendilerini avantajlı konuma 
getirecek bazı sonuçlar doğuran hukuka aykırı 
işlemler yapmaya ve haksız eylemler 
gerçekleştirmeye sevk edebilmektedir. Bu 
eylemlerin bir kısmı ceza kanunları açısından suç 
teşkil etmektedir. Kaldı ki, sanayi alanında faaliyet 
gösteren ortaklıklara ait işletmeler bazen 
maliyetlerini düşürmek amacıyla, gerekli koruyucu 
önlemleri almaktan kaçınmaları sonucunda, 
çevreye büyük zararlar vermekte ve Anayasanın 
56’ncı maddesinde düzenlenen “çevre haklarını” 
da ihlal etmektedirler.21  

Bütün bunlara ek olarak, ticaret 
ortaklarında gözlemlenen anti demokratikleşmeye 
yönelik olarak ortaya çıkan bünye değişikliği, bir 
başka anlatımla, ortaklık yönetiminde en yüksek 
karar organı durumunda bulunan genel kurulların 
gittikçe güç kaybederek, ortaklığın yönetiminin 
gerçekte yönetim kurallarına veya bazı profesyonel 
yöneticilerin eline geçmesi ve denetim kurullarının 
da yönetim kurulu ya da bu yöneticinin güdümünde 
kalarak, denetimi etkin bir şekilde yerine 
getirememeleri gibi bütün bu olgular, ticaret 
ortaklıklarında, zaten bu ortaklıkların yapıları ve 
nitelikleri gereği yabancısı oldukları ”ahlak” 
kavramından giderek uzaklaşılması ve bu 
ortaklıklarda ekonomik suçluluğun yaygınlaşması 
sonucunu doğurmaktadır.22 Bu nedenle, büyük mal 
varlıklarına sahip olan, ancak sorumlulukları 
sadece özel hukukla, bazen de idari ve mali 
mevzuat açısından söz konusu olabilen, bu 
sorumluluğunu da sermayeleri ile sınırlı olduğu 
ticaret ortaklıklarının organlarının yaptıkları hukuka 
aykırı eylem ve işlemlerinden, ortaklıklarda payı 
bulunan birikim sahipleri, ortaklık çalışanları, 
tüketiciler ve ortaklığın ekonomik ilişkide 
bulunduğu üçüncü kişiler ve genel olarak da 
toplumun etkin bir şekilde korunması amacıyla, 
ayrıca ceza müeyyidelerine de tabi tutulması, ceza 
sorumluluklarının kabul edilmesi düşüncesi ortaya 

                                                
21 Ersan Şen, Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku 
Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çevrede Yaşama 
Hakkı), İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları No:140, 1994, 
s. 140–141.  

22 Sahir Erman, Şirketler Ceza Hukuku (Ticari Ceza 
Hukuku VII), İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 
1993, s. 1–4.  

atılmış ve son otuz yıl içerisinde giderek artan 
biçimde kabul görmeye başlamıştır. Bunun 
sonucunda, ceza yasalarında giderek artan 
ölçüde, tüzel kişilerin ceza sorumluluklarını 
düzenleyen hükümlere yer verilmeye 
başlanmıştır.23  

Tüzel kişilerin hukuki ve mali 
sorumluluklarının yanı sıra ceza sorumluluklarına 
da yer vermek toplumsal bir gereklilik olmakla 
birlikte, özellikle ceza hukukunun bazı temel 
ilkelerine aykırı bir nitelik taşıması karşısında, bu 
durum, doktrinde oldukça büyük tartışmalara yol 
açmaktadır.24 Bu sebeple, tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğunu, lehinde ve aleyhinde görüşler ile 
birlikte ele alıp incelemekte yarar bulunmaktadır.  

 
II- Tüzel Kişilerin Ceza 

Sorumluluğu 

1. Tüzel Kişilerin Ceza 
Sorumluluğu Lehindeki Görüşler 

 

Tüzel kişilerin niteliği hakkında ileri sürülen 
teorilerden, gerçeklik teorisinden hareket eden bu 
anlayışa göre, tüzel kişilerin kendilerini meydana 
getiren gerçek kişilerden ayrı bir irade ve kişilikleri 
bulunmaktadır. Tüzel kişinin iradesi organları, 
başka bir deyişle gerçek kişiler tarafından 
açıklanmakla birlikte, ortaya çıkan bu irade 
herhangi bir üyenin iradesi değil, üyelerin görüşme 
ve tartışmaları sonucunda ortaya çıkan ve bir tek 
üyeye izafe edilmeyecek olan kolektif nitelikteki bir 
irade, bir çoğunluk iradesidir. Medeni hukuk 
bakımından, hak ve fiil ehliyetlerine sahip olan ve 
bu itibarla, özel hukuk açısından hukuka aykırı 
eylem ve işlemlerinden dolayı isnat yeteneğine 
sahip olan tüzel kişilerin, nitelikleri ile bağdaşan bir 
takım suçların faili olabilmeleri hukuken mümkün 
olmalıdır. 25  

                                                
23 Ceza hukuku alanında yapılan çeşitli uluslar arası 
toplantılarda, tüzel kişilerin de belli bazı suçların faili 
sayılması ve para cezası ve yapılarına uygun diğer 
cezalara mahkûm edilmeleri gerektiği hususunda öneri 
niteliğinde kararlar alınmış, aksi takdirde, sadece organ 
sıfatını taşıyacak gerçek kişilerin, özellikle ekonomik ve 
mali suçlar ile çevre suçlarında cezalandırılmalarının, bu 
alandaki suçluluğu engelleyemeyeceği düşünceleri ileri 
sürülmüştür. Şen, s. 137–138. Günümüzde, özellikle, 
Anglo-Amerikan hukuk sisteminin uygulandığı İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak ve aralarında 
Kara Avrupası hukuk sistemine dâhil olan Fransa ve 
Hollanda gibi ülkeler de dâhil olmak üzere, birçok ülkenin 
ceza kanunlarında, tüzel kişilerin belirli bazı suçların faili 
sayılmaları ve bu suçlar nedeniyle haklarında yapılarına 
uygun cezaların verilmesine dair hükümler yer 
almaktadır. 

24 Mehmet Emin Artuk,-Ahmet Gökçen, A. Caner 
Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: 
2002, s. 230.  

25 Özsunay, s. 48-49. Söz konusu görüşlerin 
değerlendirilmesi için bakınız; Ayhan Önder, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Cilt II-III, İstanbul: Beta Basım 
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Tüzel kişi, bağımsız iradesi ile kuruluş 
statüsünde belirlenmiş amacına ulaşmak amacıyla 
faaliyet gösterirken, hukuka aykırı nitelikte ve 
bazen de ceza hukuku açısından suç teşkil eden 
bazı işlemler yapılmasına karar verebilir. Tüzel kişi 
bu kararını da yürütme organları aracılığıyla yerine 
getirebilecektir. Bu durumda, yürütme organını 
oluşturan gerçek kişiler, bir vasıta konumundadır 
ve işlenen suçun azmettireni tüzel kişi olmaktadır. 
Bu şekilde işlenin bir suçtan dolayı, organ olan 
gerçek kişilerin yanı sıra, tüzel kişi de niteliği ile 
bağdaşabilen para, müsadere, faaliyetten men ve 
kapatma cezalarına mahkûm edilebilmelidir.26 Bu 
cezanın uygulanması, tüzel kişi ortağı veya üyesi 
olan diğer gerçek kişilerin kararın alınmasına 
katılmamış olsalar dahi, karar gereğini yerine 
getiren organların göreve getirilmeleri ve 
denetimlerinde üzerlerine düşen dikkat ve özen 
yükümlülüğünü yerine getirmemeleri ve özellikle, 
ticaret ortaklıklarında daima aktifte azalma 
bakımından zarar anlamını taşıyan bu çeşit 
rizikoların var olması, riski göze alma ve riske 
katlanmanın da ticari hayatın bir gereği ve temel 
kuralı olması, tüzel kişilerin söz konusu dolaylı 
sorumluluklarını rasyonelleştirmektedir.27 

Görüldüğü üzere, tüzel kişilerin 
sorumluluğu lehinde görüşünde olanlar, maddi bir 
bünyeleri olmasa dahi, tüzel kişilerin kendilerini 
oluşturan gerçek kişilerden ayrı, müzakere sonucu 
oluşan ve toplu nitelikte bir iradeye sahip 
olduklarını, bu iradenin tüzel kişinin organları 
aracılığıyla dışa vurulup gerçekleştirildiğini, tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunu da kapsayacak 
biçimde dönüşebileceğini, tüzel kişilerin nitelikleri 
ile bağdaşan ve önleyici özelliği baskın görünen 
bazı cezai müeyyidelere çarptırılabileceklerini ve 
bu durumun Anayasada teminat altına alınmış 
bulunan suç ve cezaların kişiselliği ilkesine aykırı 
düşmeyeceğini savunmaktadırlar.28  

2. Tüzel Kişilerin Ceza 
Sorumluluğu Aleyhindeki Görüşler 

 

                                                                   
Yayın Dağıtım A.Ş., 1992, s. 35; Sulhi Dönmezer-Sahir 
Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım Cilt: 
II, Yeniden Gözden Geçirilmiş Onbirinci Bası, İstanbul: 
Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 1997, s. 446-447.  

26 Şen, s. 138; Bıyıklı, Hasan, “Tüzel Kişilerin Ceza 
Sorumluluğu ve Türk Ceza Hukuku Sistemi,” Yargıtay 
Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, Ekim 1981, s. 506.  

27 Bu düşünce doğrultusunda verilen Anayasa 
Mahkemesi kararları ve bu kararların değerlendirmesi 
için bakınız; İzzet Özgenç, “Tüzel Kişinin Sorumluluk 
Ehliyeti-Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine 
Düşünceler,” Reha Poroy’a Armağan, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995, s. 319 vd.  

28 Önder, s. 33–38; Yarsuvat, Duygun, “Tüzel Kişilerin 
Ceza Sorumluluğu,” Prof.Dr. Sahir Erman’a Armağan, 
İstanbul: 1999, s. 889.  

Bu düşünceye sahip olanlar ise, suçun 
sadece gerçek kişiler tarafından işlenebileceğini, 
tüzel kişilerin suç işleyemeyeceklerini 
savunmaktadır. Bu düşüncesine dayanak olarak, 
suç işlemek için gerekli olan ayırt etme ve karar 
verme güçlerine ancak insanların sahip olduğu ileri 
sürülmektedir. Ceza sorumluluğunun söz konusu 
olabilmesi için, suç teşkil eden fiili işleyen bir 
kimsenin suç kastının veya taksirinin bulunması, fiil 
ve fail arasında psikolojik bir bağ olması 
gerekmektedir. Hâlbuki tüzel kişilerde, böyle bir 
durum söz konusu değildir. Çünkü tüzel kişiler, 
insanların aksine, cezanın muhtevasını teşkil eden 
acı ve sıkıntıyı duymak ve sezmek özelliğinden de 
yoksundurlar. Ayrıca, cezalardan birçoğunun tüzel 
kişiler hakkında uygulanması durumunda, böyle bir 
ceza tüzel kişinin sermayesini ilgilendireceği ve 
sermayede bir azalmaya yol açacağı için, tüzel kişi 
hakkında bu cezanın uygulanması işlenen suç ile 
hiçbir ilişkisi bulunmayan ortaklara da sirayet 
edecektir. Oysaki bu durum cezaların kişisel 
olması, sadece suçu işleyen kimseye uygulanması 
kuralına aykırı düşmektedir.29 Bütün bu 
gerçeklerle, tüzel kişinin organlarının suç işlemesi 
durumunda ceza davasının sadece suçu işleyen, 
suç eylemi ile arasında psişik bağ bulunan kişiye 
karşı açılması ve yalnızca bu kişinin 
cezalandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.  

Bu düşünceyi paylaşanlar, ceza normunun 
emir kısmının sadece gerçek kişilere yönelmiş 
olduğu, zira suç teşkil eden olaya sebep olmaya 
sahip oldukları fizik ve psişik yetenekleri 
dolayısıyla, sadece gerçek kişilerin ehil olduklarını, 
bu sebeple, ceza normunu sadece gerçek kişilerin 
ihlal edip suçun faili olabileceklerini, buna karşılık 
farazi bir varlık olan tüzel kişilerin suç faili 
olamayacakları görüşündedir.30 Bu anlayışa göre, 
sadece isnat yeteneğine sahip olan, bu şekilde 
hareket etmesi yüzünden ahlaken ayıplanması 
mümkün olan kimseler işlenen suçun faili 
sayılabilirler. Tüzel kişiler için, böyle bu durum söz 
konusu değildir. Görüldüğü üzere, bu düşünce, 
sadece insan olmak ve hayatta bulunmak 
koşullarını birlikte taşıyan kimselerin suç faili 
olabileceklerini savunmaktadırlar.  

Bu düşüncede olanlar, çağdaş ceza 
hukukunun ve cezalandırma fonksiyonunun 
temelini oluşturan suçlu kişiliğini tüzel kişilerin 
taşımadığını, çünkü suçlu kişiliğini oluşturan 
devletin koyduğu normlara isyan etme ve bu 
konudaki istek ve idareyi açığa vurmanın ancak 
isnat yeteneği ve kusurluluğa sahip olabilen gerçek 
kişilerde bulunduğunu, bu nedenle de tüzel 
kişilerin suç faili olamayacakları ve cezai 
sorumluluğa tabi tutulamayacağını, aksine bir 
düşünce ve uygulamanın cezaların şahsiliği ve her 
suçlunun kişiliğine uygun bir işleme tabi tutulması 

                                                
29 Baha Kantar, Ceza Hukuku, Ankara: (y.y.) 1937, s. 
121–123.  

30 Özgenç, Türk Ceza Kanunu, s. 283, 720.  
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kurallarına aykırı düşeceğini, buna karşılık kişinin 
ve hazinenin zararlarını güvence altına almak 
üzere, ekonomik ve mali suçlarda tüzel kişilerin 
organlarının işledikleri suçlardan dolayı, hukuki ve 
mali sorumluluklarının kabul edilebileceğini ve bu 
durumda tüzel kişilere idari nitelikte zabıta 
müeyyidelerinin uygulanabileceği 
görüşündedirler.31  

Yine sadece gerçek kişilerin kusur ve 
hareket yeteneklerine sahip oldukları, tüzel kişilerin 
ise, sadece temsilcileri aracılığıyla tasarrufta 
bulunabildikleri, organ durumundaki gerçek 
kişilerin hareketleri sebebiyle tüzel kişilerin 
cezalandırılabilmelerinin mümkün olmadığı, 
cezada mevcut olan sosyal-ahlaki değerlerin de 
tüzel kişiler tarafından algılanamayacağı, 
organların açıkladığı irade dışında kendisine özgü 
bir iradesi bulunmayan tüzel kişi bakımından, 
kusur yeteneği ve cezanın kusurla orantılı olması 
kuralının aranmasının tutarsızlıklara yol açacağı, 
buna karşılık günümüz toplumunda ve ekonomik 
düzeninde tüzel kişilere cezadan başka idari, 
inzibati ve mali nitelikte yaptırımlar uygulanmasının 
mümkün olduğu da belirtilmektedir.32  

Özet olarak, tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğunun bulunmadığını ileri süren 
düşünceler, tüzel kişilerin hukuki niteliği hakkındaki 
teorilerden olan farazilik teorisinden hareket 
ederek, tüzel kişinin sadece bir kişi veya mal 
topluluğundan ibaret olduğunu, bir takım haklara 
sahip olup bazı borçların altına girse dahi, 
kendisine özgü bir iradesinin bulunmadığını, zaten 
yasaların tüzel kişinin organı sıfatıyla hareket eden 
gerçek kişilerin iradelerini tüzel kişinin iradesi 
olarak kabul ettiğini, gerçek bir irade olmayınca da 
kişilikten söz edilemeyeceğini, bağımsız irade ve 
kişi varlığının, ceza hukukundaki kusur yeteneğinin 
ve suçlu kişiliğinin temeli olduğunu, bu sebeplerle, 
bizzat tüzel kişinin suçun faili sayılmayacağını, 
ancak suçu işlemek konusunda iradesini kullanan 
organ gerçek kişilerin ceza hukuku bakımından 
sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir.33  

Ayrıca, suçun maddi unsurları arasında yer 
alan fiil ancak insandan kaynağını alan, insandan 
kaynaklanmasa dahi, insana izafe edilebilen bir fiil 
olabileceğinden, fiilin özünde bulunan yapma veya 
yapmama şeklindeki bir davranış ancak insan 
vücudunun bir faaliyeti şeklinde gerçekleşebilecek, 
iradenin harekete geçirici sinirler üzerine etki 
etmesi ve bunların da kasları faaliyete geçirmesi 
ile yapılan bir davranış sonucunda irade ortaya 
çıkıp dış dünyaya yansıyabileceğinden, tüzel 
kişilerin hareket yeteneğinden de yoksun olduğu, 
zira tüzel kişilerin ancak organları aracılığıyla 
tasarrufta bulunabildikleri, ortaya çıkan fiilin de 

                                                
31 Dönmezer-Erman, s. 460–473.  

32 Önder, s. 35.  

33 Dönmezer-Erman, s. 465–470.  

organları oluşturan gerçek kişilerin icrai ve ihmali 
davranışlarından ibaret bulunduğu aynı düşünce 
taraflarınca ifade edilmiştir. Öyleyse, suç teşkil 
eden eylemin psişik veya nedensel hiçbir şekilde 
bağlanamadığı tüzel kişinin ceza hukuku 
bakımından bu eylemden dolayı sorumlu 
tutulması, kişinin gerçekleşmesine hiçbir nedensel 
katkıda bulunmadığı, tamamen başkaları 
tarafından gerçekleştirilen bir fiilden dolayı sorumlu 
tutulması anlamına gelen başkasının fiilinden 
dolayı sorumluluğu ifade edecektir.34  

Ortaya çıkan bu durumun, ceza hukukunun 
temel ilkelerinden birisi olan ve Anayasanın 38’inci 
maddesinin altıncı fıkrası ile TCK’nın 20’nci 
maddesinde güvence altına alınan, ceza 
sorumluluğunun şahsiliği prensibine aykırı 
düşeceği açıktır. Ancak, toplumun korunması ve 
suçluluğun önlenmesi amacıyla, tüzel kişilere 
önlem niteliğinde mali ve idari yaptırımların 
uygulanması mümkündür. Kaldı ki, çoğu kez para 
cezası biçiminde uygulanan bu yaptırımlar tüzel 
kişilerin niteliklerine de aykırı düşmemektedir.35  

 

3. Tüzel Kişilerin Ceza 
Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 

 

Türk hukuk sisteminde yer alan çeşitli 
yasalarda belirli bazı fiiller için tüzel kişilere cezai 
nitelikte müeyyidelerin uygulanacağı 
öngörülmüştür. Bankalar Kanunu, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Vergi Usul 
Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, Siyasi Partiler 
Kanunu, Dernekler Kanunu gibi, tüzel kişileri 
ilgilendiren çeşitli yasalarda, tüzel kişilerin bu 
yasalara aykırı birtakım fiilleri işlemesi durumunda 
idari para cezası, müsadere veya kapatma gibi, 
tüzel kişilerin niteliklerine uygun yaptırımlara 
mahkûm edilmeleri öngörülmüş bulunmaktadır.36  

Önceki 765 sayılı TCK’da, tüzel kişilerin 
cezai sorumluluğunu düzenleyen bir hüküm 
bulunmamaktaydı. Bu sebeple, tüzel kişilerin ceza 
hukuku bakımından sorumlu tutulup tutulmayacağı 
hususu doktrinde uzun süre tartışılmıştır. Bu 
tartışmalara bir son vermek ve tüzel kişilerin 
işledikleri suçlara karşı toplumu korumak amacıyla, 
5237 sayılı TCK’da tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK’nın 20 ve 60’ıncı 
maddelerinde, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ve 
tüzel kişiler hakkında uygulanacak cezalar 
düzenlenmiş olup, ikinci kitap ikinci kısım onuncu 
bölümde yer alan malvarlığına karşı suçlara ilişkin 
bölümün sonunda yer alan 169’uncu maddede ise, 

                                                
34 Toroslu, s. 83.  

35 Dönmezer-Erman, s. 472–473; Önder, s. 37–38.  

36 Örnek olarak bakınız; Vergi Usul Kanunu m. 8, 333.  
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bu bölümde yer alan suçlardan dolayı tüzel 
kişilerinde sorumlu tutulacakları belirtilmiştir.37  

5237 sayılı TCK’nın 60’ıncı maddesinde, 
işlenen bir suç sebebiyle tüzel kişilere özgü üç ayrı 
güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
Bunlar; 

1. Faaliyet izninin iptali,38 

2. Eşya müsaderesi ve 

3. Kazanç müsaderesidir.39  

Tüzel kişinin bizzat kendisinin fiil ehliyeti 
mevcut değildir. MK’nın 48’inci maddesinde tüzel 
kişinin iradesinde bahsedilmekteyse de, burada 
kastedilen tüzel kişi adına açıklanmış ve tüzel kişi 
adına hukuki sonuç doğuran iradedir. Tüzel kişinin 
fiil ehliyeti olmadığına göre, kusur ehliyeti de 
yoktur. Zira kusur ehliyetine sahip olabilmek için 
öncelikle fiil ehliyetine sahip olmak gereklidir.40  

Mevcut düzenlemeler karşısında, tüzel 
kişilerin sadece belirli koşulların varlığı durumunda 
ve yasanın ayrıca belirttiği bazı suçlar için idari 
yaptırımlara maruz kalacağı anlaşılmaktadır. Bu 
sorumluluk için, tüzel kişilerin organları veya 
temsilcileri olan gerçek kişilerin, yasanın açıkça 
tüzel kişiler tarafından da işlenebileceğini belirttiği 
bir suçu tüzel kişi yararına işlemesi gerekmektedir. 
Bu durumda, suçu işleyen gerçek kişinin ceza 
sorumluluğunun yanı sıra, tüzel kişinin de idari 
para cezası, müsadere, faaliyetten men, fesih veya 
kapatma, adli nezaret altında faaliyet gösterme gibi 
güvenlik tedbirlerine mahkûm edilmesi söz konusu 
olacaktır.  

Hemen belirtmek gerekir ki, idari para 
cezası ceza hukuku yaptırımı olan bir ceza 
değildir; idari makam tarafından karar verildiği için, 
bir idari yaptırımdır.41 Ayrıca tüzel kişinin mahkûm 
olabilmesi, gerçek kişinin mahkûm olmasına bağlı 
tutulmuştur. Özellikle ekonomik suçluluğun 

                                                
37 Elbette, tüzel kişiler hakkında hükmedilecek 
yaptırımlara ilişkin düzenlemeler bunlarla sınırlı değildir. 
Türk Ceza Kanunun 140, 242 ve 246’ncı maddelerinde 
tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirleri 
yer almaktadır.  

38 Faaliyet izninin iptali için; kasıtlı bir suçun işlenmiş 
olması, suçun tüzel kişinin organ veya temsilcisi sıfatını 
taşıyan kişilerin iştirakiyle işlenmiş olması ve bu kişiler 
hakkında işledikleri suç sebebiyle mahkûmiyet kararı 
verilmiş olması, suçun faaliyet izninin sağladığı yetki 
kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi ve suçun işlenmesi 
suretiyle tüzel kişi yararına bir kazanç elde edilmiş olması 
gerekmektedir (TCK m. 60/1).  

39 Tüzel kişi hakkında müsadereye ilişkin hükümlerin 
uygulanabilmesi için, suçun tüzel kişinin yararına 
işlenmesi gerekmektedir.  

40 Özgenç, Türk Ceza Kanunu, s. 283.  

41 Ibid., s. 285.  

önlenmesinde en etkili tedbir, tüzel kişilerin de, 
gerçek kişilerin yanı sıra, sorumlu tutulmasıdır.42 

Sonuç  

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
konusundaki görüş ve düşünceler bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, toplumun korunması ve 
suçluluğun önlenmesi amacıyla dahi olsa, tüzel 
kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediği, 
ceza yasalarında tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğuna yer verilmediği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu sonucun aksine bir düzenleme 
mevcut sistem açısından ceza hukukunun temel 
bazı ilkelerine tümüyle aykırı düşebilecektir. 
Anayasada değişiklik yapılmadan kabul edilecek 
böyle bir düzenlemenin suç ve cezaların şahsiliği 
ilkesinin ihlali anlamına geleceği açıktır.  

Her ne kadar, tüzel kişilerin kendilerine 
özgü bazı haklara sahip olabilmeleri ve bazı 
borçları yüklenebilmeleri çerçevesinde, özel hukuk 
açısından hak ve fiil ehliyetlerine sahip oldukları 
söylenebilirse de, bu durum onların ceza 
hukukundaki suç failliği ve ceza sorumluluğu için 
aranan kusur ve hareket yeteneklerine de sahip 
oldukları anlamına gelmemektedir. Tüzel kişinin 
karar organlarının iradesini tüzel kişinin kendi 
iradesi olarak algılamak, sadece özel hukuk 
gerekleri açısından doğru sayılabilir. Ancak, suçlu 
kişiliğinin son derece önem taşıdığı, ceza normunu 
ihlal iradesinin varlığı halinde, kişiye son derece 
ağır müeyyidelerin uygulandığı, bireyin 
özgürlüğünden mahrum edildiği ve kişinin 
toplumda ceza mahkûmiyetinin olumsuz sosyolojik 
etkilerine maruz kaldığı ceza hukuku alanında, bir 
kişinin iradesini bir başka kişiye izafe etmek ve 
varsayıma dayanılarak, bu irade yüzünden söz 
konusu tüzel kişiyi ceza müeyyidesine tabi tutmak, 
ceza hukukunun dayandığı bütün varsayımların 
reddedilmesi anlamına gelecektir. 

Oysa böyle bir sonucun kabul edilebilir 
tarafı yoktur. Çünkü ceza hukuku bakımından, 
suçun maddi unsurunu oluşturan fiil mutlaka bir 
insan davranışı olmalıdır. Bu durumda, fiilin tüzel 
kişinin organları tarafından işlenmesine rağmen, 
tüzel kişinin de bu fiilden sorumlu tutulması, açıkça 
başkasının fiilinden dolayı sorumluluğun kabul 
edilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir düzenleme 
ise, Anayasanın 38’inci maddesinin altıncı 
fıkrasına açıkça aykırı düşecektir. Ayrıca, yukarıda 
üzerinde durulan, tüzel kişilerdeki 
antidemokratikleşmeye yönelik bünye değişikliği 
dikkate alındığında, hem suç kararını alan ve hem 
de suç teşkil eden fiili gerçekleştiren yürütme 
organının yanı sıra, tüzel kişiyi, bu konuda gerçek 
kişide mevcut olan iradeye rağmen, 
azmettirmeden dolayı cezalandırmak mantıki 
açıdan da yanlış olacaktır. Kaldı ki, tüzel kişi 
hakkında hükmedilecek para cezasının 

                                                
42 Kabahatler bakımından ise, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun “Organ veya temsilcinin davranışından dolayı 
sorumluluk” başlıklı 8’inci maddesi hükmünün de göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.  



TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU 

MART 2008 

37

ödenmemesi durumunda, söz konusu olabilecek 
hürriyeti bağlayıcı cezanın kime uygulanacağı da 
belirsizdir. 

Yeni TCK sisteminde tüzel kişi hakkında, 
işlenen bir suç sebebiyle ceza yaptırımı 
uygulanamamaktadır. Diğer yandan, bir tüzel 
kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suç 
sebebiyle, niteliği ve amacı farklı olduğu için, tüzel 
kişiye de idari para cezası verilebilecektir. Diğer 
yandan, Anayasanın 38’inci maddesinde değişiklik 
yapılmadığı sürece, tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğundan bahsetmek mümkün 
olmamaktadır.  

Ancak, toplumun tüzel kişiler vasıtasıyla 
işlenen suçlardan korunması amacıyla, idari para 
cezası, faaliyetin geçici olarak durdurulması, 
kapatma gibi, önleyici nitelik taşıyan idari ve mali 
yaptırımların tüzel kişiler hakkında 
uygulanmasında tereddüt edilmemesi 
gerekmektedir. Hatta öngörülen bu cezalardan, 
özellikle idari para cezası miktarının yüksek 
tutulması ve tüzel kişinin organlarının da bu 
cezalardan Türk Ticaret Kanununun 65’inci 
maddesinde belirtildiği şekilde müteselsilen 
sorumlu tutulması önem taşımaktadır. Tüzel kişi 
hakkında uygulanan bu yaptırımlar, suç ve 
cezaların şahsiliği ilkesine aykırı düşmediği gibi, bu 
yaptırımların uygulanması tehdidi tüzel kişi 
organlarını faaliyetlerinde hukuka uygun 
davranmaya sevk edecektir. Bu sayede, hem 
Anayasada yer alan temel bir güvence ve ceza 
hukukunun temel kavram ve ilkeleri göz ardı 
edilmemiş olacak, hem de tüzel kişiler vasıtasıyla 
toplum düzeninin bozulmasının önüne geçilmiş 
olacaktır. 
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ÖZET 

Parlamenter hükümet sistemi ve 
başkanlık hükümeti sistemlerinin taşıdıkları 
dezavantajlar dolayısıyla, bazı ülkeler mutlak 
olarak bu iki sistemden birine bağlı kalmamışlar; 
bu iki sistemin bazı unsurlarını taşıyan, yarı 
başkanlık adı altında karma bir hükümet sistemini 
benimsemişlerdir. Yarı-Başkanlık hükümeti 
sisteminin, yürütmeyi güçlendirme ve hükümet 
istikrarı sağlama gibi birtakım avantajlarının olduğu 
söylenebilir. Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminin 
sistemde tıkanıklıklara sebep olma, zayıf 
hükümetlerin kurulmasına sebep olma, hesap 
verilebilirliği zorlaştırma ve devlet başkanının 
tarafsızlığını kaybetmesi gibi dezavantajları vardır. 
Yarı-başkanlık hükümet sistemine sahip olduğu 
kabul edilen ülkelere baktığımız zaman, uygulama 
açısından bir çeşitliliğin olduğunu söylememiz 
mümkündür.  

Anahtar Sözcükler: Yarı-Başkanlık 
Sistemi, Hükümet Sistemi, Fransa Hükümet 
Sistemi, Yürütme, Hükümet 

ABSTRACT 

Some countries do not use the 
parliamentary or presidential system of 
government because of the disadvantages of both 
systems. These countries have adopted semi-
presidential system which has elements of both 
systems. It can be fairly said that the semi-
presidential system has some advantages such as 
strengthening executive power and achieving 
political stabilisation. On the other hand, beside 
these advantages, there are some disadvantages 
of the semi-presidential system: it may cause 
blockage in the system and formation of weak 
governments or it may complicate rendering 
account or president may lose its political 
neutrality. 

Key Words: Semi-Presidential System, 
Government System, Government System of 
France, Executive, Government. 

 

I. KUVVETLER ARASI İLİŞKİLER VE 
HÜKÜMET SİSTEMLERİ  

 

Hükümet sistemlerinin tasnifinde 
genellikle devletin temel kuvvetleri arasındaki ilişki 
                                                           
1 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku 
Araştırma Görevlisi. 

esas alınmaktadır. Ancak bütün demokratik hukuk 
devletlerinde yargı kuvvetinin bağımsız, ayrı bir 
kuvvet olması gerektiği kabul edildiği için hükümet 
sistemlerinin tespitinde yargı kuvveti dışında kalan 
iki temel kuvvet, yasama ve yürütme kuvvetleri 
arasındaki ilişkiler belirleyici olmaktadır2. 

Yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki 
ilişkiler incelendiği zaman, genel olarak iki türlü 
hükümet sistemi ortaya çıkmaktadır; kuvvetler 
birliğine dayalı hükümet sistemleri ve kuvvetler 
ayrılığına dayalı hükümet sistemleri. Eğer yasama 
ve yürütme kuvveti tek bir organda birleşmiş ise 
kuvvetler birliğine dayalı hükümet sistemleri söz 
konusudur. Eğer yasama ve yürütme kuvveti ayrı 
ayrı organlara verilmiş ise bu durumda kuvvetler 
ayrılığına dayalı hükümet sistemlerinden 
bahsedilir3. 

Kuvvetler birliğine dayalı sistemlerde, 
yani yasama ve yürütme kuvvetinin tek organda 
birleşmesi halinde, iki ihtimal ortaya çıkar; yasama 
ve yürütme kuvveti ya yürütme organında 
toplanmıştır, ya da yasama organında toplanmıştır. 
Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yürütme 
organında toplanması halinde mutlak monarşi ya 
da diktatörlük gibi anti-demokratik rejimler söz 
konusu olur. Yasama ve yürütme kuvvetleri 
yasama organında birleştiği takdirde ise meclis 
hükümeti sistemi adında bir sistemden bahsedilir4.  

Kuvvetler ayrılığına dayalı sistemlerde, 
yani yasama ve yürütme kuvvetlerinin ayrı 
organlarda olması halinde, yasama ve yürütme 
organı arasındaki ilişkinin yoğunluğuna göre 
temelde iki çeşit hükümet sistemi karşımıza çıkar. 
Kuvvetler sert bir şekilde birbirinden ayrılmış, 
yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ilişkiler 
son derece sınırlı ise başkanlık hükümeti sistemi; 
kuvvetler yumuşak bir şekilde birbirinden ayrılmış, 
yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ilişkiler 
yoğun ise parlamenter hükümet sistemi söz 
konusu olur5. Kuvvetler ayrılığına dayalı hükümet 
sistemleri esas itibariyle bu şekilde ikiye 
ayrılmasına rağmen, üçüncü bir hükümet 
sisteminin de bu kategoride değerlendirilmesi 
gerektiği, son elli yıl içinde en başta Mourice 
DUVERGER olmak üzere birçok yazar tarafından 

                                                           
2 Turan GÜNEŞ, Parlamenter Rejimin Bugünkü 
Manası ve İşleyişi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1956., s.3-4.; Erdoğan TEZİÇ, Anayasa 
Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001., s.394.; Mehmet 
TURHAN, Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, 
Diyarbakır 1989, s.21.; Erdal ONAR, “Türkiye’nin 
Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi 
Düşünülmeli midir?”, Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar 
Birliği Yayını, Ankara, 2005, s.71-72.; Ergun ÖZBUDUN, 
“Başkanlık Sistemi Tartışmaları”, Başkanlık Sistemi, 
Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2005, s.105. 
3 TURHAN, s.21.  
4 ONAR, s.72.; TURHAN, s.21. 
5 Attila ÖZER, Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2003, s.106.; GÜNEŞ, s.12.; TURHAN, s.21.; 
Mustafa ERDOĞAN, Anayasacılık Parlamentarizm 
Silahlı Kuvvetler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993., s.27-
28.  



YARI-BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

MART 2008 

39

ifade edilmektedir6. Anılan hükümet sistemi yarı 
başkanlık hükümet sistemidir.  

Temelde kuvvetler ayrılığına dayanan 
hükümet sistemleri başkanlık hükümeti sistemi ve 
parlamenter hükümet sistemi olmak üzere ikiye 
ayrılmakla birlikte bu iki hükümet sisteminin de 
birtakım özelliklerini taşıyan, karma sistem 
diyebileceğimiz ve Anayasa Hukuku literatürüne 
“Yarı-Başkanlık Hükümet Sistemi” olarak giren 
üçüncü bir sistem vardır. Hükümet sistemleri izah 
edilirken başkanlık hükümet sistemine ABD, 
parlamenter hükümet sistemine İngiltere, yarı-
başkanlık hükümet sistemine Fransa örnek 
gösterilmektedir. Bu ülkelerin uyguladıkları 
sistemler görünüşte çok farklı olmasına karşın 
taşıdıkları ortak bir özellik vardır; her üçünün de 
nabzı adeta “seçimle gelmiş bir hükümdar”da 
atmaktadır7. ABD’de başkan, İngiltere’de 
Başbakan, Fransa’da Cumhurbaşkanı, yürütmenin 
merkezinde yer aldıkları için seçimle gelmiş 
hükümdara benzetilmektedirler.  

Hükümet sistemlerinin tasnifinde temel 
ayrım kuvvetler birliği-kuvvetler ayrılığına dayalı 
olmasına rağmen, günümüzde hükümet 
sistemlerinin tasnifinde kuvvetler birliğine dayalı 
hükümet sistemleri pek dikkate alınmamaktadır. 
Artık hükümet sistemlerini çeşitli kategorilere 
ayırırken kuvvetler ayrılığı ilkesi içerisinde bir 
tasnifleme yapılmaktadır. Bu tasnifler zamana ve 
yazara göre değişmektedir8. Örneğin Siaroff 
hükümet sistemlerini öncelikle yürütme organının 
tekçi veya ikici olmasına göre ayırt etmektedir. 
Eğer yürütme içerisinde hem hükümet başkanlığı, 
hem de devlet başkanlığı tek bir kişide 
toplanıyorsa, bu durumda tekçi bir yapı söz 
konusudur. Diğer taraftan yürütme içinde bir devlet 
başkanı bir de hükümet başkanı varsa, yani iki 
başlı bir yapı karşımıza çıkıyorsa ikici bir yapıdan 
bahsedilebilir. Siaroff, tekçi yapıya sahip sistemleri 
devlet başkanının seçimle işbaşına gelip 
gelmemesine göre ikiye ayırmaktadır. Bu ayrımı 
yaptıktan sonra da devlet başkanının yasama 
organına karşı sorumlu olup olmamasına göre ikili 
bir ayrım yapmaktadır9.  

Siaroff’a göre İkici yapıya sahip sistemler 
ise öncelikle devlet başkanının doğrudan 
halkoyuyla seçilip seçilmemesine göre ikiye 
ayrılmaktadır. Buna göre ortaya çıkan sistemler de 
                                                           
6 Robert ELGIE, “The Classification of Democratic 
Regime Types: Conceptual Ambiguity and Contestable 
Assumptions”, European Journal of Political 
Research, Vol. 33., 1998, s.223.; ONAR, s.72. 
7 Mourice DUVERGER, Seçimle Gelen Krallar, Konuk 
Yayını, İstanbul 1975., s.7-8.; Burhan KUZU, “Neden 
Başkanlık Hükümeti”, Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve 
Temel Siyasi Sorunlar Sempozyumu, Ankara, 2000, 
s.44. 
8 ELGIE, (1998)., s.219. 
9 Söz konusu tasnif için bkz. Alan SIAROFF, 
“Comparative Presidencies: The Inadequacy of the 
Presidential, Semi-Presidential and Parliamentary 
Distinction”, Eurepean Journal of Political Research, 
Vol. 42., Issue 3., Mayıs 2003, s.294-302. 

hükümet başkanının yasama organına karşı 
sorumlu olup olmamasına göre ikiye ayrılmaktadır.  

Sonuç olarak Siaroff, dünyada uygulanan 
hükümet sistemlerini tam sekiz kategoride 
değerlendirmektedir10. Görüldüğü üzere hükümet 
sistemlerinin tasnifinde klasik ayrım tek kabul 
görmüş ayrım değildir ve yavaş yavaş alternatif 
ayrımlar da yapılmaktadır11. Artık başkanlık 
hükümeti sistemi, parlamenter hükümet sistemi ve 
yarı-başkanlık hükümeti sistemi şeklindeki üç 
hükümet sistemi dünya üzerindeki uygulamaları 
tam olarak karşılama kudretine sahip değildir12. 

Her ne kadar hükümet sistemlerinin 
tasnifine ilişkin klasik ayrım önemini kaybetmeye 
başlasa da, hükümet sistemleri tasnifinde hala 
klasik ayrımın genel kabul gördüğünü 
söyleyebiliriz.  

 

II. YARI-BAŞKANLIK HÜKÜMETİ 
SİSTEMİ13

 

                                                           
10 SIAROFF,  s.294-302. 
11 Bu ayrımlardan birini de Lijphart yapmıştır. Ona göre, 
hükümet sistemlerini sekize ayırmak mümkündür: 
öncelikle yürütme organının tek kişilik ya da kolektif bir 
yapısı olmasına göre, ardından bu yürütme organlarının 
yasama organının güvenine ihtiyaç duyup 
duymamalarına göre, son olarak da yürütme organının 
yasama organından mı yoksa doğrudan halktan mı 
kaynaklandığına göre ayrım yapıp sekiz ayrı hükümet 
modelini ortaya koymuştur. Bu tasnif için bkz. Arend 
LIJPHART, “Presidentialism and Majoritarian 
Democracy: Theoretical Observations.”, The Failure of 
Presidential Democracy, Comparative Perspective, 
Vol.1., Juan J. Linz-Arturo Valenzuela ed., The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994., 
s.94. 
12 ONAR, s.75-76. 
13 Fransa’da Beşinci Cumhuriyet Anayasasının başarılı 
uygulamasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve 
başkanlık ya da parlamenter hükümet sistemine bir 
alternatif olarak düşünülmeye başlanmış olan bu 
hükümet sistemine Türk Doktrininde “Yarı-Başkanlık 
Hükümeti Sistemi” adı verilmiştir. Ancak bu hükümet 
sisteminin yine de parlamenter hükümet sistemi olduğu, 
ama bu parlamenter hükümet sisteminin devlet 
başkanına ağırlık veren bir hükümet sistemi olarak diğer 
parlamenter hükümet sistemlerinden ayrıldığı yönünde 
görüşün de haklılık payının olduğunu burada belirtmek 
gerekir. Bu görüş için bkz. Attila ÖZER, Batı 
Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş 
Yöntemleri, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayını, Ankara, 1981, s.71 vd.; Yarı-Başkanlık hükümeti 
sistemini anlatmak için İngilizcede tek bir kavram 
kullanılmamıştır. Bu hükümet sistemini tarif etmek için 
“Bipolar Executive”, “Divided Executive”, “Parliamentary 
Presidential Republic”, “Quasi-Parliamentary System”, 
“Semi-Presidential Government” ve yakın zamanlarda 
“Premier-Presidential System” gibi isimler kullanılmıştır. 
Bu kavramlar için bkz. Juan J. LINZ, “Presidential or 
Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?”, 
The Failure of Presidential Democracy, Comparative 
Perspective, Vol.1., Juan J. Linz-Arturo Valenzuela ed., 
The John Hopkins University Press, Baltimore and 
London, 1994, s.48.  
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A. Yarı-Başkanlık Hükümeti Sisteminin 
Genel Özellikleri 

 

Parlamenter hükümet sistemi ve 
başkanlık hükümeti sistemlerinin kendi içlerinde 
taşıdıkları dezavantajlar dolayısıyla, bazı ülkeler 
mutlak olarak bu iki sistemden birine bağlı 
kalmamışlar, bu iki sistemin bazı unsurlarını 
taşıyan, yarı başkanlık adı altında karma bir 
hükümet sistemini benimsemişlerdir14. Bu hükümet 
sisteminde, halk tarafından seçilmiş başkanlık 
müessesesinin parlamenter hükümet sisteminin 
Başbakanlık ve yasama organına karşı yürütme 
organının sorumluluğu gibi özellikleriyle bir arada 
bulunduğunu görmekteyiz15. Yarı-Başkanlık 
hükümeti sisteminin özünde, esasında parlamenter 
hükümet sistemi vardır16. Parlamenter hükümet 
sistemi temeli olmasına rağmen, başkanlık 
hükümeti sisteminin bazı özellikleri bu sisteme 
entegre edilmiştir. Bu hükümet sistemini 
parlamenter hükümet sisteminin değişik bir 
uygulaması olarak değerlendirmek yanlış olmaz. 
Ayrıca doktrinde bu hükümet sisteminin, başkanlık 
hükümeti sistemindeki seçilmiş yürütme ve devlet 
başkanına dayanan, ancak parlamenter hükümet 
sisteminde görülen ve yürütmeye tabi güçsüz bir 
yasama organı fikri ile bağdaştırılmış, adeta 
seçilmiş bir krallığın ortaya çıktığı bir sistem 
olduğu17 da ileri sürülmektedir. Lijphart, bu 
hükümet sisteminin başkanlık hükümeti sistemi ile 
parlamenter hükümet sisteminin unsurlarını bir 
arada bulunduran karma bir hükümet sistemi 
olarak değil de, seçim sonuçlarına göre alternatifli 
bir yönetim biçimini getiren bir hükümet sistemi 
olarak ifade etmenin daha doğru olacağını18 ifade 
etmektedir. 

Yarı başkanlık hükümeti sistemini Beşinci 
Cumhuriyet Fransa’sını nazara alarak açıklayıp 
1970’lerde bilim hayatıyla tanıştıran yazar Maurice 
Duverger’dir. O’na göre yarı başkanlık hükümet 
sisteminin üç karakteristik özelliği vardır; öncelikle 
genel oyla seçilmiş bir başkan olacak, bu başkan 

                                                           
14 Oya ARASLI, “Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel 
Siyasi Sorunlar Sempozyumu’nda sunduğu tebliğ”, 
Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel Siyasi 
Sorunlar Sempozyumu, Ankara 2000, s.255.; Ersin 
KALAYCIOĞLU, “Başkanlık Rejimi: Türkiye’nin 
Diktatörlük Tehdidiyle Sınavı”, Başkanlık Sistemi, 
Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2005, s.17.; 
ÖZBUDUN, (2005), s.106.; LINZ, (1994) s.52. 
15

 Robert ELGIE, “Cohabitation: Divided Government 
French Style”, Divided Government in the 
Comparative Perspective., Robert ELGIE ed., Oxford 
University Press, 2001, s.107.; SIAROFF, s.287.; LINZ, 
(1994) s.48. 
16 M. Savaş BAYINDIR, “Kıt’a Avrupasında Yarı 
Başkanlık Rejimi Örnekleri ve Bir Değerlendirme”, 
KHukA, 2.(2007), s.117.; Süheyl BATUM, “Siyasal Rejim 
Türleri ve Türkiye’de Siyasal Sistemin Geleceği”, 
Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel Siyasi 
Sorunlar Sempozyumu, Ankara, 2000., s.74. 
17 KALAYCIOĞLU, s.17. 
18 LIJPHART, (1994), s.104. 

hatırı sayılır yetkilerle donatılmış olacak ve bu 
başkanın yanı sıra yürütme organı içinde yasama 
organına karşı sorumlu, Başbakan ve bakanlardan 
oluşan bir kurul olacak19. Aslında Fransa’nın sahip 
olduğu hükümet sistemini farklı şekillerde 
adlandıran yazarlar da vardır. Örneğin Gicquel, 
Fransa’nın hükümet sistemini parlamentodaki 
çoğunluk desteğini almış bir başkanlık sistemi20 
olarak tarif etmektedir. Diğer taraftan Brunner, hem 
devlet başkanına hem de parlamentoya karşı 
sorumlu bir Başbakanın olduğu sistemi 
parlamenter-başkanlık karma sistemi olarak tarif 
etmektedir21. Bazı yazarlar da haklı olarak bu 
sistemi devlet başkanına ağırlık veren parlamenter 
hükümet sistemi olarak ifade etmektedir22. 

Yarı-Başkanlık hükümeti sistemini 
benimseyen bazı ülkelere baktığımız zaman 
görmekteyiz ki, bu ülkeler, yeni kazandıkları 
bağımsızlıklarını perçinleyebilmek için bu hükümet 
sisteminden yararlanmaktadırlar. Şöyle ki, halkoyu 
ile seçilip iş başına gelen Devlet Başkanı ülkenin 
bağımsızlığının sembolü konumuna gelmektedir. 
Bu tür ülkelere en uygun iki örek olarak İrlanda ve 
İzlanda’yı gösterebiliriz23.  

Duverger yukarıdaki üç unsuru yarı 
başkanlık hükümet sisteminin karakteristik 
özellikleri arasında sayarken, Sartori, bu hükümet 
sisteminin beş karakteristik özelliğinin olduğunu 
ifade etmektedir24. Bu özellikler; 

- Belli bir dönem için doğrudan doğruya 
ya da dolaylı olarak halk oyuyla iş başına gelmiş 
bir başkan olacak, 

- Bir tarafta devlet başkanı, diğer tarafta 
Başbakanın olduğu iki başlı bir yürütme organı 
olacak, 

- Başkan, parlamentoya karşı sorumlu 
olmayacak. Ama hükümetten bağımsız, tek başına 
hiçbir işlemi de yapamayacak. 

- Başbakan ve hükümet başkana karşı 
sorumlu olmayacak, parlamentoya karşı sorumlu 
olacak. 

- Yürütme organındaki iki başlılık farklı bir 
dengenin oluşmasını sağlayacak; bir otorite olarak 
varlığını hissettiren kişi duruma göre farklılık arz 
edecektir. Bazen Başbakan ağırlıklı bir yürütme, 
bazen de devlet başkanı ağırlıklı bir yürütme 
karşımıza çıkacak.  

Duverger, yarı-başkanlık hükümet 
sistemine ilişkin araştırmasında, Beşinci 
                                                           
19 ELGIE, (1998), s.229.; SIAROFF, s.290.; TURHAN, 
s.78.; ONAR, s.75.; BAYINDIR, s.117.; Nur ULUŞAHİN, 
İki Başlı Yürütme Yapılanması, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2007, s.25-26. 
20 Jean GICQUEL, Droit Constituionnel et Politiques, 
Paris, 1995, s.517. (ELGIE, (1998), s.231.’den naklen). 
21 SIAROFF, s.292. 
22 ÖZER, (1981), s.71 vd. 
23 LINZ, (1994) s.50. 
24 SIAROFF, s.290. 
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Cumhuriyet Fransa’sı, Finlandiya, Avusturya, 
İrlanda, İzlanda, Portekiz ve Weimer Almanya’sını 
incelemiştir. Bu ülkelerden sadece Fransa’da 
başkanın mutlak etkinliği olmasına karşın, 
Avusturya, İrlanda ve İzlanda’da sembolik bir 
devlet başkanının olduğunu ifade etmiştir. Yine 
Duverger’nin, Avusturya, İrlanda ve İzlanda’nın 
Anayasal düzenlemelerine bakarak bunların yarı-
başkanlık hükümet sistemine sahip olduklarını 
ifade etmesine rağmen, bu ülkelerin uygulamasına 
baktığımızda daha çok parlamenter hükümet 
sisteminin özelliklerini taşıdığını söylemek 
mümkündür25.   

Duverger’nin yarı-başkanlık hükümet 
sistemine ilişkin birinci kriteri, yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi, doğrudan halkoyuyla göreve gelmiş 
bir devlet başkanının varlığıdır. Finlandiya’da 
devlet başkanı 1988 öncesi iki dereceli bir seçimle 
işbaşına gelmekteydi. Ancak belirtmek gerekir ki 
bu ikinci seçmenler topluluğunun kimlerden 
oluşacağı partilerin inisiyatifine bağlı idi. Fransa’da 
1958 Anayasasının ilk halinde, devlet başkanının 
dolaylı bir seçimle işbaşına gelmesi kabul edilmiş, 
1962 yılında yapılan değişiklikle birlikte devlet 
başkanının doğrudan halkoyuyla seçilmesi usulü 
getirilmiştir. De Gaulle, bu değişikliğin devlet 
başkanının doğrudan doğruya halkoyuyla 
seçilmesiyle meşruiyet kazanacağı gerekçesiyle 
yapıldığını ifade etmiştir. Duverger’nin veciz 
ifadesiyle “bu değişiklik, devlet başkanına hiçbir 
yetki vermemesine rağmen gücüne güç katmıştır.” 
Eğer istenen sadece güçlü bir devlet başkanına 
sahip olmak ise, bunun için mutlaka halkoyuyla 
seçilmiş bir devlet başkanı şart değildir. Doğrudan 
halkoyuyla seçilmemiş bile olsa hukuki zeminde 
devlet başkanının güçlü bir konuma sahip olması 
mümkündür. Bu durumda güçlü bir devlet başkanı 
ile hükümet arasında çatışma çıkması tehlikesi her 
zaman varlığını hissettirir26.  

Duverger, ikinci kriter olarak devlet 
başkanının hatırı sayılır derecede yetkilerle 
donatılması gerektiğini ifade etmektedir. Yarı-
başkanlık hükümeti sistemini benimsediği ileri 
sürülen Avusturya, İrlanda ve İzlanda gibi 
ülkelerde devlet başkanı önemli sayılabilecek 
yetkilerle donatılmamıştır. Hukuken sahip olsalar 
bile kesinlikle bu yetkileri kullanmamaktadırlar. 
Hatırı sayılır derecede önemli yetkilerle donatılmış 
olma kavramı göreceli bir kavramdır. Dolayısıyla 
bu kavrama verilen anlam da yazarların bakış 
açılarına göre değişkenlik göstermektedir. Hal 
böyle olunca yarı-başkanlık hükümeti sistemine 
örnek olarak gösterilen ülkelerin listesi yazardan 
yazara, bakış açısına göre değişmektedir. 
Dolayısıyla yarı-başkanlık hükümeti sistemi 
açısından “hatırı sayılır derecede önemli yetkilerle 
donatılmış devlet başkanı” kavramını bir kriter 
olmaktan çıkarmak gerekir27. 

                                                           
25 SIAROFF, s.291. 
26 SIAROFF, s.291. 
27 SIAROFF, s.291-292. 

Duverger, yarı-başkanlık hükümet sistemi 
için üçüncü kriter olarak, devlet başkanından ayrı 
olarak parlamentoya karşı sorumlu olan bir 
Başbakanın olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 
kriter yarı-başkanlık hükümet sistemini başkanlık 
hükümeti sisteminden ayıran en önemli özelliktir. 
Bu sistemde devlet başkanı ile parlamento arasına 
sıkışmış bir Başbakan vardır. Brunner hem devlet 
başkanına hem de parlamentoya karşı sorumlu bir 
Başbakanın olduğu sistemi parlamenter-başkanlık 
karma sistemi olarak tarif etmektedir28.   

Yarı-başkanlık hükümeti sistemi denilince 
akla gelen ilk ülke Fransa’dır. Ancak, Fransa’dan 
başka, dünya üzerinde 40 kadar ülke29 vardır ki, bu 
ülkelerde (a) devlet başkanı-hükümet başkanı 
ayrımı vardır, (b) yürütme içerisinde doğrudan 
halkoyuyla seçilmiş devlet başkanı vardır, (c) 
devlet başkanı siyasi açıdan sorumsuz, hükümet 
ise yasama organına karşı sorumludur. Eğer bu 
kriterleri dikkate alırsak yarı-başkanlık hükümeti 
sisteminin uygulamasının da epey geniş olduğunu 
ifade etmek mümkündür.   

 

B. Yarı Başkanlık Hükümeti Sisteminin 
Avantaj ve Dezavantajları 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminin sahip 
olduğu birtakım avantajlar yanında 
dezavantajlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Yarı-
Başkanlık hükümeti sistemi denildiği zaman ilk 
akla gelen ülke olan Fransa’daki uygulama ile 
sistemin teorisi üzerinde düşünüldüğü zaman akla 
gelebilecek avantaj ve dezavantajlar aşağıda 
incelenmiştir. 

 

1. Yarı-Başkanlık Hükümeti Sisteminin 
Avantajları 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminin, 
yürütmeyi güçlendirme ve hükümet istikrarı 
sağlama gibi birtakım avantajlarının olduğu 
söylenebilir.  

a. Yürütmenin Güçlü Olmasını 
Sağlaması 

Yarı-Başkanlık hükümeti sistemi denildiği 
zaman ilk akla gelen ülke olan Fransa’da yürütme 
organı yasama organı karşısında güçlendirilmiştir. 
Yürütme organının düzenleyici işlemler yapma 
yetkisinin son derece geniş olması; yasama 
organının çıkaracağı kanunların konu itibariyle 

                                                           
28 SIAROFF, s.292. 
29 Bu kategoride değerlendirilen ülkeler, Avusturya, 
Belarus, Bulgaristan, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Hırvatistan, Finlandiya, Gürcistan, İzlanda, İrlanda, 
Litvanya, Makedonya, Madagaskar, Mali, Mongolya, 
Mozambik, Peru, Polonya, Portekiz, Romonya, Rusya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, Tayvan, Ukrayna, 
Ermenistan gibi ülkelerdir.( SIAROFF, s.295-300.) 
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sınırlandırılmış olup, bu konular dışında kanun 
çıkaramayacak olması, böyle bir çıkarımda 
bulunmamızı sağlamaktadır. Diğer taraftan, 
yasama organı yürütme organını denetleme 
yetkisini de tam anlamıyla kullanamamaktadır. 
Çünkü yasama organının yürütme organına karşı 
güvensizliği başkan tarafından yok sayılabileceği 
gibi, böyle bir güvensizlik oyu karşısında başkanın 
kullanacağı fesih tehdidi de yasama organını 
çekingen davranmaya itmektedir30. 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
Başkanın hem halkoyu ile işbaşına gelmesi, hem 
de hatırı sayılır derecede yetkilerle donatılmış 
olması sayesinde güçlendirildiği söylenebilir.  

Devlet Başkanını güçlü kılan bir diğer 
husus da partisi ile ilişkisinin devam etmesidir. 
Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde, Başkan 
partisinin de genel başkanı olduğu için Devlet 
Başkanı olarak sahip olduğu hukuki gücü politik 
açıdan da pekiştirmektedir. Ayrıca belirtmek 
gerekir ki Başkanın genel başkanlığını yürüttüğü 
parti sıradan bir parti değil, büyük partilerden 
biridir31.  

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
Devlet Başkanını güçlendiren en önemli yetkisi 
belki de Başbakanın görevine son verip yeni bir 
Başbakan tayin edebilmesidir. Bu sayede siyasi 
gelişmelere göre Devlet Başkanı hükümeti 
değiştirebilme imkânına sahip olmaktadır. Böylece 
Devlet, olası bir siyasi kriz karşısında hükümet 
yapısını değiştirerek bu krizin aşılmasını 
sağlayacaktır32. Tabii ki Devlet Başkanının bu 
yetkisini kullanabilmesi için parti içinde 
Başbakandan daha güçlü bir konumda olması 
gerekir.  

1958 Anayasası ve bu Anayasa’da 1962 
yılında yapılan değişiklikle birlikte Fransa’da 
yürütme organının otoritesinin ve gücünün 
arttığında tereddüt yoktur33. Bu değişikliklerle 
birlikte ortaya çıkan Fransız örneğinden hareketle, 
Yarı-Başkanlık hükümeti sistemi izah edildiğine 
göre, bu hükümet sisteminin yürütmeyi 
güçlendirdiğini söylemek mümkündür. 

 

b. Hükümet İstikrarını Sağlaması 

 

Fransa’da 1958 Anayasasını doğuran 
belki de en önemli sebep, IV. Cumhuriyet 
döneminde yaşanan hükümet istikrarsızlıkları idi. 
1958 Anayasası ile istikrarlı hükümetleri doğuran 

                                                           
30 Cem EROĞUL, Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj 
Yayınevi, Ankara, 2001. s.150. 
31 LINZ, (1994) s.54. 
32 LINZ, (1994) s.54. 
33 N. Ezra SULEIMAN, “Presidentialism and Political 
Stability in France”, LINZ, Juan J-VALENZUELA, Arturo 
eds., in: The Failure of Presidential Democracy: 
Comparative Perspectives, Vol.1 (Baltimore and 
London: The John Hopkins University Pres, 1994), s.138. 

bir sisteme kavuşulduğu söylenebilir. Nitekim IV. 
Cumhuriyet döneminde hükümetlerin ömrü 
ortalama dört ay iken, 1958 Anayasasından sonra 
bu rakam üç yıla çıkmıştır34.  

 

2. Yarı Başkanlık Hükümeti Sisteminin 
Dezavantajları 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminin 
sistemde tıkanıklıklara sebep olma, zayıf 
hükümetlerin kurulmasına sebep olma, hesap 
verilebilirliği zorlaştırma ve devlet başkanının 
tarafsızlığını kaybetmesi gibi dezavantajları vardır.  

 

a. Kutuplaşma ve Tıkanıklıklara Sebep 
Olması 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
Başkan seçimleri ile parlamento seçimleri ayrı ayrı 
yapıldığı için yasama ve başkan açısından iki ayrı 
meşruiyet kaynağı meydana gelmektedir35. Hem 
parlamento hem de Başkan ayrı ayrı ve eşit olarak 
demokratik meşruluk talebinde bulunmaktadırlar. 
Dolayısıyla bir çatışma ortaya çıkması durumunda 
hangisinin meşruiyetinin önde olduğuna karar 
vermek mümkün değildir36. Bu meşruiyet çatışması 
sadece yasama ve başkan arasında değil, aynı 
zamanda hükümet ve başkan arasında da 
yaşanabilir37.  

Parlamento çoğunluğu ve bu arada 
Bakanlar Kurulu ile Devlet Başkanının aynı fikirlere 
sahip, aynı çizgide olduğu zaman gerçekten de 
Devlet Başkanına verilen yetkiler yürütme organını 
güçlendirme etkisine sahip olacaktır. Ama Devlet 
Başkanı ve parlamentonun çoğunluğu arasında 
fikir ayrılığı olduğu zaman, farklı siyasi köken ve 
düşünceden gelmeleri durumunda Devlet 
Başkanının geniş yetkileri, yürütme içinde Devlet 
Başkanı-Başbakan (hükümet) çatışması ve 
uyumsuzluğunun ortaya çıkmasına sebep 
olacaktır.  

Devlet başkanı ile Başbakan arasında 
çıkabilecek anlaşmazlıklar sadece Devlet Başkanı 
ile Başbakanın farklı partilerden olması durumunda 
değil, aynı partiden olması durumunda da 
görülebilir. Hükümet içinde Başkan ile Başbakan 
arasında çift başlılıktan dolayı iktidar mücadelesi 
başlayabilir. Geniş yetkilerle donatılmış Devlet 
Başkanının hükümet içinde otoritesini kabul 
ettirmesiyle birlikte Başbakanın pasifize edilmesi, 
ikinci plana atılması kaçınılmazdır. Bu durumda 

                                                           
34 SULEIMAN, s.138.; Esat ÇAM, Devlet Sistemleri, 
İstanbul, 1993., s.171. 
35 ARASLI, s.255-256. 
36 SULEIMAN, s.145.; Ergun ÖZBUDUN, “Hükümet 
Sistemleri, Anayasa ve Demokrasi” Konulu Tebliğ, 
Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel Siyasi 
Sorunlar Sempozyumu, Ankara, 2000., s.111. 
37 ÖZBUDUN, (2000), s.112. 
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Başbakanın saf dışı bırakılmayı kaldırması bir hayli 
zordur. Sonuçta Başkan ile Başbakan arasında 
politik mücadele ve birtakım entrikaların 
yaşanması gibi bir durumla karşılaşılacaktır38. 

 

b. Zayıf Hükümetlere Sebep Olması 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
Devlet Başkanının geniş yetkilerinin birtakım 
krizlere yol açabileceği, bu iki başlılık ve 
çekişmeden dolayı yürütmenin güçlendirilmesi 
değil de olsa olsa zayıflatılmasından 
bahsedilebileceği de söylenebilir. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi, Devlet Başkanı ve 
parlamentonun çoğunluğu arasında fikir ayrılığı 
olduğu zaman, farklı siyasi köken ve düşünceden 
gelmeleri durumunda Devlet Başkanının geniş 
yetkileri, yürütme içinde Devlet Başkanı-hükümet 
çatışması ve uyumsuzluğunun ortaya çıkmasına 
sebep olacaktır. Bu çatışma ortamı da yürütmenin 
güçlendirilmesinden ziyade zayıflatılmasına hizmet 
edecektir. 

 

c. Hesap Verilebilirliğin Zor Olması 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sistemindeki iki 
başlılığın doğurduğu sakıncalardan birisi de 
icraatlardan dolayı halka kimin ya da hangi 
makamın hesap vereceğini kestirmenin zor 
olmasıdır. Acaba devlet başkanını mı yoksa 
Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nu mu sorumlu 
tutacağız39? Bu sorunun cevabının belirsizliği de 
yarı-başkanlık hükümeti sisteminin dezavantajları 
arasında sayılabilir. 

 

d. Devlet Başkanının Tarafsızlığını 
Kaybetmesi 

 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
devlet başkanının doğrudan halkoyu ile işbaşına 
gelmiş olması, tarafsız olamayacağı anlamına 
gelir. Çünkü günümüz demokrasilerinde bir siyasi 
parti bağlantısı olmaksızın halk karşısına çıkıp oy 
almak mümkün değildir. Başkanın siyasi parti 
bağlantısının olması, tarafsız olamaması sonucunu 
doğurur. Tarafsız olmayan bir devlet başkanının da 
gerilimleri azaltıcı, uzlaştırıcı, yansız olması 
mümkün değildir40. 

 

3. Değerlendirme 

 

                                                           
38 LINZ, (1994) s.55. 
39 ONAR, s.94. 
40 TURHAN, s.186. 

Yarı-başkanlık hükümet sistemine sahip 
olduğu kabul edilen ülkelere baktığımız zaman, 
uygulama açısından bir çeşitliliğin olduğunu 
söylememiz mümkündür. Teorik açıdan aynı 
temeller üzerine otursa bile, ülkede kabul edilmiş 
yönetim anlayışı, siyasi parti sistemi ve politik 
yapının da etkisiyle uygulamada çok önemli 
farklılıklar ile karşılaşılmaktadır41. Uygulama 
açısından belli başlı üç ihtimal olduğunu söylemek 
mümkündür; 

Eğer siyasi partiler devlet başkanı adayı 
olarak genellikle genel başkanlarını gösteriyorlarsa 
ve seçilen devlet başkanı aynı zamanda 
parlamentoda çoğunluğa sahip partinin genel 
başkanı ise, devlet başkanının son derece güçlü 
bir hale geleceğini söyleyebiliriz42. Bu durumda 
devlet başkanı hem yasama hem de yürütmeyi 
kontrol etme imkânına kavuşacaktır. 

Devlet başkanı, devlet başkanlığı 
görevinin yanında aynı zamanda bir siyasi partinin 
genel başkanı ama partisi parlamentoda 
çoğunluğa sahip değil veya muhalefet partisi ise 
zayıf bir konuma sahip olacaktır. Bu durumda 
devlet başkanı, sadece hukuki zeminde sahip 
olduğu sembolik yetkileri kullanmaktan öte bir güce 
sahip olamayacaktır43. 

Eğer siyasi partiler, devlet başkanlığına 
genel başkanlarını değil de diğer bir partiliyi aday 
gösteriyorlar, genel başkanlar Başbakan namzedi 
olarak değerlendiriliyor ise gerçek iktidar 
Başbakanda olacaktır. Bu durumda devlet başkanı 
adeta Başbakana bağlı bir konuma sahip olacaktır. 
İrlanda ve 1971 ve devamında Avusturya’da bu 
yönde bir uygulamanın olduğu söylenebilir44. 

Anayasal düzenlemede belirtilen şekliyle 
hükümet sisteminin işleyeceğini, Anayasal 
kurumların hukuken sahip oldukları konumun 
fiiliyatta da görüleceğini söylemek güçtür. Örneğin 
Duverger’ye göre yarı-başkanlık hükümeti 
sisteminde, aynı hukuki düzende yedi farklı 
uygulamanın ortaya çıkabileceğini ifade 
etmektedir. Bu yedi farklı durumdan üçünde devlet 
başkanı önemli rol oynamakta, birinde önemli role 
sahip olabilmekte, üçünde ise zayıf bir konuma 
sahip olmaktadır45.  

Beşinci Cumhuriyet Fransa’sında artık 
Cumhurbaşkanı sadece sembolik yetkilere sahip 
bir devlet başkanı değildir. Anayasa, başkanı 
devlet kurumlarının en üstüne getirmektedir. 
Başkanı üstün kılan özelliklerinin başında 

                                                           
41 LINZ, (1994) s.49. 
42 LINZ, (1994) s.59-60. 
43 Sartori, Devlet Başkanının partisinin parlamentoda 
azınlık durumuna düştüğü takdirde geri planda kalacağı 
yönündeki görüşe katılmamaktadır. Ona göre, Devlet 
başkanı doğrudan halkoyuna dayanan bir meşruiyete 
sahip olduğu için partisi parlamentoda azınlık durumuna 
düşse bile sahip olduğu meşruiyetten dolayı geri planda 
kalmak istemeyebilir. (LINZ, (1994) s.52.) 
44 TURHAN, s.79.; LINZ, (1994) s.59-60. 
45 LINZ, (1994) s.51. 
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doğrudan halkoyuyla işbaşına gelmiş olması ve 
böylece meşruiyeti açısından parlamentoya borçlu 
olmaması gelir46. İkinci olarak, başkanın, 
parlamenter sistemde olduğu gibi karşı-imza 
kuralına bağlı olamadan, tek başına yapabileceği 
birçok işlem öngörülmüştür47. 

Cumhurbaşkanını güçlü kılan anayasal 
yetkilerin başında belki de 16. maddenin verdiği 
olağanüstü durumlarda “durumun gerektirdiği 
tedbirleri alma” yetkisi gelmektedir. “Durumun 
gerektirdiği tedbirler” ifadesinin son derece muğlâk 
oluşu, yeri geldiği zaman başkanı bir diktatör 
haline getirebilecek niteliktedir48. 

Devlet başkanının doğrudan halkoyuyla 
işbaşına gelmiş olması, hukuken sahip olduğu 
yetkilerin çokluğunun yanında başkana önemli bir 
manevi otorite de sağlayacaktır. Böylece başkan 
rahatlıkla sistemin egemen unsuru haline 
gelecektir49. 

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
başkan her ne kadar çok önemli yetkilerle 
donatılmış olsa bile, başkanlık sisteminde olduğu 
gibi tek yetkili değildir. Parlamenter hükümet 
sisteminde olduğu gibi yürütme içinde devlet 
başkanının yanında Başbakan ve Bakanlar Kurulu 
mevcuttur. Başbakan ve Bakanlar Kurulu 
parlamentoya karşı yürütme organının sorumlu 
kanadını oluşturmaktadır. Milletin siyasetini 
yürütmek, silahlı kuvvetleri emri altında 
bulundurmak Bakanlar Kurulunun elindedir. 
Başbakan ve bakanlar devlet başkanına karşı 
sorumlu değildir.  

Yarı-Başkanlık hükümeti sisteminde 
yetkiler Devlet Başkanı ile Başbakan arasında 
paylaştırılmıştır. Bir paylaşımdan bahsedilse bile, 
Devlet başkanının yetkilerinin birincil, Başbakanın 
yetkilerinin ise ikincil bir konuma sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Dış politika, savunma, üst 
düzey görevlilerin atanması, olağanüstü durumlara 
ilişkin önemli yetkileri kullanmak gibi yetkiler 
Başkana verilmiştir50.  

Yarı-Başkanlık hükümet sistemi içindeki 
iki başlılık bir açıdan en zayıf yönü olarak 
görülebilir. Çünkü yürütmenin bir kanadı doğrudan 
seçmene karşı sorumlu olurken, diğer kanadı 
parlamentoya karşı sorumlu olacaktır. İkisi 
arasında çatışma çıktığı zaman bir tıkanıklığın 
meydana gelmesi mümkündür51. Böyle bir tehlike 
                                                           
46 David HOWARTH- Georgias VAROUXAKIS, 
Contemporary France: An Introduction to French 
Politics and Sociaty, Oxford University Press, London, 
2003, s.144.; BATUM, s.74-75.; TURHAN, s.79-80. 
47 TURHAN, s.79-80. 
48 HOWARTH-VAROUXAKIS, s.40.; ÇAM, 
s.166.TURHAN, s.80. 
49 HOWARTH-VAROUXAKIS,  s.40.; SULEIMAN, s.137-
138.; ÖZER, (1981), s.73.; ÇAM, s.162.;TURHAN, s.108. 
50 Muammer OYTAN, “Fransa’da Yürütme Organının 
Yetkileri ve Güçlü Olma Nedenleri”, AİD, C.15., S.1., 
Mart 1982, s.87. 
51 ONAR, s.101-102. 

Fransa’da 1986 yılına kadar gerçekleşmemiştir. 
Çünkü bu tarihe kadar devlet başkanı ile 
parlamento çoğunluğu aynı partiden olmuştur. Bu 
tarihe kadar böyle bir ihtimal de düşünülmemiştir. 
Ancak, böyle bir ihtimal 1986 ve 1993 yılında 
gerçekleşmiş52, “cohabitation” denilen bir arada 
yaşama formülüyle problem aşılmıştır. 
“Cohabitation” döneminde Cumhurbaşkanı ile 
yasama organı içindeki çoğunluk farklı siyasi 
partilerden geldiği zaman, devlet başkanının 
ekonomik ve sosyal konulara karışmaması, biraz 
daha geri planda kalması, devletin kurumları, 
silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı ve dış politika 
gibi konularda hala son sözü söyleyen makam 
olması yönünde bir uygulama tercih edilmiştir53.  

Yarı-başkanlık hükümeti sisteminde 
Başkan ile parlamento destekli Başbakan arasında 
uyum varsa, bir anlamda başkanlık hükümeti 
sistemine benzer bir uygulama ortaya çıkmakta, 
ancak, Başkan ile Başbakan arasında uyumsuzluk 
(bölünmüş çoğunluk sorunu) varsa, bu durumda 
da parlamenter hükümet sistemine benzer bir 
uygulama ortaya çıkmaktadır54. Bu çözüm yolu 
uygulayıcının iradesine bağlı bir çözüm yoludur. 
Parçalı bir siyasi yapıya sahip ülkelerde 
uygulayıcının iradesi ne derece sistemin yürümesi 
yönünde olur? Cumhurbaşkanı bu gibi dönemlerde 
ne derece geri planda kalmayı tercih eder? Bu 
sorulara verilecek cevabın müspet olduğunu 
söylemek güçtür55. Peki, sistem içinde nasıl bir 
çözüm yolu bulunabilir? Bu konuda doktrinde 
otomatik olarak seçime gidilmesi ya da Anayasa 
Mahkemesi tarafından problemin çözümlenmesi 
yolu öngörülmektedir56. Düşünülebilecek bir başka 
çözüm yolu da, bu gibi dönemlerde 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkilerinin nasıl 
değişeceğinin pozitif bir düzenlemeyle tespit 
edilmesi olabilir. 

Weimar Almanya’sında da esas itibariyle 
parlamenter hükümet sisteminin özelliklerini 
taşıyan ama parlamenter hükümet sisteminden 
Yarı-Başkanlık hükümeti sistemine yaklaşan 
özellikleri olan bir hükümet sistemi vardı. Bu 
hükümet sisteminin uygulanması belki de 
demokrasinin yıkılmasına sebep olan asıl etken idi. 
Bu sistemde devlet başkanının hem halkoyuna 
dayanması hem de geniş yetkilerle donatılmış 
olması Hitler yönetimini ortaya çıkaran etkenler 
arasında sayılmaktadır57. 1919 tarihli Weimar 
Anayasasının başarısız olmasının kurulan 
hükümet sistemi dışında da çeşitli sebepleri vardır. 
O dönem düşünüldüğü zaman Avrupa 

                                                           
52 SULEIMAN, s.145.; KUZU, (Sempozyum Soru Cevap 
bölümü)”, s.83.; ONAR, s.96-97. 
53 TURHAN, s.81-82. 
54 Ahmet İYİMAYA, Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve 

Temel Siyasi Sorunlar Sempozyumu’nda sunduğu tebliğ, 
Ankara 2000., s.246-247.; LINZ, (1994) s.59-60. 
55 LINZ, (1994) s.52.; ÖZBUDUN, (2000), s.112.; 
ARASLI, s.256. 
56 KUZU, (Soru Cevap bölümü), s.83. 
57 TURHAN, s.188.; LINZ, (1994) s.49. 
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devletlerinden İsviçre ve Fransa dışındakilerin 
hemen hemene tamamının meşruti monarşi ile 
yönetilmesi, Alman parti sistemi, devletin federal 
yapısı, Almanya’nın uluslar arası arenada sıkıntılı 
olması gibi sebeplerin bu sistemin sağlıklı 
işlemesine engel olduğunu söyleyebiliriz58. 
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TANIĞIN KORUNMASI 
Protection of Witness  

 
 
Cüneyd Altıparmak

*
 

 
Summary: In this article, principles of wit-

ness  in  Witness Protection Act no: 5726 and 
Criminal Procedure Code no 5271 was studied. In 
the article,  after consept of witness and rights of 
witness are told briefly,  international improvement, 
European Human Right Judgement and the other 
countries witness protection  rules were mentio-
ned. Within the frame of Witness Protection Law, 
the power of  Witness Protection Board to be es-
tablished with the authority of public prosecutor 
and judge to protect the witness was explained. 
The article focusses on the necessity  of keeping 
the balance between witness protection and ques-
tioning of witness. In addition to this, it was told 
what judge and attorney are supposed to do in 
Cirimal Courts. Besides, imperfect sides of Wit-
ness Protection Act were shown in the article. 

 
Key Words: Witness, Witness Protection 

Act, Criminal Procedure Code, The European 
Court of Human Rights  Judgements. 

 
Özet: Bu makale 5726 sayılı Tanık Koruma 

Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunda tanığın korunmasına ilişkin esaslar ince-
lenmiştir. Makalede tanık kavramı ve tanığın hakla-
rı konusunda kısa bilgiler verildikten sonra, Ulusla-
rarası düzenlemeler, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi içtihatları ve diğer ülke uygulamalarındaki 
tanık koruma hükümlerine değinilmiştir. Tanık 
Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde tanığın 
korunmasında savcı ve hâkimin yetkileri ile, kuru-
lacak Tanık Konuma Kurulunun yetkileri açıklan-
mıştır. Makale, tanık koruma ile tanığın sorgulan-
ması arasındaki orantının sağlanması gerekliliği 
üzerine durmaktadır. Avukatın ve hâkimin duruşma 
sırasında yapması gerekenler anlatılmıştır. Tanık 
Koruma Kanununun noksan yönleri belirtilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Tanık, Tanık Koruma 

Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Kararları,  

Giriş 

Bu yazımızda Ceza Hukuku açısından tanıklık 
kavramı hakkında genel bilgiler verildikten sonra, 
tanığın korunmasına ilişkin düzenlemelere yer 
verilecektir; ancak bunun öncesinde uluslararası 
hukukta –özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin konuya bakışı- ve karşılaştırmalı hukukta 
tanığın korunmasına ilişkin hükümlere genel olarak 
değinilecektir.  

Asıl inceleme konusuna başlıca iki cihetten 
yaklaşılacaktır. Bunlardan ilki Ceza Muhakemesi 
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Kanunundaki düzenlemeler ikincisi ise Tanık Ko-
ruma Kanunu ile getirilen düzenlemeler olacaktır.  

I. Ceza Hukukunda Tanıklık  

Tanık
1; kelime anlamı olarak “gördüğünü ve 

bildiğini anlatan, bilgi veren kimse
2” manasındadır. 

Hukuk Lügati’ndeki tanım ise; “davalarda bilgileri 
hakkında beyanda bulunan üçüncü kimsedir”

3 
şeklindedir.  

Ceza hukukunda tanıklık; dava konusu olayın 
aydınlatılması için başvurulan delildir4. Tanık; 
yargılama konusu olaya ilişkin olarak duyu organ-
ları ile sahibi olduğu bilgileri mahkemeye aktaran 
üçüncü şahıslara denir5.   

Tanıklık kamu faydasının ağırlık gösterdiği top-
lumsal bir görevdir. Bu kimselerin görevlerini yeri-
ne getirmeleri için davet edilmeleri kuraldır6. Tanı-
ğın dinlenmesi sırasında göz önünde tutulması 
gereken hususlar birçok ülkenin ceza yargılaması-
na ilişkin düzenlemelerinde mevcuttur. Bu konu 
5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 43 ila 
61. maddeleri arasında düzenlenmiştir7. Bu konu-
da dikkat çeken hususları şöyle sıralayabiliriz: 

• Tanığın zorla getirilmesi mümkündür 
(CMK m.44). 

• Sanığın veya şüphelinin, nişanlısı,(evlilik 
bağı kalmasa bile) eşi, kan hısımlığından veya 
kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü 
derece dâhil kan veya ikinci derece dâhil kayın 
hısımları ile evlâtlığı tanıklıktan (dinlenirken veya 

                                                
1 Kelime olarak; Almanca’da Zeuge, Fransızca’da 

Témoin, İngilizce’de Witness karşılık bulur.  
2http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892

433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA 
(Erişim Tarihi: 27.12.2007). Ayrıca Türk Dil Kurumunun 
internet sözlüğünde “Duruşmada bilgisine, görgüsüne 
başvurulan kimse, şahit” şeklindeki tanım ile karşılaş-
maktayız. 

3 Türk Hukuk Lügatı, Ank.1998, Başbakanlık Bası-
mevi, s.307 (şahit maddesi) (THL).  

4 Soyaslan, Doğan, Ceza Muhakemeleri Usulü Hu-
kuku, Ank.2000, s.319. Ayrıca Bkz.: Feyzioğlu, Metin, 
Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ank.1996. (Ayrı-
ca inceleme konumuz için Bkz:Turhan, Faruk, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Ank.2006, s.158-174, Soyaslan, 
Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ank.2007, s.415-
443,özellikle tanık koruma için bkz.: s.441-443, Öz-
türk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Ank.2006 10. Bası, s.360-370, Özer, V. Özer, Yeni Ceza 
Muhakemesi Kanununun Anlamı -CMK İzmir Şerhi-
s.163–211, Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, Muhakeme Hu-
kuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İst.2006 14. 
Bası, s.632-648.) 

5 Öztürk, Bahri/ Özbek, Veli Özer / Erdem, Mustafa 
Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 
2001, s.410. Centel, Nur/Zafer, Hamide, Ceza Muhake-
mesi Hukuku, İst.2008, s.235. 

6 Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi 
Şerhi, Ank.2005, s.164 (Şerh) 

7 Bu bölümde “tanıklık” ve “tanığın dinlenmesi” hak-
kında kısa bilgi verilecektir. Asıl inceleme konusunun 
“tanığın korunması” olması nedeniyle başlıca hususlar 
belirtilecek, burada detaylara inilmeyecektir.  
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dinlenmeden önce) tamamen veya kısmen çekin-
me hakkına sahiptir (CMK m.45/1–3). Tanıklıktan 
kısmen çekilme tanık olarak dinlenmesi halinde, 
kendisini veya yukarıda gösterilen kişileri ceza 
kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorula-
ra cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap 
vermekten çekinebileceği de önceden bildirilir 
(CMK m.48). 

• Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl 
zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 
anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsil-
cilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Ka-
nunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin 
rızalarına başvurulamaz (CMK m.45/2). 

• Bazı meslek üyeleri ve uğraş sahiplerinin 
de tanıklıktan çekinme hakkı vardır (CMK m.46/1). 
Buna göre;  

o Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları-
nın, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı 
görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler nedeniyle 
çekinme hakkına sahiptir (CMK m.46/1-a) . 

o Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler 
ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 
veya sanatları mensupları, bu sıfatları dolayısıyla 
hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendik-
leri bilgiler sebebiyle tanıklık yapamayabilecekler-
dir (CMK m.46/1-b). Ancak bu kişilerin ilgilinin rıza 
göstermesi halinde tanıklıktan çekinemezler (CMK 
m.46/2). 

o Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve 
noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri 
kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler (CMK m.46/1-
c). Ancak bu kişilerin de ilgilinin rızası halinde 
tanıklıktan çekinmeleri mümkün değildir (CMK 
m.46/2). 

• Tanıklık konusu bilgilerin devlet sırrı nite-
liğini taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme 
hâkimi veya heyeti tarafından zabıt kâtibi dahi 
olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başka-
nı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece 
yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte 
olan bilgileri tutanağa kaydettirir (CMK m.47/2). 

• Bazı kimselerin yeminsiz dinlenmesi 
mümkündür. Buna göre dinlenme sırasında on beş 
yaşını doldurmamış olanlar; ayırt etme gücüne 
sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve 
önemini kavrayamayanlar; soruşturma veya kovuş-
turma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar 
nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini 
yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, 
sanık veya hükümlü olanlar yeminsiz dinlenir 
(CMK m.50). Bunun yanında sanığın veya şüphe-
linin; evlatlığı, nişanlısı, (evlilik bağı kalmasa bile) 
eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından 
üstsoy veya altsoyu, üçüncü derece dâhil kan veya 
ikinci derece dâhil kayın hısımlarının tanıklıktan 
çekinme haklarının kullanmaması halinde dinlen-
mesi gerekecektir. Bu halde tanığın dinlenmesinde 
yemin verilip verilmemesi savcı, hakim ve mahke-
menin takdirindeki bir durumdur. Ayrıca bu kimse-
lerin tıpkı tanıklıktan çekinme gibi, yemin etmekten 

de çekinme hakkı vardır (CMK m.51). Tanıklıktan 
çekinme hakkı olmayan kimselerin ise tanıklık için 
zorlanması mümkündür (CMK m.60). 

Tanıkların dinlenmesi konusuna gelince; bu 
konu CMK’da detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. 
Mahkeme, tanıkları ayrı ayrı huzura alacak; sonra-
sında dinlenecek tanıkların bulunmayacağı bir 
şekilde dinleme işini gerçekleştirecektir (CMK 
m.52/1). Uygulamada hangi tanığın önce, hangi 
tanığın sonra dinleneceği, (tanıkların dinlenme 
sırası) hususunda takdirin mahkemede (başkan ya 
da hâkim) olduğu görülmektedir8. 

Tanıkların dinlenmesinde, görüntü ve ses kay-
dının yapılması “imkânlar dâhilinde” mahkemenin 
takdirinde olan bir husustur; ancak iki halde mah-
kemenin bu hususta zorunluluğu vardır. Bunlardan 
ilki dinlenen kimsenin “çocuk mağdur” olması, 
diğeri ise “duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan 
ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunlu” olması durumudur (CMK 
m.52/3). 

Mahkeme tanığa; maddi gerçeğin bulunması 
konusunda kendisinin ifadelerinin önemini, aksine 
bir tutum içinde bulunup, gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması halinde “yalan tanıklık suçundan” ceza-
landırılacağını belirtmeli ve anlatmalıdır (CMK 
m.53/1). Tanığa (yeminsiz dinlenecekler hariç) 
soruşturma esnasında savcı, kovuşturma sırasın-
da hâkim tarafından yemin verilecektir9. Savcının 
yemin vermesi ihtiyaridir (CMK m.5410).  

Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerle-
şim yeri, işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin 
adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse 
tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği 
hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle 
şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair 
sorular yöneltilir (CMK m.59/1). 

Bu usul şartlarının yerine getirilmesinin ardın-
dan; Mahkeme tanığa görülmekte olan davayı ve 
kendisinin tanıklığına ilişkin hususları anlatır. Sanık 
hazır ise tanığa gösterilir (soruşturma evresinde 
tanığın şüpheli ile yüzleştirilmesi istisna iken, ko-
vuşturma aşamasında bu, kural olarak görünmek-

                                                
8 Centel/Zafer, s.253. 
9“Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce ‘Bildiğimi 

dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine 
yemin ederim’ ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan 
sonra verilmesi hâlinde ‘Bildiğimi dosdoğru söylediğime 
namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim’ biçiminde 
olur” (CMK m.55/1) 

10 “Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. 
Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilme-
sinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin, 
tanıklığından sonraya bırakılabilir.” (CMK m.54/1). “ (1) 
Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin 
eder. (2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler 
yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin 
ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler 
işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaret-
le yemin ederler” (CMK m.56). 
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tedir
11) eğer sanık hazır değilse kimliği hakkında 

bilgi verilmelidir (CMK m.59/1). Bunun ardından 
konuya ilişkin bildiklerini anlatması istenir, bu es-
nada tanığın sözü kesilmeyecektir. Bildiklerini 
anlatmasının ardından “tanıklık edilen konuları 
aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı 
durumları gereğince değerlendirebilmek için” tanı-
ğa soru yöneltilebilir (CMK m.59/2). Bu şekilde 
dinlenen tanığın mahkeme huzuruna gerekli görü-
len hallerde tekrar çağrılması mümkündür12. 

II.Konuya İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 

Tanığın korunması uluslararası hukukta yer 
almıştır. Bu konuya ilişkin sözleşmeler, protokoller 
ve tavsiye kararları tanzim edilmiştir.  

A. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek 
Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Por-
nografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

13.  

Protokolün 8. maddesine göre; Taraf devletler 
çocukların mağdur edildiği bu tip suçların faillerinin 
ortaya çıkarılması için “ceza adaleti sürecinin her 
aşamasında” , “çocuk mağdurların duyarlılıklarını 
kabul ederek ve onların tanık sıfatıyla özel ihtiyaç-
ları da dâhil olmak üzere özel ihtiyaçlarını karşıla-
yacak usulleri uyarlayarak” (m.8/1-a) ; “çocuk 
mağdurların ve onların yanı sıra ailelerinin ve lehi-
ne tanıklık edenlerin korkutma ve misillemelere 
karşı güvenliklerini gereken durumlarda sağlaya-
rak” önlemler alacaktır. 

B. Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Bir-
leşmiş Milletler Sözleşmesi

14 

Sözleşmenin “tanıkların korunması” başlıklı 24. 
maddesine göre Taraf devletler ceza davalarında 
bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin ifade veren 
tanıklara ve tanıklık yapan mağdurlara, gerektiğin-
de akrabalarına ve onların yakınları olan diğer 
kişilere yönelik olabilecek öç alma veya sindirmele-
re karşı etkin koruma sağlamak için imkânları 
dâhilindeki gerekli önlemleri alacaktır. Buna göre 
alınan bu tedbirler sanığın haklarına zarar verme-
mek kaydıyla; 

                                                
11 “Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak ge-

cikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine 
ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler” 
(CMK m.52/2). 

12 “Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya 
kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, 
yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla 
yetinilebilir” (CMK m. 57). “(1) Cumhuriyet savcısı veya 
mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanı-
ğa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre 
kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık 
hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol 
giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslen-
me giderleri de karşılanır.(2) Birinci fıkra hükmüne istina-
den ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, 
resim ve harç alınmaksızın, ödenir” (CMK m. 61). 

13 9.5.2002 tarihli ve 4755 sayılı Kanunla onaylanma-
sı uygun bulunmuştur. 

14 30.1.2003 tarihli ve 4800 sayılı Kanunla onaylan-
ması uygun bulunmuştur. 

 — Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, 
ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde onları 
başka yerlere yerleştirmek15, 

— Gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bu-
lundukları yerlere ilişkin bilgilerin açıklanmaması 
veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getiril-
mesi gibi usuller tesis etmek, 

— Tanığın beyanlarının video bağlantısı veya 
diğer uygun araçlar dâhil, iletişim teknolojisinden 
yararlanılarak alınması gibi tanıklığın, tanık güven-
liğini garanti eden bir biçimde yapılmasına cevaz 
veren ispat kuralları tesis etmek, şeklinde olabile-
cektir. 

C. Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Söz-
leşmesi

16 

Sözleşmenin17 “Adaletle İşbirliği Yapanların ve 
Tanıkların Korunması” başlıklı 22. maddesine 
göre; Taraflar Sözleşmenin 2 ila 14 üncü maddele-
rinde düzenlenen yani ulusal kamu görevlilerine 
rüşvet verilmesi, ulusal kamu görevlilerinin rüşvet 
alması, ulusal kamu meclisleri üyelerinin yolsuzlu-
ğu, yabancı kamu görevlilerinin yolsuzluğu, yaban-
cı kamu meclislerinin üyelerinin yolsuzluğu, özel 
sektörde rüşvet verilmesi, özel sektörde rüşvet 
alınması, uluslararası örgüt görevlilerinin yolsuzlu-
ğu, uluslararası parlamento üyelerinin yolsuzluğu, 
uluslararası mahkemelerin hakim ve görevlilerinin 
yolsuzluğu, nüfuz ticareti, yolsuzluk suçlarından 
elde edilen gelirlerin aklanması, muhasebe suçla-
rında bilgi sağlayan ya da bir şekilde soruşturma 
ve kovuşturma makamları ile işbirliği yapan kişileri 
ile suçlarla ilgili olarak ifade veren tanıkların, etkin 
ve uygun şekilde korunmalarını sağlamak amacıy-
la gerekli gördükleri yasal ve diğer önlemleri almak 
yükümlülüğüne girmişlerdir.  

D. 20 Nisan 2005 tarihli Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı  

Tanıkların ve adaletle işbirliği içerisinde bulu-
nanların korunmasına ilişkin bu kararda, yargılama 
öncesi, sonrası ve esnasında tanığın korunması 

                                                
15 “Taraf Devletler, bu maddenin 1. fıkrasında söz 

edilen kişilerin başka yerlere yerleştirilmesi için, diğer 
Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı göz 
önünde bulunduracaklardır” (m.24/3). 

16 5065 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulun-
muştur. 

17 Sözleşmenin 1. maddesinde bazı tanımlara yer ve-
rilmiştir. Buna göre; “Bu Sözleşme'nin amacına uygun 
olarak: a) "Kamu görevlisi" deyimi; Devletin ulusal kanun-
larına göre bu görevi ifa ettiği ve ceza kanunu uygulama-
sında da "memur", "devlet memuru", "belediye başkanı", 
"bakan" veya "hakim" olarak yapılan tanım çerçevesinde 
değerlendirilmelidir, b) Yukarıdaki fıkrada geçen "hakim" 
sözcüğü savcıları ye yargı görevini ifa edenleri kapsar; c) 
Bir diğer Devletin kamu görevlisini alakadar eden kovuş-
turma hallerinde, kovuşturmayı yapan Devlet, kamu 
görevlisi tanımını, bu tanımın kendi milli hukuku ile bağ-
daştığı ölçüde uygulayabilir; d) "Tüzel kişi" teriminden, 
Devletler, Devlet yetkisini kullanan diğer kamu birimleri 
ve uluslararası kamu kuruluşları hariç kalmak kaydıyla, 
uygulanan milli hukuk gereğince bu statüye sahip tüm 
kişiler anlaşılır.” 
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gerekliği vurgulanmakta (m.1), yıldırmanın ağır 
olması halinde yüzleştirme yapılmayabileceği 
belirtilmekte (m.6), özellikle örgütlü suçlar, terör ve 
insanlığa karşı suçlarda bu korumanın daha etkin 
ve gerekli olduğuna değinilmektedir (m.10) 18. 

E. 23 Kasım 1995 tarihli Uluslararası 
Suçluluk ile Mücadele Çerçevesinde Tanıkların 
Korunmasına Dair Konsey Kararı 

Uluslararası örgütlü suçlulukla etkin bir şekilde 
mücadele için tanıkların korunması gerekliliğinin 
bir sonucu olarak, bu Kararda Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesindeki temel haklara zarar vermeye-
cek mahiyette olmak üzere tanıkların etkin ve 
somut korunması için belirli tavsiyeler bulunmakta-
dır19. Buna göre tanıkların; yargılama sırasında ve 
sonrasında her türlü tehdit ve baskıdan uygun bir 
şekilde uzak tutulması, tanığın talebi halinde ya da 
gereken durumlarda yetkili makamlarca kendiliğin-
den, tanığa ulaşılabilecek tüm bilgileri değiştirmek, 
saklamak, gerekli görüldüğünde kimliğinin değişti-
rilmesi, bu korumanın tanığın yakınlarının da ya-
rarlanabileceği konumda düzenlenmesi tavsiye 
edilmiştir. Ancak Kararda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin İçtihatlarında ve Sözleşme’de sanı-
ğa tanınan haklara halel getirilmemesi kaydı ko-
nulmuştur20.  

F. 20 Aralık 1996 tarihli Örgütlü Suç-
luluk ile Mücadele Kapsamında Adalet ile İşbir-
liği Yapanlara İlişkin Konsey Kararı 

Kararda adaletle işbirliği yapanların, suç örgü-
tünün oluşumu, yetkilileri, yapısı, çalışmaları, diğer 
suç örgütleri (ulusal ve uluslararası) ile bağlantısı, 
işledikleri yâda işlemeyi düşündükler suçlar hak-
kında somut yardımda bulunanların, etkin bir bi-
çimde korunmasına ve özellikle 23 Kasım 1995 
tarihli Uluslararası Suçluluk ile Mücadele Çerçeve-
sinde Tanıkların Korunmasına Dair Konsey Kara-
rın göz önünde tutulması gerekliliğine vurgu yapıl-
mıştır21. 

III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ko-
nuya Bakışı  

Bilindiği gibi Sözleşme’de tanığın korunmasına 
ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır; 
ancak şu söylenebilir ki; tanığın korunmasını Mah-
keme, Sözleşmenin 6. maddesi kapsamında yani 
“adil yargılanma hakkı” çerçevesinde denetlemek-

                                                
18 Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinmek ve kara-

rın İngilizce metni için aşağıdaki adrese bkz.: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849237&Site=CM
&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FF
BB55&BackColorLogged=FFAC75 (Erişim Tarihi: 
17.12.2007). Ayrıca bkz.: Dursun, Selman, “Bakanlar 
Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlik-
çilerinin Korunması Hakkındaki Tavsiyesi”, Terör ve 
Düşman Ceza Hukuku (Karşılaştırmalı Hukuk Serisi 8), 
Ank.2008, s.435-442 (Seçkin Yayınevi). 

19 Kocasakal, Ümit, Avrupa Birliği Ceza Hukukunun 
Esasları, İst.2004, s. 213 

20 Kocasakal, s.214. 
21 Kocasakal, s.214-215. 

tedir22. Sözleşmenin 6. maddesinin 3 fıkrası, iddia 
tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek; sa-
vunma tanıklarının da iddia tanıkları ile aynı koşullar 
altında çağrılmasını ve dinlenmesini öngörmekte-
dir23. Mahkeme, yargılama sırasında tanıkların 
kimlik bilgilerinin gizli tutulmasının beraberinde 
Sözleşme uyarınca bazı sorunları da getireceğini 
düşünmektedir24. Başta bir tanığın kimliği saklı 
tutulmuşsa, karşı taraf her tür ceza yargılamasında 
olmaması gereken zorluklarla karşı karşıya kala-
caktır. Zira tanık; sanık veya müdafii tarafından 
güvenilirliğinin ve doğruluğunun saptanması ama-
cıyla sorgulanmamış olabilecektir. Bu durumdaki 
tanık beyanı (tanık delili); mahkeme kararının 
dayandığı esas veya belirleyici delilse ve bununla 
beraber yargılamada dengeleyici güvenceler sağ-

                                                
22 Adil Yargılanma ile ilgili olarak bkz., Ambos, Kai 

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılama Hakları 
Silahların Eşitliği, Çelişmeli Önsoruşturma ve AİHS m.6”, 
Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Ank.2004, s.15–
65 (çev: Yener Ünver); Er, Deniz Erol, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi Işığında Hukukumuzda Sanık Hakla-
rı, Ankara 2002; Ergül, Teoman, “Adil Yargılanma Hakkı” 
, Manisa Barosu Dergisi, Yıl:18; Sayı:68; Gölcüklü, 
Feyyaz/Gözübüyük, Şeref, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi ve Uygulanması, Ank.2002; İnceoğlu, Sibel, 
İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 
Hakkı, İst.2002; Karakuş, Hakan, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararları ve Karşı Oylarında Türkiye, İstanbul 
2001; Koparan, M. Reşat, “Adil Yargılanma Hakkı”, 
Bursa Barosu Dergisi, Sayı:73, Aralık–2003; Ladewig, 
Hans - Meyer, “Adil Yargılanma Hakkı”,  Adil Yargılanma 
Hakkı ve Ceza Hukuku, Ankara -2004, s.87–98, (çev. 
Hakan HAKERİ); Mole, Nuala/ Harby, Catharina, Adil 
Yargılanma Hakkı, Strasboug 2001 (Çev: Adalet Bakan-
lığı); Özgen, Eralp, “Adil Yargılama Hakkının Boyutları”, 
Çağdaş Hukuk Dergisi, 1997, sayı:59; Schroeder, F. 
Christian, “Ceza Muhakemesinde ‘Fair Trial’ İlkesi”, IGUL 
Eğitim Programları, Yayın No: 4, İstanbul 2004, s. 145–
178; Tezcan, Durmuş/Erdem, M. Ruhan/Sancakdar, 
Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında  Türki-
ye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2002; Weissbrodt, 
David, Fair Trials Manual, Amnesty İnternational Publica-
tion 1998, (Çev: Tamer, A.Fadıl/ Kaplan, Erol), Yıldız, 
Mustafa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı, 
İstanbul 1998; Yüksel, Murat, “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Adil Yargılanma 
Hakkı Üzerine Bir İnceleme” Legal Hukuk Dergisi, Ma-
yıs–2004, Sayı: 17; Altıparmak, Cüneyd, “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi Altıncı Madde Kapsamında Adil 
Yargılanma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi S.63, 
Mart Nisan 2006, s. 244-271. 

23 Kimliği gizlenen tanığın bildirdiklerinin dolaylı bir 
şekilde yargılamada kullanılmasının bazı soru işaretleri-
nin gündeme getireceği açıktır. İlkin bu şekildeki tanık 
beyanının güvenilirliği tartışma konusudur. Duruşmada 
ifadesi alınmayan tanığın kolluk ve/veya savcılık aşama-
sındaki beyanları ile yetinmek, tanığın sanık, mağdur ve 
diğer tanıklar ile yüzleşmeyeceğini bilmesi ve mahkeme 
huzuruna çıkmayacağı rahatlığı, tanığı bazı yönlü ve 
yanlış beyan vermeye yönlendirebilecektir. İkinci olarak 
bu şekildeki tanık beyanın, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi açısından sıkıntı teşkil edebileceğidir. Zira tanı-
ğın sanık tarafından sorgulanması engellenemez, lakin 
bazı kısıtlamalar mümkündür: Şahin, Şerh, s. 194–195. 

24 Mole/Harby, s. 48. 
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layan bir usul izlenmemişse, Sözleşmenin ihlali 
söz konusu olabilecektir25. 

Sadak/Türkiye davasında; AİHM Sözleşmeyi im-
zalamış olan devletlerin sanık aleyhinde ifade veren 
tanıklara sanığın soru sorma ya da sordurma hakkı-
nı sağlamak zorunda olduklarını belirterek, Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesindeki dava sırasında 
sanıklar aleyhinde ifade veren aşiret reislerinin ne 
Mahkeme’de dinlenilmesi ne de başvuru sahipleriyle 
yüzleştirilmesinin kabul edilmediğini; ayrıca iddia 
makamının bu tanıkların Devlet Güvenlik Mahke-
mesindeki duruşmaya katılmaları halinde ne gibi 
bir tehlikeye maruz kalacaklarını da açıklamadığını 
belirterek 6/3-d'nin, 6/1. Madde çerçevesinde ihlâl 
edildiğine karar vermiştir26. Yine aynı kararda 
AİHM, bunun istisnalarının olabileceğini de 
belirtmiştir. Eğer soruşturma sırasında sanığın bu 
ifadelere itiraz etmek için uygun ve yeterli fırsatı 
oldu ise, hazırlıkta alınan ifadelerin daha sonra yargı-
lama sürecinde kullanılmasının 6/3-d maddesine 
aykırı olmayacağını Lüdi/İsviçre kararında atıfta 
bulunarak açıklamıştır27.  

Lüdi-İsviçre Kararında28; “ulusal mahkemeler 
önündeki yargılama sırasında sunulan delillerin 
kabul edilebilirliği, öncelikle ulusal hukuk tarafın-
dan düzenlenir ve bu delillerin kabul edilebilirliğini 
değerlendirmek öncelikle ulusal mahkemelerin 
görevidir. Mahkeme'nin görevi ise yargılamanın bir 
bütün olarak adil olup olmadığını değerlendirmek-
tir. Tanıkları sorgulamak üzere kullanılan savunma 
hakkı, adil yargılanma hakkının bir yönünü oluştur-
duğundan, 1. fıkra ile 3-d bendi birlikte ele alınabi-
lir. Sözleşme'nin 6/3-d bendindeki 'tanık' kavramı-
nın iç hukuktan özerk bir biçimde yorumlanması 
gerekir. Bu kavram ulusal yargılama sırasında 
ifade vermesi gerektiği halde vermemiş olan kişileri 
de kapsar. Normal şartlarda delillerin, çelişmeli 
iddiaların ileri sürülebilmesi için, sanığın huzurun-
da aleni bir duruşmada sunulması gerekir. Bu 
konuda istisnai haller mümkün olduğu halde bu 
istisnaların savunma hakkını ihlal etmemesi gere-
kir. Savunma makamına genel bir kural olarak, 
aleyhte ifade veren tanığın beyanlarına, ya tanık 
ifadesinin verildiği sırada ya da yargılamanın daha 
sonraki bir aşamasında itiraz imkânı tanınması 
gerekir. Olayda ulusal mahkemeler, başvurucu 
hakkında verdikleri mahkûmiyet kararını kısmen 
sanığa itiraz imkânının verilmediği gizli görevliden 
alınan yazılı ifadeye dayandırmışlardır. Gizli gö-
revlinin kimliğinin gizliliği, başvurucunun sa-
vunma hakkına zarar vermeden korunabileceği 

                                                
25 Bkz.: Tanık Koruma Kanunu Komisyon Tutanakla-

rı.  
26 Dutertre,Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Kararlarında Örnekler, Ank.2007, s.268-269 (Avrupa 
Konseyi Yayınları). 

27 Bu açıklamalar Adalet Bakanlığının “Uluslar arası Hukuk ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' 
nin 5. ve 6. Maddelerine İlişkin Açıklamalar” adlı yazısın-
dan alınmıştır.  

2815 Haziran 1992, Kararın Türkçe Tercümesi için 
bkz.:http://ihami.anadolu.edu.tr/aihmgoster.asp?id 
=357 (Erişim Tarihi: 17.12.2007) 

halde olayda böyle yapılmadığından” Sözleş-
me’ye aykırılık vurgulanmıştır. 

Van Mechelen ve Diğerleri – Hollanda kararın-
da29 Mahkeme “demokratik bir toplumda adaletin 
adil idaresi hakkın yeri düşünülüğünde, savunma 
hakkını kısıtlayıcı bir önlem kesinlikle gerekli olma-
lıdır. Daha az kısıtlayıcı bir önlem yeterliyse, o 
zaman o önlem uygulanmalıdır” demektedir30.  

Doorson- Hollanda kararında31 “adil yargılanma 
ilkeleri uyarınca ilgili davalarda savunmanın men-
faatleriyle dengeli bir şekilde gözetilmesi gerek-
mektedir” denmiştir. Mahkeme, bu davada tanıkla-
rın kimliklerini bilen bir soruşturmacı tarafından 
savunma avukatı ile birlikte sorgulandığını, ifadesi-
nin alındığına dikkat çekerek, tanığa kimlik bilgilerini 
deşifre edecek sorular haricinde soru sorulmasına 
müsaade edilmiştir32.  

Kostovski-Hollanda kararında33 yaşanan banka 
soygununa karışan başvurucuyu bildiren iki tanık, 
kimlik bilgilerinin gizli kalmasını istemiştir. Bu iki 
tanığın ifadeleri yerel mahkemede okunmuş ve 
başvurucu cezalandırılmıştır. Başvurucu tanıkların 
ifadelerinin kimliklerinin gizli kalması nedeniyle, adil 
bir şekilde yargılanmadığını beyan etmiştir. Mahke-
me bu hususu değerlendirmiş; kural olarak tüm 
kanıtların sanığın bulunduğu hallerde sunulması 
gerekliliğini belirtmiş ve fakat yargılama öncesi elde 
edilen ifadelerin kanıt olarak kullanılmasının da tek 
başına adil yargılanma hakkına aykırı olmadığını 
düşünmek gerektiğine vurgu yapmıştır. Burada 
Mahkeme’ce dikkat edilen hususu sanığın, tanığı 
sorgulama hakkına halel gelmemesidir34. 

Mahkeme, terörle etkili bir şekilde mücadele 
edilmesinde adil yargılanmaya ilişkin bazı güven-
celerin bir miktar esneklikle yorumlanabileceğini 
kabul eder. Belirli soruşturma ve yargılama türleri-
nin Sözleşmeye uygun olup olmadığının incelen-
mesi ihtiyacı karşısında Mahkeme örneğin, kimliği 
gizli tutulan tanıkların ifadesine başvurulmasının 
her zaman Sözleşme’ye aykırı olmadığı görüşün-
dedir. Terörle ilgili davalar gibi bazı davalarda 
tanıkların, can güvenliklerini, özgürlüklerini ya da 
güvenliklerini tehlikeye atabilecek olası misilleme 
riskine karşı korunmaları gerekir35.  

                                                
29 18 Mart 1997, 58. Paragraf.  
30 Ayrıca Bkz.: Dutertre, s.269. 
31 20 Şubat 1996, 70. Paragraf. 
32 Mole/ Harby, s. 48. 
33 20 Kasım 1989 
34 Mole/ Harby, s. 49. “Tanıkların Polis Memuru ol-

duğu durumla farklı mütalaa edilir. Çünkü Bu kişiler 
Devletin yönetimindeki yetkililere genel anlamda itaatle 
yükümlüdür ve genellikle savcılıkla bağlantıları vardır… 
bu kişilerin kimliği gizli tanık olarak kullanımı sadece özel 
durumlar ile kısıtlı olmalıdır. Ayrıca, eşyanın tabiatı gere-
ği görevleri dolayısıyla…..kamuya açık mahkemelerde 
tanıklık etmeleri gerekebilir” (Mechelen-Hollanda Kararı 
56. paragraf)( Mole/ Harby, s. 49) 

35 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü, 
İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkında İlkeler, 
Ekim 2003, s.31 (Avrupa).  
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Kanıtların açıklanması hakkı mutlak bir hak de-
ğildir. Herhangi bir ceza davasında, ulusal güvenlik 
ya da tanıklara misilleme yapılması riski ya da 
suçun soruşturulmasıyla ilgili olarak emniyet güçle-
rinin izlediği yöntemlerin gizli tutulması gibi, sanı-
ğın haklarıyla dengelenmesi gereken birtakım 
menfaat çatışmaları söz konusu olabilir. Bazı da-
valarda, bir başka bireyin temel haklarını korumak 
ya da önemli bir kamu menfaatini güvence altına 
almak için bazı delillerin savunmaya açıklanma-
ması gerekebilir. Ancak, Sözleşme’nin 6. madde-
sinin 1. fıkrasına göre, savunmanın haklarını sınır-
layan yalnızca kesin olarak gerekli olan bazı ted-
birlere müsaade edilir. Ayrıca, sanığın adil bir 
şekilde yargılanmasını sağlamak için, savunma 
makamına haklarının sınırlanması şeklinde zorluk 
çıkartıldığında, bu durumun yargı makamlarının 
izleyeceği usuller ile oranlı hale getirilmesi gere-
kir36. 

Görüldüğü üzere; Mahkeme şu dört ölçüt üze-
rinden olaya bakmaktadır: i.Tanığın korunmasının 
gerekliliği olmalıdır, ii. Alınacak tedbir ile gereklilik 
arasında uygunluk olmalıdır, iii. Sanığın savunma 
hakkı içersinde mütalaa edilen hakları engellen-
memelidir. vi. Kimliği gizlenen tanığın beyanı 
mahkûmiyete esas dayanak teşkil etmemelidir.  

IV. Diğer Ülkelerdeki Durum
37

 

                                                
36 Avrupa, s.33. Bunu da belirmeliyiz ki; gizlilik konu-

sundaki kamusal yarar kararının hukukiliğini ve yerinde, 
doğru olup olmadığını kontrol imkânı çoğunlukla bulun-
mamaktadır. Yürütmenin bu engellemesi nedeniyle asıl 
tanığın dinlenmesi mümkün olmadığında mahkemenin ne 
yapacağı hususu tartışmalıdır. Alman uygulamasına 
göre, öncelikle, maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğünün 
bir gereği olarak, doğrudan tanığın mahkeme huzuruna 
getirilmesi denenmelidir. Yetkililerin tanığın kimliğini 
bildirmekten kaçınmaları ya da bir memurun tanıklık 
etmesinin yasak olduğunun bildirilmesi halinde, bunun 
yasal bir dayanağının olması gerekir. Gerekirse mahke-
me bir üst makama başvurup, güvenilir kişinin, kimliği 
anlaşılmayacak şekilde vücudu gizlenerek ve sesi değiş-
tirilmek suretiyle dinlenmesini talep etmelidir. Şahin, 
Cumhur,”Türk Hukukunda Tanık Koruma Hükümlerinin 
Değerlendirmesi” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi Cilt:6 Sayı:1-2, 2002, s.163. (Makale ayrıca 
Şahin, Cumhur, “Türk Hukukunda Tanık Koruma Hüküm-
lerinin Değerlendirmesi”, Çetin Özek Armağanı, İstanbul 
2004 İstanbul Barosu/İstanbul Üniversite-
si/TBB/GSÜ/Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ortak yayını 
s.803-829’da bazı değişiklikleri ile basılmıştır). 

37 Uluslararası Politik ve Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin tanıkların korunması hakkındaki 21.06.07 
tarihli raporunun aşağıdaki kısmında ülkelerin uygulama-
larına yer vermektedir. Buna göre; Finlandiya’da hazırlık 
soruşturması esnasında önemli sayılacak bir konuyu 
açığa çıkartmak için hâkim tanığın zoraki ifade vermesini 
isteyebilir ancak tanık koruma ile ilgili herhangi bir yasal 
düzenleme mevcut değildir. Bu konuda henüz yasal 
zemin çalışmaları yapılmaktadır. Yunanistan’da ise 
tanıkların korunması için milli bir politika ya da ayrı bir 
kanun bulunmamaktadır. Ancak tanıkların korunması 
savcı ve soruşturma görevlisinin ortak sorumluluğunda-
dır. Polis İdare Kanununa göre polisiye tedbirler alınması 
mümkündür. Slovakya’da örgütlü suçlarla etkin bir şekil-
de mücadele edebilmek için Tanık Koruma Kanunu 
çıkartılması düşünülmüş, birçok ülkenin mevzuatı ince-

Günümüzde birçok ülke Ceza Muhakemesi 
Kanununda ya da Tanık Koruma Kanunu uyarınca 
tanıkların korunması yoluna gitmektedir. Örneğin; 
yukarıda belirtilen uluslar arası metinler ışığında 
Avrupa ülkeleri mevzuatlarında da konuya ilişkin 
yasal düzenlemelere yer verilmiş, Almanya ve 
Fransa gibi ülkeler konuyu ceza muhakemesi 
kanunlarında düzenlerken, İspanya ve Portekiz 
gibi ülkeler ayrı tanık koruma kanunlarını yürürlüğe 
sokmuşlardır38. 

Avustralya Federal Polis Teşkilatınca hazırla-
nan raporda; Ulusal Tanık Koruma Programının 
(National Witness Protection Program)(NWPP) 
durumunu 1994 tarihli Tanık Koruma Kanununu 
(Witness Protection Act 1994)(AWPA) çerçevesin-
de değerlendirilmiştir39.  Rapora göre; kanunun 
kapsamına giren tanığın, NWPP’ye kabul edilme 
koşulları üzerinde durulmuştur. (AWPA m.3). Buna 
göre tanığı “ülke güvenliği“ açısından önemli 
olan bir konuda yargı mercilerine delil ve bilgi sağ-
laması durumunda ister ülke vatandaşı ister ya-
bancı kimse olsun NWPP programına alınması 
gerekecektir. Tanığın kimliğinin değiştirilmesi, 

                                                                   
lendikten sonra yasa oluşturulmuştur. İtalya’da tanık 
koruma programının tatbiki için merkezi bir komite kurul-
muştur. Soruşturma ekibinin uygun görmesi halinde tanık 
ve ailesine koruma programı uygulanabilir. İsveç’te 
tanığın fiziksel korunması polis tarafından sağlanır, 
tanığa yeni kimlik imkânının sunulması mahkeme talima-
tıyla mümkündür. İngiltere’de kapsamlı bir tanık koruma 
yasası mevcut olup, koruma tedbirleri ilgili soruşturma 
ekibince yapılmaktadır. Avusturya’da tanık koruma 
tedbirleri örgütlü suçlarda, devlete karşı işlenmiş suçlar-
da, uyuşturucu ile ilgili suçlarda ve ölüm cezasını gerekti-
rebilecek suçlarda olayın aydınlatılmasında gerekli bilgi-
leri sağladığı için risk altına giren tanıkları kapsamakta-
dır. Ayrıca diğer ülkelerin tanık koruma programında 
bulunan şahıslarda aynı kanun kapsamındadır. Dani-
marka’da Adalet Yasası İdaresi bölümünde tanığın 
evinin gözetim altında tutulması, yeni iş imkânı, yeni 
ikametgâh, kimliğinin değiştirilmesi gibi tedbirler mevcut-
tur. Ayrıca ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu 
anlaşılan tanıklar mahkeme esnasında kimlik bilgilerini ve 
ikameti ile ilgili bilgiler sanığa bildirilmez hatta tanık ifade 
verirken sanığın mahkeme salonunda bulunmaması gibi 
kararlar mahkeme tarafından verilebilir. İrlanda’da tanık 
koruma konusu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
içinde yer almaktadır ve ceza davalarında mahkeme 
sonrası tanığın emniyetli bir şekilde yaşamasını temin 
edecek tedbirleri içerir. Ayrıca mahkeme korku içinde 
bulunan tanığa ifadesini televizyon bağlantısı vasıtasıyla 
verme imkânı tanımaktadır. Rusya’da tanık koruma 
konusu ile ilgili Federal Yasa adı altında bir kanun mev-
cuttur. Ağır ceza Mahkemeleri konularına giren suçlarda 
tanık, uzman, tercüman, davacı, yasal temsilcileri ve 
akrabaları bu kanun kapsamındadır. Şahısların korunma-
ları konusunda kararı; ön soruşturma esnasında savcı, 
mahkeme aşamasında hâkim vermektedir. Korunan 
şahsın kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, yeni ikamet imkânı 
sunulması, dış çehrenin değiştirilmesi, şahsın evinin 
korunması imkânları mümkündür: 
http://www.upsam.org.tr/tr/yazi_ayrinti.php?id=44, 
(Erişim Tarihi: 14.12.2007). 

38 Adalet Komisyonunca Kabul Edilen Tasarının Ge-
rekçesinden alınmıştır. 

39 Australian Federal Police, Witness Protection 
Annual Report 2006–07, Haziran 2007, s.1. (AFPR) 
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ikamet yerinin taşınması ya da yaşam bilgilerinin 
düzenlenerek biçimlendirilmesinin yanında bazı 
maddi imkânların tanınması durumu da söz konu-
sudur40. Avustralya’ın Queensland Eyaleti’inde 
uygulanan Tanık Koruma Kanununda (Queensland 
Witness Protection Act 2000)(QWPA) tanığın ken-
disinin ya da yargılamayı yapan görevlilerin talebi 
ile Ceza ve Kabahat Komisyonu Başkanlığının 
kararı yahut Başkanlığın resen takdiri ile bir kim-
senin korumaya alınması mümkün olacaktır. Yine 
bu korumanın kapsamı kişinin ailesinin fertleri veya 
yakınlık kurduğu kimseleri kapsayacaktır. Başkan-
lık korumaya karar verirken tanığın sabıkasını,  
psikolojik durumunu, tanıklığının ve karşılaşacağı 
tehdidin ciddiyetini göz önünde tutacaktır (QWPA 
m.6). Bunun yanında kanunda tanığın gerekli 
şartları taşıyıp taşımadığının araştırılmasına kadar, 
acil durumlarda geçici olarak koruma altına alın-
masına da olanak tanındığını, bu geçici korumanın 
şartların varlığı -yani koruma şartlarının varlığının 
tespiti- halinde devam ettirileceğini aksi halde 
korumanın kaldırılacağını görmekteyiz (QWPA 
m.9).  

Amerika Birleşik Devletlerinde
41

 konunun 
düzenlendiği Birleşik Devletler Yasası (United 
State Code)(USC) mevcuttur42. Bu Yasanın 18. 
Bölümü “Ceza ve Ceza Usulü” başlığını taşımak-
tadır43. Kanunun 18. bölümün 2. alt bölümünün 
224 kısmının44 “Tanığın Taşınması ve Koruma” 
başlıklı 3521. maddesinde; tanık koruma progra-
mının uygulanması ve içeri hakkında düzenlemeler 
mevcuttur. Buna göre tanık koruma programı (Wit-
ness Security Program) örgütlü veya ciddi suç-
larda uygulanmaktadır. Korumanın kapsamı ise 
tanık ya da tanıklık yapma ihtimali olanların akra-
baları ve yakın ilişkin kurduğu kimseleri içerir (USC 
m.3521/b.1). Koruma konusunda Adalet Bakanlığı 
yetkilidir (USC m.3521/a.1, d.1). Kanuna göre 
tanığın teknolojik imkânlar kullanılarak dinlenebil-
mesi imkânlı kılınmıştır. Bunun yanında Ameri-
ka’da bir suçlunun cezasını kabul etmesi ve örgüt-
lü işlenmiş suçlarda diğer suçların ortaya çıkarıl-
ması için yargı makamları ile işbirliği yapması daha 

                                                
40 AFPR, s.2 
41 “İfadelerin alınması, kanunlarımıza göre duruşma-

nın, savunma avukatına tanıkların ifadesini almada ya da 
savunma yapmada yardımcı olabilecek tüm malzemeleri 
temin etmesi gerektiği gerçeğine göre yapılmaktadır. 
Bunu belirtmemin sebebi Amerikan Ceza Hukuku Siste-
mi’nin davalı için adıl yargılama sağlama gayretlerini 
göstermektedir”: Griesa, Thomas P., “Amerikan Huku-
kunda Ceza Yargılaması”, Türk ve Amerikan Hukuk 
Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Huku-
ku, İstanbul 2004, (İstanbul Barosu Yayınları) s. 25. 

42 http://www.law.cornell.edu/uscode/, (Erişim Ta-
rihi: 12.10.2007) 

43Bu kısım başlıca beş alt bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar sırasıyla şöyledir: Suçlar, Ceza Usulü, Hapishane-
ler ve Mahkûmlar, Genç Suçluları Islah ve Tanık Koruma. 

44 Bu madde “Tanığın Yerinin Değiştirilmesi ve Ko-
runması” (Witness Relocation and Protection) başlığının 
taşımaktadır. 

az bir cezanın verilmesi ile ödüllendirilmektedir45. 
Burada sanık olan kimsenin kendi suçu ile bağlan-
tılı olan ve diğer kimselerce işlenen suçlar hakkın-
da bilgi toplaması söz konusu olmaktadır46. 

Kanada, Tanık Koruma Programı Kanunu 
(Witness Security Program Act47) (WSPA) kapsa-
mına giren tanığı; mahkeme önünde, soruşturma 
ve tahkikat evresine katılarak sahip olduğu delil ve 
bilgileri sunan ve bu nedenle güvenliği riske 
uğrayan ya da bu kimselerin yakınları ve ilişkide 
olduğu kimseler olarak belirtmiştir (WSPA m.2). 
Tanık koruma programının yönetimi için bir komis-
yon oluşturulmuştur. Komisyon Kamu Güvenliği ve 
Emniyeti Bakanlığına bağlı olan Polis teşkilatından 
oluşturulmaktadır (WSPA m.4). Programa kabul 
edilebilmek için; kamu görevlilerinin önerisi, Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesinin isteği ya da tanığın 
kendi isteği olmalıdır. Komisyon; tanığın korunma-
sı konusunda seçimi yapacaktır (WSPA m.6). Bu 
aşamada Komisyon; tanığın karşı karışya kaldığı 
riski, tanıklık yapılacak olayla ilgili olarak kamuya 
sağlanacak fayda ve elde edilecek delilinin mahi-
yetine göre karar verecektir (WSPA m.7). 

Fransız Ceza Usul Kanununun 706-58 inci 
maddesinin birinci fıkrasında tanığa veya yakınla-
rına yönelen tehdidin ciddi olması şartı aranmış ve 
Fransız Ceza Usul Kanununun 706-58 inci mad-
desinin birinci fıkrasına göre, aşağı sınırı beş yıl 
hapis cezasını gerektiren suçlarda, sorgu hâkimi, 
tanığın beyanının kimliği gizlenerek alınmasına 
karar verebilir48. 

Portekiz, Ispanya ve Hollanda kanunlarında 
da tehdidin ciddi olması öngörülmüştür. Portekiz 
Tanık Koruma Kanununun 24/3 üncü maddesine 
göre, tanık koruma programı ilgili kişinin bu prog-
ramı kabul ve programa uyacağını bildirdiği yazılı 
belgeyi imzalamasıyla yürürlüğe girmektedir49. 

                                                
45 Wohl, Frank H., “Savunma Gözüyle Amerikan Hu-

kukunda Ceza Yargılması”, Türk ve Amerikan Hukuk 
Sistemlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Huku-
ku, İst.2004, (İstanbul Barosu Yayınları), s.34. 

46 Amerikan Ceza Hukuku ve Yargılama Hukuku ile 
ilgili geniş bilgi için bkz.: Türk ve Amerikan Hukuk Sis-
temlerinde Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku, 
İstanbul 2004, (İstanbul Barosu Yayınları) 

47 İncelediğimiz bu kanun 20 Haziran 1996 tarihinde 
kabul edilmiştir. Kanunun İngilizce metni için bkz.: 
http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/W-
11.2///en (Erişim Tarihi: 15.12.2007) 

48 Adalet Komisyonunca Kabul Edilen Tasarının Ge-
rekçesinden alınmıştır. 

49 Adalet Komisyonunca Kabul Edilen Tasarının Ge-
rekçesinden alınmıştır. “Avrupa Birliği Üyesi ülkelerde 
tanık koruma uygulaması birbirinden oldukça farklıdır. 
Almanya, İtalya, İrlanda, İspanya gibi ülkelerde, tanığın 
kimlik bilgileri açıklanmaması, gerektiğinde hakimin 
odasından ifade vermesi ve gerektiğinde koruma yapıl-
ması düzenlenmiştir. Buna karşın Belçika, Danimarka, 
Finlandiya’da tanıkların isimsiz ifade vermeleri mümkün 
değildir. Tanık koruma konusunda da belirli bir politika 
bulunmamaktadır. Avusturya’da ise tanık isimsiz ifade 
verebilmektedir”: İnterpol Daire Başkanlığı, “Avrupa 
Birliğinde Operasyonel ve Kullanılan Teknikler”, Asayiş 



TANIĞIN KORUNMASI 

MART 2008 53 

Almanya’da konuya ilişkin düzenlemeler biz-
deki gibi hem Ceza Usul Kanununda50 ve hem de 
Tanık Koruma Kanununda (Zeugenschutzgesetz) 
yer almaktadır. Tanık Koruma Kanun konuya ilişkin 
olarak geniş düzenlemelere yer vermiştir51. Bu 
Kanununa göre, tanık koruma programı çerçeve-
sinde alınan kararlar ve uygulanan tedbirler gizlilik 
esaslarına göre ayrı bir dosyada saklanır. Ayrıca 
tanık koruma programında görev alan kişiler gö-
revleri sona erse bile görevleri nedeniyle öğrendik-
leri bilgileri açıklayamazlar52. Tanığa yeni kimlik 
verilebilmesi, tanığın teknolojik imkânlar çerçeve-
sinde dinlenmesi ve soruları cevaplandırması53, 
güvenli bir şeklide korunması, kimliğinin gizlenme-
si, güvenli bir yerde ikamet etmesi gibi imkânlar 
verilmektedir54. 

V. Ülkemizde Tanığın Korunması 

Tanık bir süje değil, bir ispat aracıdır; tanıklık 
külfetli bir kamu görevidir ve kural olarak tanık 
açıklamada bulunmak yükümlülüğü altındadır55. 
Tanıklık mahiyeti itibari ile sıkıntı arz edebilecek 
nitelikte olup, çoğu zaman tanıklar belirli etki altın-
da kaldıkları için de bildiklerini tam anlamıyla ifade 
edememektedir56. 

Uluslararası bir boyut kazanan suçlarda ve 
özellikle örgütlü suçlarla mücadelede bu yükümlü-
lüğün yerine getirilmesi tanık veya yakınları açı-
sından bazen bir tehlike arz edebilir57. Bu da “delil” 

                                                                   
Daire Başkanlığı, Ankara1998, 214-259 aktaran Çolak, 
Haluk/Taşkın, Mustafa, Açıklamalı-Karşılaştırmalı-
Uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara 2005, s. 
188 (Seçkin Yayınevi). 

50 “Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların 
aydınlatılmasında, tanıkların korumaya alınması son 
derece önemlidir”: Centel/Zafer, s.255. “Alman 
CMUK’nun 69 III. maddesinde bu husus açıkça düzen-
lenmiştir”: Centel/Zafer, s.255, 118.dn. 

51 Hilger, Wilhelm J.Peter, “Organized Cri-
me/Witness Protection in Germany”Resource Material 
Series No. 58, UNAFEI (The United Nations Asia and Far 
East Institute for the Prevention of Crime and the Treat-
ment of Offenders) Tokyo 2001, s.99. 

52 Adalet Komisyonunca Kabul Edilen Tasarının Ge-
rekçesinden alınmıştır 

53 Hilger, s.100 
54 Hilger,s.101-103. 
55 Şahin, Cumhur, “Organize Suçlulukla Mücadele ve 

Tanığın Korunması”, Yeni Türkiye, Yargı Reformu Özel 
sayısı, Temmuz/Ağustos 1996, Yıl: 2, Sayı: 10, s. 690 vd. 
Örgütlü suç ve bu suçlarda tanığın korunması konuların-
da uluslararası çalışmalar için bkz. Dönmezer, Sulhi, 
“Çetelerle Mücadele Amacıyla 4422 Sayılı Kanunla Kabul 
Edilen Koruma Tedbirleri”, 5-8 Nisan 2000 tarihlerinde 
İzmir Barosu tarafından düzenlenen Yargı Reformu 2000 
Sempozyumu, Konuşmalar- Bildiriler-Tartışmalar-
Belgeler, İzmir 2000, s. 539 vd.; Erdem, Mustafa Ruhan, 
Ceza Muhakemesinde Tehlikede Bulunan Tanıkların 
Korunması, İzmir Barosu Dergisi Temmuz 1995, s. 53 vd. 
İslam Hukukunda da tanığın tanıklık yapmasından dolayı 
korunması gerekliliği söz konusudur. Bkz.: Bakara 2/282-
283. 

56 Öztürk/Özbek/Erdem, s.702 
57 Avcı, Mustafa, “Örgütlü Suç Kavramı”, KHukA, 

Mart 2003, Sayı:6, s.1. “Çetin Özek, ‘Organize Suç’ isimli 

olarak tanığın korunması ile birlikte aynı amaca 
yönelik olarak, kimlik değiştirilmesi, geçici yerleşim 
sağlanması, yeni yerleşim yeri ve iş imkânının 
sağlanmasının gündeme getirmektedir58. 

Ülkemizde konuya ilişkin olarak çeşitli düzen-
lemeler yapılmıştır. Mülga 1412 s. Ceza Muhake-
mesi Usulü Kanununda bu konuda herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Ancak mülga 4422 
s. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele 
Kanununun “Tanığın ve Görevlilerin Korunması” 
başlıklı 7. maddesinde bir düzenleme mevcuttu.59 

                                                                   
monografik makalesinde (Nurullah Kunter’e Armağan 
sh.195) İtalyan kaynaklarına atfen eksik olsa da yanlış 
olmayan şöyle bir tanım veriyor: ‘Organize suç, genel 
anlamda birden fazla kişinin, hiyerarşik düzende, disiplinli 
sürekli, kamu düzenini bozduğu varsayılan, aynı amaca 
yönelik suçları işlemek için oluşturdukları bir örgütledir’.”: 
Alacakaptan, Uğur, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma 
Suçu”, Çetin Özek Armağanı, İst.2004, s.45. Ayrıca bu 
konuyla ilgili bkz.: Evik, Vesile Sonay, “Cürüm İşlemek 
İçin Örgütlenme” Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, 
s.365-396. Kızılarslan, Hakan, “Türkiye’de Terör ve 
Örgütlü Suçla Mücadele Uygulaması ve ‘Türkiye Terör ve 
Örgütlü Suç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kurulması 
Zorunluluğu’ “.Çetin Özek Armağanı, İst.2004, s.567-584. 
TCK m.2/j de örgüt mensubunun tanımı şöyle yapılamak-
tadır: “Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütü-
nü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğer-
leriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,  anlaşılır”. 
“Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirti-
len amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör 
örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk 
Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre 
cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgü-
tün yöneticisi olarak cezalandırılır”: 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu m.7/1. Ayrıca Bkz.: Köroğlu, Hasan, 
Örgütlü Suçluluk, Ank.2001, s.17-22. 

58 Akıncı Sokullu, Füsun, “Organized Crime”, Çetin 
Özek Armağanı, İst.2004, s.15. (İstanbul Barosu/İstanbul 
Üniversitesi/TBB/Galatasaray Üniversitesi/Türkiye Gaze-
teciler Cemiyeti ortak yayını), 

59 İlgili madde metni şöyledir: (1) Tanığın kimliğinin 
veya meskeninin veya ikametgâhının veya işyerinin 
bilinmesi, kendisi veya başkaları için ciddi bir tehlike 
ihtimalini ortaya çıkarırsa; 

a) Tanık için her türlü tebligatın yapılacağı ayrı bir ad-
res tespit edilebilir ve tanığın kimliği soruşturmanın her 
aşamasında gizli tutulabilir. 

b) Tanığın verdiği bilgilerden hareketle diğer delillerin 
tespitinin mümkün olması halinde, kimliği soruşturmanın 
hiç bir aşamasında açıklanmaz. 

Tanığın dinlenmek suretiyle kimliğinin açıklanması 
gerektiğinde, tanık hakkında 12/04/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesindeki 
hükümlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, muhbirler ve 
bu Kanunun kapsamına giren suçlara ait istihbaratta 
veya soruşturulmasında görev alan kolluk amir ve me-
murları hakkında da uygulanır, kimlik bilgileri ile görevine 
ve özel hayatına ilişkin bilgiler hiçbir şekilde açıklanamaz. 

Kimlik, görev ve özel hayata ilişkin bilgileri açıklayan-
lara veya açıklanmasına yardımcı olanlara bir yıldan iki 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin orta-
ya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir 
tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için 
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Mülga 3419 s. Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunun 2. mad-
desinde ise; “Haklarında Türk Ceza Kanununun 
170 inci maddesi ile 171 inci maddesinin son fıkra-
sı ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için, mah-
keme kararının kesinleşmesi beklenmeksizin ilgili-
nin isteği halinde gerekli görülen koruma tedbirleri 
Devlet tarafından alınır. Mahkeme kararı kesin-
leşmeden tatbik edilen Koruma tedbirlerinden geri 
alınması mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru 
olmadığının bilahare anlaşılması halinde geri alı-
nır. 

Bu koruma tedbirleri; estetik cerrahi yoluyla fiz-
yolojik görünümün değiştirilmesi, sınav ve sabıka 
kaydı aranmaksızın eşinin ve kendisinin yurt içinde 
veya yurt dışında bir işe yerleştirilmesi; ana, baba, 
eş ve çocukları dahil nüfus kaydı, ehliyetname, 
evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin 
değiştirilmesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, 
menkul ve gayrimenkul mal varlıkları ile ilgili hakla-
rı, sosyal güvenlik ve diğer müktesep haklarının 
korunması gibi tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişleri Bakanlı-
ğı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli her 
türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar. Ko-
ruma tedbirleri yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar 
İçişleri Bakanlığının taleplerini yerine getirirler. 

Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ile tedbirin 
çeşidi ve şekli İçişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

İtirafta bulunan kişi ile ana, baba, eş ve çocuk-
larına mahkemenin karar vermesine kadar geçen 
süre içinde de ilgili valinin onayı ile maddi yardım 
yapılabilir ve can güvenlikleri ile ilgili tedbirler alı-
nabilir. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması ile gerekti-
ğinde ailelerin güvenliklerinin sağlanması amacıyla 
başka bir yere yerleştirilmeleri için yapılacak har-
camalar, maddi yardımlar, tedavi ücretleri ve tahki-
katın gerektirdiği araç kiralaması, yol gideri ve 
gündelik gibi giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
ilgili tertibine konulan ödenekten karşılanır. Bu 
harcamalar, maddi yardımlar, araç kiralaması, yol 
gideri ve gündelik gibi giderlere ilişkin esaslar; 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 

                                                                   

gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık 
ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğu-
nu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması 
için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, hâkim 
veya mahkeme tarafından muhafaza edilir.  

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık 
için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü 
önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin ortaya çıkarıl-
ması açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bu-
lunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinle-
yebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü 
aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır.   

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin 
kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması 
hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir.  

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak 
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili 
olarak uygulanabilir” 

belirlenir. Sanıklara avukat tutulabilir ve tutulacak 
avukatın ücreti de aynı ödenekten karşılanır. 

Bu ödenekten yapılacak harcamalar, İçişleri 
Bakanlık makamının onayına dayanılarak 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 77 
nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 
tahakkuk ettirilerek ödenir. Bu harcamalar hakkın-
da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca hüviyetleri değiştirilenlerin 
yeni hüviyetleri adli sicil kayıtlarına işlenir ve bu 
sicilleri sadece Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İsta-
tistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde 
bulundurulur. 

05.06.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun hüküm-
lerinden yararlananlar hakkında koruma tedbirleri-
nin uygulanmasına devam edilir” şeklinde bir dü-
zenleme mevcuttu. 

Halen yürürlükte olan 3713 s. Terörle Mücade-
le Kanunu’nun 14. maddesinde “bu Kanun kapsa-
mına giren suçlar ve suçluları ihbar edenlerin hüvi-
yetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti 
haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz”  
şeklinde düzenleme mevcuttur60. 

                                                
60 Terörle Mücadele Kanunun Anayasa Mahkeme-

since iptal edilen 12. maddesi şöyledir: “Bu Kanun kap-
samına giren suçların soruşturması sırasında sanıkların 
ve tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı 
düzenleyen zabıta amir ve memurları, zaruret görülmesi 
halinde duruşmada tanık olarak dinlenebilirler. Ancak, 
bunların tanık olarak dinlenmelerine karar verilmesi 
halinde, ifadeleri yapılacak gizli duruşmada alınır.” Bu 
madde Anayasa Mahkemesince 3713 Sayılı yasanın 12. 
maddesi, terör suçlarının soruşturmasına katılıp, ifadeleri 
saptanan ve tutanakları düzenleyen görevlilerin “zaruret 
görülmesi halinde duruşmada tanık olarak dinlenebile-
cekleri”ni belirten kural ile “bunların dinlenmelerine karar 
verilmesi halinde ifadelerinin yapılacak gizli duruşmada” 
alınacağını emreden kural savunma hakkını sınırlayıcı bir 
nitelik taşımaktadır. Gerçekten, vicdani delil sisteminin 
arzulandığı ceza yargılamasında, kimin dinlenip, kimin 
dinlenemeyeceğini yargıç zaten takdir edip karar vere-
cektir. Ama, 12. madde ile getirilen düzenleme, yargı 
organına bir yön çizerek, söz konusu kişilerin dinlenmele-
ri yoluna gidilmemesini telkin etmektedir. Bu açıdan, 
yargı organına ait yetkiye müdahale edilmektedir; kuvvet-
ler ayrılığı ilkesi zedelenmektedir. Ayrıca, sözü geçen 
kişilerin dinlenmelerine karar verilirse, duruşmanın (mut-
laka) gizli yapılması gerekeceği yolundaki düzenleme de, 
yargıya müdahale olduğu gibi, duruşmaların açıklığı 
kuralına aykırıdır. Çünkü, Anayasa’nın 9. ve 6. maddele-
rine göre yargı yetkisi mahkemelere aittir, devredilemez. 
“Dinlenebilme” ve “gizli duruşma” yolundaki sınırlama ve 
düzenleme, yargıya ait bu yetki ve takdir hakkına yasama 
organınca el atılmaktadır.  Öte yandan, Anayasa’nın 141. 
maddesi duruşmaların herkese açık olacağını; duruşma-
ların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına 
ancak genel ahlakın veya kamu güveninin KESİN 
OLARAK GEREKLİ KILDIĞI hallerde mahkemelerin 
karar verebileceğini kural altına almış olmasına karşın, 
burada da yargı yetkisi, yasama organına devredilmekte-
dir. Bu nedenle, 3713 sayılı yasanın 12. maddesi, Ana-
yasanın Başlangıç, 6., 9. ve 141. maddelerine aykırı 
olduğundan iptali gerekir” şeklindeki gerekçe ile iptal 
edilmiştir.  (Anayasa Mahkemesi Kararı 31.03.1992 
E.18 K.20 R.G. Yayım Tarihi 27.01.1993)  
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Yürürlükteki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nunu ve 27.12.2007 tarihinde kabul edilen 5726 
sayılı Tanık Koruma Kanunu bu konuları düzenle-
mektedir. 

A.Ceza Muhakemesi Kanunundaki Düzenleme-
ler 

Ceza Muhakemesi Kanunun gerekçesinde de 
değinildiği gibi61

 ceza yargılamasında göz ardı 
edilemeyecek gerçeklerden biri de kişilerin, tanıklık 
etmekte çekingenlik göstermeleri ve korkmalarıdır. 
Bunun sebebi özellikle son zamanlarda suç işle-
mek amacı ile artan örgütlenmeler, çeteler, suçun 
ve suçlunun izlenmesinde yeterince özenli ve etkili 
davranılmadığı yolundaki yaygın inanış, tanıklığın 
bir işe yaramayacağı doğrultusundaki olumsuz 
kanaatler, “mafya

62
” denilen suç şebekelerine 

ilişkin günlük haberler ve bunlara eklenebilecek 
diğer psikolojik etkenlerdir. Bu olumsuz etkilerin 
giderilmesi yolu, tanıkların güvenliklerinin eksiksiz 
sağlanmasıdır63.  

Tanığın bildiklerini daha net ve rahat bir bi-
çimde ortaya koyabilmesi için CMK m.58/2-5’te 
düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; tanıklık 
görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin 
saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması hu-
susunda alınacak önlemlerin bir başka kanun ile 
düzenlenmesi saklı kalmak kaydıyla; bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda; 

• Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimlikle-
rinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açı-
sından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin 
saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Tanıkla-
rın adreslerinin açıklanmasının, tanığı veya bir 
başkasını tehlikeye sokacağından korkuluyorsa 
tanığın, bunların yerine kendisine ulaşılabilecek 
başka bir adresi vermesine savcı veya mahkeme 
başkanı veya hâkim tarafından izin verilebilir64. 

• Tanığın kimliğini açıklaması, kendisinin 
veya başkasının vücut bütünlüğünü veya özgürlü-
ğünü tehlikeye düşüreceği yolunda bir kuşkuya yol 
açıyorsa, kendisine savcı, hâkim veya mahkeme 
başkanı kimliği konusunda açıklama yapmama izni 
verebilir. 

• Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği 
olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş oldu-
ğunu açıklamakla yükümlüdür. 

• Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait 
kişisel bilgiler savcı, hâkim veya mahkeme tarafın-

                                                
61 CMK Tasarısının 60. madde gerekçesinin ilk fıkra-

sında bu hususlara değinilmiştir.  
62 Bir iddiaya göre “MAFİA” kelimesi İtalyanca; Maz-

zini, Soygun, Kundaklama, Zehirlemeye Yetki vermekte-
dir anlamına gelen “Mazzini, Autorizza, Furti, Incendi, 
Avvelenamenti” kelimelerinden oluşmaktadır. 

63 Centel/Zafer, s.255. 
64 Turhan, Faruk, “Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi 

ve Keşif”,http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr 
/makale/120.doc, (E.T.:12.12.2007) s.17. 

dan muhafaza edilir. (“Tanığın dinlenilmesi sıra-
sında kimliğinin açıklanması gerektiğinde, tanık 
hakkında 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 20 nci maddesindeki hü-
kümlerin uygulanmasına karar verilebilir

65
”) 

• Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, 
tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike 
başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçe-
ğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluştura-
caksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulu-
nanlar olmadan da tanığı dinleyebilir.  

• Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve gö-
rüntülü aktarma yapılır.  

• Soru sorma hakkı saklıdır 

Tanığın gerçek adresi veya adresleri ile kimli-
ğini saptamaya yarayan bilgileri içeren belgeler 
soruşturma evresinde savcılıkta, kovuşturma evre-
sinde mahkemede saklanır. Engel ortadan kalktık-
tan sonra bunlar, dosyaya konur. Tanığın kimlik ve 
adresine ilişkin bilgileri bu madde hükümlerine 
aykırı olarak açıklayanlara bir yıldan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir66.  

Ceza Muhakemesi Kanundaki düzenleme “bir 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar”da 
geçerli olan ve yukarda saydığımız altı esas üzeri-
ne kuruludur. Önemli husus şudur ki, CMK düzen-
lemesi tanığa soru sorma hakkını kısıtlamamakta-
dır. Soru sorma; (heyet halindeki mahkemelerde 
hâkim), savcı, müdafi, vekil tarafından sanık, katı-
lan, tanık, bilirkişi ve duruşmaya çağrılmış diğer 
kişilere olaya ilişkin olarak doğrudan yöneltilecek 
soruları ifade etmektedir.  Bu hakkın kısıtlanması 
“adil yargılanma” ilkesine ters düşmektedir67. 

B. Tanık Koruma Kanunundaki Düzenleme-
ler 

1. Genel Olarak; Kanunun Çıkarılma Gerekçesi 
ve Tasarının Geçirdiği Değişiklikler 

9.10.2006 tarihinde kararlaştırılan “Tanık Ko-
ruma Kanunu Tasarısı” 29.12.2006 tarihinde Mec-
lis Başkanlığına sevk edilmiş ancak Meclis İçtüzü-
ğünün 77. maddesi uyarınca hükümsüz kalması 
nedeni ile 27.9.2007 tarihinde yenilenerek Meclis’e 
aynen sevk edilmiştir. Kanunun genel gerekçesine 
baktığımızda şu hususlar ön plana çıkmaktadır. i. 
Tanıklık müessesesi suç ve suçlulukla mücadele-
de maddi gerçeğe ulaşılmasında halen en önemli 
delil olma konumuna sahiptir. ii. Ceza yargılama-
sının “suçsuzluk karinesi”, “silahların eşitliği”, 
“susma hakkı”, “kendisini ve yakınlarını suçlayıcı 
beyanda bulunmaya zorlanamama” ilkeleri başka-
ca deliller aracılığı ile ispat edilme imkânı bulun-
mayan durumlarda tanıkla işbirliğini gerekli kılmak-
tadır. iii. Bir kamu görevi olan tanıklığın doğru bir 
biçimde yapılması gerekmektedir. Bunun için de 

                                                
65 Turhan, s.17 
66 Konuya ilişkin Bkz.:Çolak/Taşkın, s.189-192. 

67
 Çolak/Taşkın, s.188. Altıparmak, s.264-265 
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devletin tanığı çeşitli baskılardan koruması, tanıklık 
nedeniyle zarara uğramasının önüne geçmesi, 
hayat, beden ve mal güvenliğini sağlaması gerek-
lidir. Bu durum özellikle örgütlü suçlulukla mücade-
lede önem arz etmektedir. iv. Bu konuda bir çok 
ülke düzenleme yapmış; uluslararası düzenlemeler 
bu konuda ülkemizin de düzenleme yapmasını 
zaruri kılmış ve Ceza Muhakemesi Kanunun 58. 
maddesinin 4. fıkrası da bu konuda düzenleme 
yapılması konusunda gönderme yapmıştır. v. 
Tanık koruma hükümleri uygulanacak kimseler, 
korumayı uygulayacak ve karar verecek merciler, 
uluslar arası işbirliği, hangi suçların kapsam dahi-
linde olduğu bu kanun ile belirlenmiştir.  

Tanık Koruma Kanunun (TKK) 1. maddesine 
göre bu kanun; ceza muhakemesinde tanıklık 
görevi sebebiyle, kendilerinin veya yakınlarının 
hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır 
ve ciddi tehlike içinde bulunan kimselerin ko-
runması amacıyla alınacak tedbirleri içermek-
tedir. 

Tasarı Adalet Komisyonunda çeşitli değişiklik-
ler geçirmiştir. Biz burada ön plana çıkan birkaç 
değişikliğe değinmekle yetineceğiz: i. Tasarının 3. 
maddesinin (a) bendinde değişikliğe gidilerek alt 
sınırı on yıl ve daha fazla olan suçlar kapsama 
alınarak bendin uygulama alanı daraltılmıştır. 
Maddenin (b) bendinde terör örgütü kapsamına 
girmeyen örgütlerin işledikleri suçlarda kapsam alt 
sınır dört yıldan, iki yıla indirilmek suretiyle genişle-
tilmiş, terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde işle-
nen bütün suçların tanık veya yakınları hakkında 
her zaman kanunda belirtildiği şekilde bir tehdit 
bulunabileceği düşünüldüğünden, terör örgütünün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda tanık koru-
ma programı açısından alt sınır kaldırılmıştır. ii. 
Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; “silah 
ruhsatı verilmesi” içerikli (d) bendi ile (g) bendinin 
başında geçen "işe yerleştirilmesi veya" ibaresi 
uygulamada kötüye kullanılmaya müsait olduğu 
için önüne geçmek amacıyla madde metninden 
çıkarılmıştır. iii. Tasarının 11 inci maddesinde, 
tanık koruma birimleri kuracak kurumlar arasında 
yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünün, bu birimleri kurma 
kapasitelerinin bulunmadığı ve buna da ihtiyaç 
olmadığı düşünülerek bu iki kurum madde metnin-
den çıkarılmıştır. iv. Tasarının 13 üncü maddesin-
de, Tanık Koruma Kuruluna, bu Kanuna 23 üncü 
madde olarak tanık koruma tedbirlerinin askeri 
yargılama sırasında da uygulanacağı kabul edildi-
ğinden, buna paralel olarak Milli Savunma Bakan-
lığında idarî görevde çalışan birinci sınıfa geçiril-
miş askeri hakimlerden, bir hakimin dahil edilmesi 
ve ayrıca, Kurulun tek sayıya tamamlanması için 
koruma birimlerinin ağırlıkta olduğu Emniyet Genel 
Müdürlüğünden bir görevlinin daha ilavesiyle Kuru-
lun sayısı onbire çıkarılmıştır. v.Tasarının 20 nci 
maddesinin ”Bu Kanunun uygulanması nedeniyle 
öğrendikleri bilgi ve belgeleri açıklayan, yayınlayan 
veya her ne şekilde olursa olsun başkalarının bu 
bilgi ve belgeleri edinmesini ya da erişimini kolay-
laştıranlar Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi 
hükmüne göre cezalandırılır” şeklindeki 1 fıkrası şu 

şeklide değiştirilmiştir: “Bu Kanunun uygulanması 
nedeniyle öğrendikleri bilgi ve belgeleri açıklayan, 
yayınlayan veya her ne şekilde olursa olsun baş-
kalarının bu bilgi ve belgeleri edinmesini ya da 
erişimini kolaylaştıranlar fiil başka bir suç oluştursa 
bile ayrıca, Türk Ceza Kanununun 258 inci mad-
desi hükmüne göre cezalandırılır”. Birinci fıkrada 
yapılan değişikliğe paralel olarak maddenin ikinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmıştır.  

2. Tanık Koruma Kapsamına Giren Suçlar ve 
Kimseler  

Tanık Koruma Kanunu kapsamında tanık de-
yiminden “ceza muhakemesinde tanık olarak 
dinlenen kişiyi, tanık sıfatıyla dinlenen suç 
mağdurlarını ve bu Kanunda belirtilen yakınla-
rını” anlamak gerekmektedir (TKK m.2/a). Buna 
göre bir kimsenin tanıklığı ile başta kendisi ve 
kanunca uygun bulunan diğer kimseler koruma 
dâhilinde olacaktır. Kanunun 4. maddesine göre; i. 
Ceza Muhakemesinde tanık olarak dinlenenler, ii. 
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca suç mağdur-
larından tanık olarak dinlenenler, iii.Tanık ve tanık 
sıfatı ile dinlenen suç mağdurlarının nişanlısı, 
evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından 
veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, 
ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil 
kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın 
ilişki içerisinde olduğu kişiler “ağır ve ciddi tehlike 
altında olmaları halinde ve korumalarının zorunlu 
olması halinde” koruma kapsamına gireceklerdir68.  

Bu aşamada tanığın akrabalarının belirlenme-
sinde bir sıkıntı gözükmemektedir. Ancak Kanunda 
geçen “yakın ilişki içerisinde bulunulan kişi” 
kavramı tanımlanmış değildir. Yakın ilişki içersinde 
olmak deyiminden bu kimsenin zarar görebileceği 
korkusu ile tanığın olay hakkında bildiklerini anlat-
masını engelleyecek derecede yakın olan kimse-
nin kastedildiği açıktır. Aradaki ilişkinin boyutu 
yukarıda sayılan akrabalar kadar gelişmiş olmalı-
dır. Nitekim maddenin gerekçesinde de değinildiği 
üzere; “tanığın, tanıklığını etkileyecek derecede 
yakın ilişki içinde bulunduğu bir kişi” tarif edilmek-
tedir. Bu kişi, tanığın evlilik dışı birlikte olduğu 
kimse, ev arkadaşı, bakıcısı, iş ortağı ve benze-
ri kimseler olabilir.  

Kanun’da “ağır ve ciddi tehlike” de tanımlan-
mamıştır. Şüphesiz bu tehdidin tanığın ve yukarda 
zikredilen yakınlarının mal ve beden bütünlüğüne 
yönelik bir ağır ve ciddi bir tehdit olması gerekmek-
tedir. Bu durumda Tanık Koruma Kurulunun, Mah-
kemelerin, Savcının takdir hakkının bulunduğu da 
söylenebilir. Buradaki objektif ölçüt kanaatimizce 
suçun mahiyetidir. Hangi suçların kanunun kap-
samında olduğuna yer verilmiştir. Takdir hakkı 
kullanılırken bu suçlar ölçüt tutulmalıdır. Buna göre 
Türk Ceza Kanununda veya ceza hükmü içeren 
diğer özel kanunlarda yer alan ağırlaştırılmış mü-

                                                
68 Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere Sınıraşan 

Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 
24 üncü maddesinin ve Avrupa Birliği Konseyinin 
23.11.1995 tarihli kararının böyle bir düzenleme yapılma-
sındaki payı çoktur. 
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ebbet hapis, müebbet hapis69 ve alt sınırı on yıl 
veya daha fazla hapis cezasını öngören suçlar70 ile 
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 
iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda ve son olarak terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen tüm suçlar hakkında koruma 
hükümleri alınabilecektir (TKK m.3). Bu açıdan 
bakıldığında CMK’daki koruma hükümlerinin sade-
ce örgütlü suçlarda uygulanması mümkün iken, 
TKK hükümlerinin daha geniş bir alanı kapsadığı 
anlaşılmaktadır.  

3.Uygulanabilecek Tanık Koruma Tedbirleri  

Tanıklar hakkında uygulanabilecek tedbirler 
kanunda açıkça sayılmıştır (TKK m.5) Uygulana-
cak tedbirlerin biri veya birkaçı konunun önemine 
göre uygulanabilecektir. Kanun, koruma tedbirinin 
seçiminde elde edilecek sonuç açısından bakılma-
sı ve aynı sonucun elde edilmesi halinde en hafif 
tedbirin seçilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Aşağı-
da belirtilen ilk iki tedbir CMK ile paralellik göster-
mekte iken; diğer tedbirler hukukumuza (bu şekliy-
le) yeni girmektedir.  

Buna göre tedbirler şöyle sıralanabilir: i. Kimlik 
ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması 
ve tanığa yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir ad-
res tespit edilmesi, ii. Duruşmada hazır bulunma 
hakkına sahip bulunanlar olmadan tanığın dinlen-
mesi ya da ses veya görüntüsünün değiştirilerek 
özel ortamda dinlenmesi, iii. Tutuklu veya hükümlü 
olanların durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve 
tutukevlerine yerleştirilmesi, iv. Fizikî koruma sağ-
lanması, v. Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin 
değiştirilmesi ve düzenlenmesi; a.Adlî sicil, asker-
lik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve 
kayıtlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi, 
b.Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik 
cüzdanı, diploma ve her türlü ruhsat gibi resmî 
belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi, 
c.Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını 
kullanmasına yönelik işlemlerin yapılması, vi. 
Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî 
yardımda bulunulması, vii. Çalışan kişinin iş yeri-
nin ya da iş alanının değiştirilmesi veya öğrenim 
görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve 
öğretim kurumunun değiştirilmesi, viii. Yurt içinde 
başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlan-
ması, ix.Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık 
ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir 
ülkede yerleştirilmesinin sağlanması, x. Fizyolojik 
görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik 
cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna 
uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesidir.  

4. Tanık Koruma Kararının İçeriği ve Kararı 
Vermeye Yetkili Makamlar  

                                                
69 TCK’nın 76, 77/1.a, 81, 82, 95/4, 102/6, 103/7, 

302/1, 303/1, 303/2, 306/2, 307/2.b, 307/5, 309/1, 310/1, 
311/1, 312/1, 313/2, 313/3, 317/1, 323/3, 326/2, 327/2, 
328/2, 330, 333/2, 335/2, 337/2, 340/1. maddelerindeki 
suçlardır. 

70 TCK’nın 323/2, 322/4, 314/1, 307/4, 304/1, 188/1, 
149/1,102/5, 94/3 maddeleri örnek olabilir. 

Tanık koruma yetkisini başlıca iki başlık altında 
incelemek mümkündür. Buna göre ilkin bu konuda 
savcının, mahkemenin ve kolluk amirinin yetkisi 
söz konudur. İkinci olarak, yani belirli ağırlıktaki 
tedbirler için, ise Tanık Koruma Kurulunun yetkisi 
gündeme gelecektir. Her iki durumda da tanık 
koruma kararının alınmasında; korunan kişi veya 
yakınlarının karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağırlığı 
ve ciddiliği, soruşturma ve kovuşturma konusu 
suçun önemi, tanığın yapacağı açıklamalar, alına-
cak tedbirin yaklaşık maliyeti, tanığın psikolojik 
durumu ve benzer mahiyetteki diğer özellikler de 
göz önünde bulundurulur. Yapılacak istemlerde, 
mutlaka gerekçe gösterilir ve karara dayanak ola-
bilecek hukukî ve fiilî nedenlere de yer verilmelidir. 
(TKK m.6/4).  

Tanığın korunmasına ilişkin kararda (TKK m.7); 
korunmasına karar verilen kişilerin açık kimlik ve 
adres bilgileri, tanıklık konusu olay, tanıklığa ilişkin 
bilgiler, tedbir veya tedbirlerin şekli ve süresi, kara-
rın istem üzerine veya resen verilip verilmediği, 
karara dayanak teşkil edecek hukukî ve fiilî sebep-
ler, tanık anlatımlarının, soruşturma veya kovuş-
turma evresinde olayın nitelik ve kapsamına göre 
sağladığı veya sağlayacağı fayda, soruşturma 
veya kovuşturma konusu olayla sınırlı ve orantılı 
olmak üzere, karara dayanak teşkil edecek olan 
diğer hususlar bulunacaktır. Koruma tedbirleri 
karar veren merci tarafından ilgilinin talebi ile ya da 
resen ve kararın uygulanmasından itibaren en geç 
bir yıl aralıklarla kararın,  süresine, şeklinin değişti-
rilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya tedbir-
lerin aynen devam etmesine karar verecektir (TKK 
m.8/1)71. 
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 (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında 
sayılan koruma tedbirlerinin süresine, şeklinin değiştiril-
mesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya tedbirlerin 
aynen devam etmesine, 6 ncı maddede belirtilen makam 
ve mercilerce resen veya hakkında tedbir uygulanan 
kişinin istemi üzerine kararın uygulandığı tarihten başla-
mak üzere ve en geç birer yıl aralıklarla karar verilir. (2) 
Kararı uygulayan koruma birimi, karar tarihinden itibaren 
her yıl veya gerektiğinde bu süreyi beklemeden uygula-
ma ve takip raporu düzenleyerek, kararı veren makam 
veya mercie gönderir. Raporda, uygulanan tedbir şekille-
rinin ve sürelerinin değiştirilmesine veya tedbirin sona 
erdirilmesine ilişkin öneriye de yer verilebilir. (3) Birinci 
fıkraya göre, koruma tedbirinin kaldırılması halinde, 
hakkında tedbir uygulanan kişinin istemi üzerine şahsî 
hallerinin tedbirin uygulanmasından önceki hale getiril-
mesine tedbir kararını veren makamca karar verilir. Şahsî 
hâllerinin eski hale getirilmesi halinde bunun şekli, süresi, 
sonuçları, kararı veren makamca ve hakkında tedbir 
uygulanan kişi tarafından yapılacak işlemler ile diğer 
esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. (4) Aşağıda sayı-
lan hâllerde tanık koruma tedbiri kaldırılabilir. Tanığın; a) 
Koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında 
yanlış bilgi vermesi veya bildiği hususları açıklamaması, 
b) Koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında 
yalan tanıklık veya iftiradan mahkûm olması, c) Önceki 
kimlik bilgileri ile ilgili kendisinden talep edilen bilgiler 
hakkında yanlış beyanda bulunması, ç) Koruma kararın-
da belirtilen tedbirlere aykırı bir davranış içine girmesi,  d) 
Koruma sebeplerinin ortadan kalkması.(5) Bu madde 
hükümlerine göre alınan kararlar, hakkında tedbir uygu-
lanan tanığa gecikmeksizin bildirilir” (TKK m.8) 
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i. Savcı, Mahkeme ve Kolluk Amirinin Yetkisi: 
Bu yetki soruşturma ve kovuşturma aşamalarında 
farklılık gösterir. Soruşturma aşamasında; kimlik 
ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması 
ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir 
adres tespit edilmesi, duruşmada hazır bulunma 
hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi ya 
da ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel or-
tamda dinlenmesi, tutuklu veya hükümlü olanların 
durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukev-
lerine yerleştirilmesi, fizikî koruma sağlanması 
(TKK m.5/a ila ç bentleri) tedbirleri kural olarak 
savcı tarafından verilecektir. Ancak gecikmesinde 
sakınca bulunan durumlarda, tanığın istemi ve 
savcı ile görüşme sağlanıncaya kadar “fizikî koru-
ma sağlanması” tedbirine kolluk amirinin yazılı 
emri ile karar verilebilecektir. Kolluk amirinin bu 
kararı “geciktirilmeksizin” savcının bilgisine sunul-
malıdır. Kovuşturma aşamasında; ise yetki mah-
kemededir. Bu aşamada savcının veya tanığın 
istemi ile karar verilmesi mümkün olacağı gibi 
mahkeme bu kararı kendiliğinden de verebilecektir. 
Bu kararlar verilmeden önce kolluğun veya diğer 
ilgili birimlerin değerlendirme raporlarının da göz 
önüne alınması gerekmektedir.  

ii. Tanık Koruma Kurulu ve Yetkisi: Kurul72, 
İçişleri Bakanlığının73 bünyesinde faaliyet göstere-
cek ve mesleklerinde fiilen en az on beş yıl görev 
yapmış olmak koşulu ile; Adalet Bakanlığından 
idarî görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasın-
dan iki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
Ankara’da görev yapan birinci sınıf adlî yargı 
hâkim veya Cumhuriyet savcıları arasından seçile-
cek bir, Milli Savunma Bakanlığından idarî görevde 
çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hâkimler 
arasından bir, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtın-
dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından bir, 
Sahil Güvenlik Komutanlığından bir, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğünden üç ve Gümrük Müsteşarlığı 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden bir 

                                                
72 Kurulun yetkileri TKK m.14’te şöyle düzenlenmiştir:  

“(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ilâ (c) bentleri dışında kalan tedbirlere, bunların süresine, 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve hakkında tedbir uygu-
lanan kişinin şahsî hallerinin tedbirin uygulanmasından 
önceki hale getirilmesine karar vermek,  

b) Kararları, uygulanması için ilgili koruma birimine 
göndermek, 

c) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak, bu Kanun 
kapsamında kalanlar ile diğer kişilerin veya kamu kurum 
ve kuruluşlarının yapacakları başvuru veya şikâyetleri 
incelemek ve bunları sonuçlandırmak,  

ç) Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbirlerin uy-
gulanmasını ve yerine getirilmesini denetlemek, 

d) Kanunlar tarafından verilen diğer görevleri yap-
mak.” 

73 Kanunun Geçici 1. Maddesi şöyledir :“(1) Bu Ka-
nunun 13 üncü maddesiyle kurulan Tanık Koruma Kuru-
lunda üye olarak görev alacak temsilciler, maddede 
belirtilen kurumlar tarafından Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde belirlenerek İçişleri Bakanlı-
ğına bildirilir.” 

üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşacaktır. 
Kurul, koruma kararını verirken, bu kararı uygula-
yacak koruma birimince düzenlenecek olan koru-
manın şekli, süresi ve diğer özelliklerine ilişkin ön 
değerlendirme raporunu dikkate alacaktır74.  

Kurulun koruma tedbirine ilişkin yetkisi kovuş-
turma aşamasından sonrası içindir. Kovuşturma 
aşamasında tanıklık yapan kimse hakkında talebi 
halinde, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin 
değiştirilmesi ve düzenlenmesi; geçici olarak ge-
çimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulu-
nulması, çalışan kişinin iş yerinin ya da iş alanının 
değiştirilmesi veya öğrenim görenin devam etmek-
te olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunun 
değiştirilmesi,  yurt içinde başka bir yerleşim biri-
minde yaşamasının sağlanması, uluslararası an-
laşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, 
geçici olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin 
sağlanması, fizyolojik görünümün estetik cerrahi 
yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiş-
tirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden 
düzenlenmesi tedbirlerinin uygulanması konusun-
da sadece kurul yetkilidir. Ancak kurul kovuşturma 
aşamasından sonra “fizikî koruma sağlanması” 
(TKK m.5/1.ç) şeklindeki tedbirin uygulanması 
yönünde de karar verebilir. Kurul ile hakkında 
koruma kararı verilen kişi arasında, uygulanacak 
tedbirin şekli, süresi ve tarafların yükümlülükleri 
konusunda tanığın aydınlatılmış rızası alındıktan 
sonra mutabakat metni hazırlanır. Kurul tarafından 
verilen kararlar, mutabakat metninin imzalanma-
sından sonra uygulanır (TKK m.15/1)75. 

5. Tedbir Kararlarının Uygulanması 

Bu kanun hükümlerince yürütülen tüm işlemler 
gizlidir. Bu gizlilik uygulanacak tedbirden sonra da 
devam edecektir76 (TKK m 18). Tedbir kararının 

                                                
74 Kurul üyelerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen 
görev yaptıkları her gün için (1000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga 
vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen 
görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan 
günler için huzur hakkı ödenmez (TKK m.13/4). Kurulun 
çalışma esas ve usulleri yönetmelikte düzenlenir (TKK 
m.13/5). 

75 “Mutabakat metninin düzenlenmesine ilişkin esas 
ve usuller yönetmelikte gösterilir” (TKK m.15/2). “(1) 
Kurul, koruma kararı verdiği kişiler ile uygulanan tedbirler 
hakkında hazırlayacağı faaliyet raporunu, her yıl Ocak 
ayı sonuna kadar İçişleri ve Adalet bakanlıklarına sunar. 
(2) Bu rapor, içerik ve kapsamına göre, gerektiğinde ilgili 
bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da 
gönderilebilir” (TKK m.16). 

76 Kanun’un “Gizlilik kuralı” başlıklı 18. maddesi 
şöyledir: “(1) Bu Kanun kapsamında alınan kararlar ve 
yürütülen işlemler gizlidir. Gizlilik, tedbir sona erdikten 
sonra da devam eder.(2) Kamu kurum ve kuruluşları, bu 
Kanun kapsamında yapılan ve yürütülen işlemlerde 
gizlilik kuralına uygun olarak hareket eder ve kendi teş-
kilât veya birimlerinde gerekli tedbirleri alır. (3) Koruma 
kararlarının alınmasında ve uygulanmasında yer alan 
kamu görevlileri ile bu işlemlerde her ne şekilde olursa 
olsun görev alan diğer kişiler, bu görevleri nedeniyle 
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kapsam ve niteliğine göre, tanığın beyanı farklı bir 
isim altında tutanağa kaydedilir ve sonraki işlemle-
rin bu isimle yürütülmesi sağlanır. Tutanak, ilgili 
Cumhuriyet savcısı veya hâkim ile görevli zabıt 
kâtibince imzalanır. Cumhuriyet başsavcılığı veya 
mahkemece bu Kanunda belirtilen kararlar, ayrı bir 
karar numarası verilmek suretiyle yerine getirilir. 
Tanığın gerçek kimlik ve adres bilgileri ile koruma 
kararı ayrı bir kartonda muhafaza edilir (TKK 
m.10/2). Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya 
hâkim tarafından bu Kanunda belirtilen işlemlerle 
ilgili olarak bir zabıt kâtibi görevlendirilir. Tanık 
koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin karar ve 
diğer belgeler, soruşturma evresinde Cumhuriyet 
başsavcılığınca, kovuşturma evresinde mahkeme-
ce bu kararlara mahsus yerlerde gizlilik esaslarına 
uygun olarak saklanır. Cumhuriyet başsavcılığınca 
veya mahkemece tanık koruma tedbirinin uygu-
lanmasına ilişkin verilen karar ve diğer belgeler, 
soruşturma veya kovuşturma konusu suç dışında 
başka bir makam veya mercie gönderilemez. “fizikî 
koruma sağlanması” tedbirine ilişkin kararlar, ge-
reğinin yerine getirilmesi amacıyla Cumhuriyet 
başsavcılığı aracılığıyla, yargı çevresi içerisinde 
bulunan kolluk makamlarına gönderilir ve gecik-
meksizin yerine getirilir (TKK m.10/3)77. 

6. Koruma Tedbiri Uygulanan Tanığın Dinlen-
mesi 

                                                                   

öğrendikleri bilgileri görev sona erdikten sonra da açıkla-
yamazlar. (4) Bu madde hükmü, hakkında tedbir uygula-
nanlar için de geçerlidir. (5) Bu Kanun hükümlerine göre 
alınan kararlarda ve yürütülen işlemlerde; kamu kurum 
ve kuruluşları ile bu kararların alınmasında ve uygulan-
masında görev alan kamu görevlileri ile diğer kişilerin 
uymaları gereken gizlilik kuralına ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikte gösterilir”. 

77 Kanunun diğer ilgili üç maddesi şöyledir: “(1) Bu 
Kanun kapsamında alınacak tanık koruma tedbirlerini 
uygulamak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünce tanık koruma birimleri 
kurulur. Bu birimlerde yeteri kadar hukukçu, idarî ve 
teknik uzman personel bulundurulur. (2) Tanık koruma 
biriminde çalışan personel için, tanık koruma birimi tara-
fından verilen bilgilere göre geçici kimlik düzenlenebilir 
veya bunu sürdürebilmesi için belge verilebilir. Bu belge-
ler, tanığın korunması ile gözetilen kamu yararı veya 
somut diğer olgular da dikkate alınarak, soruşturma 
konusuyla orantılı ve amaca uygun olarak kullanılabilir. 
(3) Bu Kanun hükümlerine göre, kolluk makamlarınca 
alınacak tedbirler ile yapılacak işlemlerin ve tanık koruma 
birimlerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösteri-
lir (TKK m.11)”. “(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer 
gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
olarak kendi görev alanına giren konularda, işbirliği ve 
yardımda bulunmakla yükümlüdür. (2) Bu Kanun kapsa-
mında alınan tedbir kararları, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından gecikmeksizin yerine getirilir (TKK m.12)”. “(1) 
Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası 
anlaşmalar uyarınca, anlaşma bulunmaması halinde ise 
karşılıklılık esasına uygun olarak bir yabancı tanığın 
Türkiye’de korunmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak İçişleri Bakanı tarafından karar verilir. (2) Yuka-
rıdaki fıkra hükümlerinin uygulanmasında, yabancıların 
korunmasına ilişkin giderler talep eden ülke makamların-
ca karşılanır. İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma 
hükümleri saklıdır.(TKK m.17)” 

Haklarında koruma tedbiri kararı alınan tanıkla-
rın dinlenmelerinde CMK’nın 58. maddesin 2. ve 3. 
fıkraları uygulanacaktır78 (TKK m.9/1). Uluslararası 
belgelerde ve gerekse diğer ülkelerde olduğu gibi 
Ülkemizde de tanıkların duruşma salonu dışında 
ses ve görüntülü aktarma yapılarak dinlenilmesi 
öngörülmüştür.  Bunun yanında tanığın kimliğinin 
gizlendiği durumlarda, her ne şekilde olursa olsun 
tanınmasının engellenmesi gerektiğinden, dinleme 
esnasında ses veya görüntüsü değiştirilerek ta-
nınması engellenebilecektir. 

Kimliği gizlenen tanığın duruşma salonunda fa-
kat fiziksel görünümünü engelleyecek tarzda mah-
kemece belirlenecek şekilde dinlenilmesi de müm-
kündür79. (TKK m.9/3). Bu şekilde dinleme husu-
sunda değişik yöntemler kullanılacaktır. Tanık 
mahkeme salonunun içerisinde olacak ancak ta-
nınması engellenecektir. Örneğin duruşma salo-
nunda tanığın görünmesini engelleyecek bir para-
van, bölme ya da perde kullanılabilecektir. Tanığın 
yüzünün gizlenmesi amacıyla, makyaj yapılmak 
veya maske ve benzeri materyaller kullanılması da 
mümkündür. Eğer sesin de değiştirilmesi istene-
cekse bu kez teknik donanımlı bir kabin de kullanı-
labilecektir. Bu şekilde hem tanık görünmeyecek 
hem de sesinden tanınma olasılığı ortadan kalka-
caktır.  

Tanık, duruşmada hazır bulunma hakkına sa-
hip olanlar olmadan dinlenmiş ise bu kere hâkim, 
verilen beyanların savunma hakkının zarar gör-
memesi için duruşmada hazır bulunma hakkına 
sahip olanlara açıklayacaktır (TKK m.9/4). 

Hakkında koruma tedbiri uygulana tanığın 
sorgulanmasına gelince; tanık koruma tedbirleri 
bir ceza muhakemesi tedbiridir. Bu tedbirler nede-
niyle sanığın savunma hakkının kısıtlanmasına 
mahal verilmemelidir. Bu nedenle dinleme sırasın-
da taraflar tanığa soru sorabilmelidir. Zira sanığın 
soru sorma (doğrudan soru sorma, çapraz sorgu)  
hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. 

                                                
78 Bu konuya yukarıda değinildiği için tekrar edilme-

yecektir.  
79 Böylesine bir uygulamanın “doğrudan doğruyalık 

ilkesi” ile bağdaşmadığı ileri sürülmüştür. Tanığın ifade-
sinin soruşturma evresinde alınan ifadesinin video kaydı-
nın izlenmesinin bu ilkeye zarar verdiği düşünülmektedir. 
Bunun yanında tanığın duruşmada kapalı devre bir yayın 
ile konuşulanların hem mahkemedekiler hem de tanık 
tarafından duyulduğu bir şekilde dinlenmesinin de “doğ-
rudan doğruyalık ilkesi” uyarınca sıkıntı yaratabileceği 
hususu da doktrinde ileri sürülmüştür. Fakat bunun aksini 
düşünenler de vardır ki; konuşmaların bağlantı aracılığı 
ile olduğu gibi aktarılması durumunda “doğrudan doğru-
yalık ve sözlülük ilkeleri” ihlal edilmemektedir: Şahin, 
Şerh, s.198. “…Bu uygulamada, ifade alan hâkim tanık 
için tahsis edilmiş odada bulunabilirse de (Mainz Modeli), 
genel kabul gören yaklaşım, hâkimin duruşma salonun-
dan ifade almasıdır (İngiliz Modeli). İngiliz Modeli olarak 
adlandırılan uygulamada tanık, güvenilir bir kişiyle birlikte 
ayrı bir odada bulunmakta, duruşma salonunda yer alan 
hâkim bir ekran aracılığıyla tanığı görmekte ve mikrofon 
yardımıyla onu duymaktadır. Tanığın açıklamaları ve 
cevapları ses ve görüntü olarak anında duruşma salonu-
na aktarılmaktadır”: Şahin, Şerh, s.199. 
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maddesi uyarınca mutlak bir haktır. Ancak bu 
durumda soru sorma hakkı sınırsız olmayıp, alınan 
koruma tedbirleriyle orantılılık göstermelidir. Özel-
likle tanığın kimliğinin gizlendiği durumlarda taraf-
ların veya hâkimin dolaylı dahi olsa tanığın kimliği-
ni ortaya koyacak soruları sormaları uygulanan 
tedbirin önemini yitirmesine sebep olacaktır. Bu 
konuda en büyük görev de duruşmayı yöneten 
hâkime düşmektedir. Hâkim, bu tür soruları kendisi 
sormayacağı gibi başkalarının da sormasını engel-
leyecektir. Böyle bir soru sorulması halinde tanık 
da “sorunun kimliğini açıklamaya yönelik” olduğu-
nu söyleyebilecektir. Bu şekilde soru sorulmaması 
hususu kanaatimizce hâkim tarafından duruşma-
daki kimselere hatırlatılmadır. Zira bu durum uygu-
lanan tedbirin en önemli doğal parçası kabul edil-
melidir. Nitekim Tanık Koruma Kanunun 9. mad-
desinin 5. fıkrası bu hususu düzenlemektedir. 
Buna göre; “Tanığın üçüncü fıkra hükmüne göre 
dinlenmesi hâlinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 
201 inci maddesinin uygulanmasında, tanığa soru-
lacak soruların bu Kanun kapsamında tanık hak-
kında uygulanan tedbirlerle orantılı ve amaca 
uygun olması gerekir. Bu amaçla, hâkim, sorulan 
soruların tanığa sorulmamasına karar verebilir 
veya tanığı dinlerken dolaylı dahi olsa tanığın 
kimliğini ortaya çıkaracak soruların sorulmasına 
izin vermez

80
.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (yukarıda da 
değindiğimiz üzere), kural olarak tanıkların kimliği-
nin gizlenmesini Sözleşmeye aykırı görmemekte-
dir. Fakat bu durumda sanığın gizli dinlenen tanık-
ların güvenilirliklerini tespit etmesi mümkün ola-
mamaktadır. Bunun içindir ki; kimliği gizli olarak 
dinlenen tanığın beyanı hükme dayanak teşkil 
eden “tek delil” olarak değerlendirilir ise sakıncalar 
söz konusu olacaktır. Nitekim TKK’ya göre hakkın-
da “kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli 
tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin 
ayrı bir adres tespit edilmesi”, “kimlik ve ilgili diğer 
bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi“ 
tedbirleri uygulanan tanığın beyanı tek başına 
hükme esas teşkil edemeyecektir (TKK m.9/8). 
Tanığın dinlenmesi sırasında savunma hakkının 
kısıtlanması CMK’ya paralel olarak TKK’da yasak-
lanmıştır (TKK m.9/1081).  

Sonuç 

Tanık Koruma Kanunu ile tanık hakkında çeşitli 
koruma tedbirlerinin alınması mümkün kılınmakta-
dır. Tanığın korunması için ilk kez başlıca bir ka-
nun çıkarılmıştır. Bu yasa ile özellikle örgütlü suç-
ların, terör olaylarının aydınlatılması ancak ve 

                                                
80 Maddenin altıncı fıkrasına göre, görevli ve yetkili 

mahkemenin karar vermesi halinde, naip olunan hâkim 
veya istinabe olunan mahkemenin de bu madde hüküm-
lerinin uygulanmasında yetkili olacağı belirtilmiştir. (TKK 
m.9/6). Maddenin dokuzuncu fıkrasına göre, tanığın 
keşifte dinlenmesi sırasında da bu maddede belirtilen 
tedbirlerin uygulanacağı hususu hüküm altına alınmıştır. 
(TKK m.9/9) 

81 “Bu madde hükümleri, savunma hakkını kısıtlaya-
cak şekilde uygulanamaz” 

ancak sistemin etkin ve gerçekçi işletilmesi ile 
mümkün olacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesi 
yayımından itibaren altı ay içerisinde olacaktır. Bu 
süreçte ilgili bakanlıkların örgütlenmeyi tamamla-
ması şarttır. Zira burada sadece tanığın değil çoğu 
zaman onunla birlikte birçok kişinin hayatı söz 
konusu olacaktır.  

Koruma altındaki tanığı sorgulamada özellikle 
hakim ve savcı tarafından titizlik gösterilmesi ge-
rekmektedir. Bu aşamada savunmaya pek iş düş-
memektedir. Zira tanığın korunmasına ilişkin veri-
len hiçbir karara sanığın, müdafiinin yetkisi olma-
yacaktır. Yani savunmanın tanıklarının böylesine 
bir imkândan yararlanmasının düzenleme ile önü 
kapanmıştır. Çok failli suçlarda ve sanıkların birbi-
rine atfı cürümde bulundukları hallerde, bu husus 
problem oluşturabilecektir. Mağdurun tanık koru-
masından yararlandığı durumlarda vekil olarak 
davaya kabul edilen avukatın mahiyeti ne olacak-
tır? Ya da bu kimsenin vekil tutması bir tedbir ile 
kısıtlanacak mıdır? 

Çapraz sorgunun fiilen uygulanmadığı da göz 
önünde bulundurulursa; sanığın ve müdafiin hangi 
soruları soramayacağı konusundaki takdirin mah-
kemeye bırakılması halinde, yapılacak itirazın 
temyiz veya istinafta ancak bozma sebebi olarak 
dile getirilecek olması dosyanın seyrini ve kararın 
mahiyetini de tartışmaya sürükleyecektir. Kanaati-
mizce düzenleme yerindedir ancak “sistemin 
örgütlenmesinin etkin olmasının” yanında “ta-
nıkların sisteme güvenebileceği sosyo-
psikolojik ortam oluşturulmalı” ve “uygulayıcı-
ların bu konudaki ‘orantıyı’ iyi belirlemeleri” 
gerekmektedir. Zira tanıkların güven duymadığı bir 
koruma sistemi ile tanığın korunmaması arasında 
hiçbir fark yoktur. Sistemin ölü doğmaması için 
öncelikle kamuoyuna ciddi ve düzenli anlatılması 
şarttır. 
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ÖZET: 

 Genelde müeyyide olgusu özelde ise 
silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
müeyyidelerin incelendiği bu çalışmada, müeyyide 
kavramı tarihsel, teorik ve hukuksal açılardan 
incelenmiş ve gerek devletlerin gerekse bölgesel 
ve uluslararası örgütlerin müeyyideler konusundaki 
düzenlemeleri ve uygulamaları değerlendirilmiştir. 
Makale çerçevesinde varılan genel sonuç, temelde 
hukuku koruma ve sürdürme amacı taşıyan 
müeyyidelerin, günümüzde giderek hukuk dışı bir 
görünüm kazandığı ve Birleşmiş Milletler 
Antlaşması’ndaki konuya ilişkin düzenlemelerin, 
güncel müeyyide anlayışı ve uygulamaları 
karşısında yetersiz kaldığı olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Müeyyide, Silahlı 
Kuvvet Kullanılmasını İçermeyen Müeyyideler, 
Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler, İnsan 
Hakları. 

 

ABSTRACT: 

The concept of ‘sanction’ has been studied 
in its historical, theoretical and legal aspects and 
sanction imposing regulations and practices of 
governments as well as regional and international 
organizations have been assessed in this study in 
which the concept of ‘sanction’in general, and the 
sanctions not involving the use of armed force in 
particular, have been studied. In the frame of this 
essay, the general conclusion is that sanctions, 
basically aiming at supporting and maintaining the 
rule of the law have gradually gained an unlawful 
outlook today and the related arrangements in the 
Treaty of United Nations have fallen behind the  
current concept and practices of sanctions. 

 

Key Words : Sanction, Sanctions not 
Involving the Use of Armed  Force, International 
Law, United Nations, Human Rights.                                           
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Giriş: 

Hukuk ihlaline karşı yine hukuk düzeni 
tarafından öngörülen usuller ve organlar 
vasıtasıyla ihlalin bozduğu düzeni tekrar kurmak 
amacıyla uygulanan ve zorlama içeren nihai tepki 
olarak tanımlanabilecek olan “müeyyide” 
olgusunun, tarihsel geçmişi Antik Çağ’a kadar 
uzanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak M.Ö. 432 
yılında, Atinalı lider Pericles tarafından komşusu 
Megara kent devletine, bu ülkenin toprak talebi ve 
Atinalı üç kadının kaçırılmasına misilleme olarak 
ticaret ambargosu şeklinde ve tek taraflı olarak 
uygulanan müeyyideler, 20. yüzyılın başlarından 
itibaren, askeri alandaki düşmanlıkların iktisadi ve 
ticari alanlarda sürdürülmesi sağlayan ekonomik 
müeyyideler şeklinde uygulanmaya başlanmıştır.  

Özellikle I. Dünya Savaşı’nın ardından, 
müeyyidelere başvuran devlet ve bölgesel örgüt 
sayısında ve uygulanan müeyyidelerin türlerinde 
gözlemlenen artış, uluslararası alanda müeyyide 
uygulamalarının hukuksal bir düzenlemeye tabi 
tutulmasını gerektirmiştir. Milletler Cemiyeti (MC) 
Şartı’nın 16. maddesiyle, everensel çerçevede 
hukuksal bir kayıt altına alınan müeyyide 
uygulamaları, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan 
Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nda da 
düzenlenmiştir. Antlaşma’nın 41. ve 42. maddeleri 
çerçevesinde, silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen ve içeren zorlayıcı tedbirler olarak ikili 
bir ayrıma tabi tutulan müeyyide olgusu 
çerçevesinde, ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ne, 
uygun olan yerlerde, kendi yetkisi altında zorlayıcı 
tedbirlerin uygulanması için bölge antlaşmaları 
veya örgütlerini kullanabilme yetkisi de (53. 
madde) verilmiştir. 

BM Antlaşması’ndaki ayrımın temel alındığı 
ve bu çerçevede silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen müeyyidelerin konu edinildiği bu 
çalışmanın ilk bölümünde, müeyyide olgusunun 
tarihsel, teorik ve hukuksal arka planları üzerinde 
durularak, müeyyide kavramının ortaya çıkış 
süreci, çeşitli düşünce akımları çerçevesinde ifade 
ettiği anlam ve MC Şartı ve BM Antlaşması 
çerçevesinde dayandığı hukuksal temeller 
anlatılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, genel 
müeyyide olgusundan silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen müeyyideler kavramına geçilmiş ve bu 
kapsamda, söz konusu müeyyidelerin neler 
olduğu, hangi teorik ve pratik saiklerle bunlara 
başvurulduğu sorularına, tarihsel örnekler ve BM 
dışındaki uluslararası örgütlerin bu konudaki 
düzenlemeleri çerçevesinde cevap aranmaya 
çalışılmıştır.   

 

I. MÜEYYİDE OLGUSU: TARİHSEL, 
TEORİK VE HUKUKSAL ARKA PLAN 

 

Bu bölümde ilk olarak, müeyyide olgusunun 
kavramsal ve teorik arka planı üzerinde durulacak 



SARAÇLI 

KHukA 

64

ve bu kapsamda müeyyidenin, çeşitli düşünce 
akımları çerçevesinde neyi/neleri ifade ettiği 
değerlendirilecektir. İkinci kısımda ise, müeyyide 
kavramının tarihsel ve hukuksal arka planına göz 
atılarak, çeşitli dönemlerde gözlemlenen müeyyide 
uygulamalarının, MC Şartı ve BM Antlaşması ile, 
üzerine oturtulduğu hukuksal zemin açıklanmaya 
çalışılacaktır.  

    

1.1 Kavramsal ve Teorik Olarak 
Müeyyide Olgusu: 

 

Hukuk ihlaline karşı yine hukuk düzeni 
tarafından öngörülen usuller ve organlar 
vasıtasıyla ihlalin bozduğu düzeni tekrar kurmak 
amacıyla uygulanan ve zorlama içeren nihai tepki 
olarak tanımlanabilecek olan “müeyyide” 
kavramının teorik arka planını incelediğimizde 
farklı yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır.1 II. Dünya 
Savaşı’nın ardından uluslararası ilişkilere hakim 
olan “realist teori” çerçevesinde müeyyide 
olgusuna yaklaştığımızda, savaşlar sonrası 
uluslararası ortama hakim olan karamsarlığın ve 
ortaya çıkan ve yarışan milliyetçiliklere bağlı ulusal 
çıkar anlayışının gerek bu teorinin oluşumunda 
gerekse müeyyide olgusunun söz konusu teori 
çerçevesinde tanımlanmasında son derece etkili 
olduğu görülmektedir. Uluslararası işbirliğine 
yönelik yaklaşımı son derece olumsuz olan ve 
ulusal çıkar olgusunu uluslararası ilişkilerin 
merkezine oturtan realist teoriye göre müeyyide, 
“uluslararası standartları ya da yükümlülükleri takip 
etmekte başarısız olan devleti, zorlamak veya 
tehdit etmek amacı taşıyan cezalardır”.2  

Bu tanımdan anlaşılabileceği gibi 
müeyyidelerin başarılı bir şekilde uygulanabilmeleri 
devletlerin birlikte hareket etmelerine yani kolektif 
işbirliklerine bağlıdır. Söz konusu kolektif işbirliği 
ise iki yönlüdür: İlk olarak, bir müeyyide 
uygulamasına katılan devlet sayısı ne kadar fazla 
olursa, hedefteki devlete uygulanan müeyyidenin 
sonuçları da o kadar etkili olacaktır. İkinci olarak 
ise, uluslararası alanda söz konusu müeyyidenin 
meşruluğuna yönelik devletlerarasındaki görüş 
birliğinin geniş kapsamlı olması, müeyyidenin 
gerek hukuksal temelinin sağlamlığını gerekse 
ihtiyaç olduğu sürece sürdürülebilirliğini 
etkileyecektir. Kolektif işbirliğinin bu çift taraflı yönü 
dikkate alındığında realist teorinin müeyyide 
olgusunun gerçekleştirilebilirliğine yönelik 
karamsar bir yaklaşımına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Realist teori çerçevesinde 
müeyyidelerin uygulanması için farklı ulusal 

                                                
1 Mehmet Emin ÇAĞIRAN: “ABD Dış Politikasında 
İktisadi Müeyyidelerin Yeri ve Önemi”, Yeni 
Muhafazakar Amerikan Dış Politikası ve Türkiye 
içinde, Çınar ÖZEN ve Hakan TAŞDEMİR (Ed.), (Ankara: 
Odak Yayınları, 2006), 47.  
2 William H. KAEMPFER: International Economic 
Sanctions: A Public Choice, (San Francisco: Westview 
Press, 1992), 15-16.  

çıkarlara sahip olan devletleri bir araya getirecek 
ve onları işbirliğine yönlendirecek, uluslararası 
sistemin tümüne hakim hegemon bir devletin 
varlığına ihtiyaç vardır. İşte bu düşünceden 
hareket eden “hegemonik devletler teorisine” göre, 
uluslararası kural ve standartları ihlal edene karşı 
kolektif bir eyleme girişilmesi, uluslararası 
sistemde hiyerarşik bir ittifakın kurulmasına yani 
hegemon bir gücün öncülüğüne bağlıdır. Bu 
teoriye yönelik geliştirilen en önemli eleştiri ise 20. 
yüzyıl ile birlikte hegomonik devletler sistemin 
sona erdiği ve bunun yerine karşılıklı bağımlılık 
olgusunun gelişerek, uluslararası sistemin 
devletlerin tek başlarına hareket etmelerini 
sağlayan çok merkezli ve parçalanmış bir görünüm 
kazandığıdır. 

Realist okuldan farklı olarak uluslararası 
işbirliğine olumlu bir yaklaşım tarzı sergileyen ve 
gerek MC Şartı gerekse BM Sözleşmesi’nin ortaya 
çıkmasında önemli rol oynayan “karşılıklı işbirliği” 
teorisyenlerine göre, işgücünün uluslararası 
paylaşımı konusundaki gelişmeler ve bunu takip 
eden serbest ticaret ortamı, uluslararası sisteme 
hakim olan milliyetçi sınırların yıkılmasına ve 
uluslarüstü bir işbirliğinin gelişmesine imkan 
tanımıştır. Bunun doğal sonucu ise müeyyidelerin, 
özellikle de ekonomik müeyyidelerin, 
uygulanmasının kolaylaşmasıdır. Öyle ki, 
uluslararası sistemde artan karşılıklı bağımlılık 
olgusu bir yandan devletlerin iç ekonomik 
yapılarındaki sorunları tüm devletlerin meselesi 
haline getirmekte bir yandan da işbirliğinin yarattığı 
uluslararası baskı ortamı, devletlerin dış politika 
karar yapım süreçlerini yönetmelerini 
güçleştirmektedir.3  

Belirtilen teoriler çerçevesinde günümüz 
dünyasının temellerinin atıldığı iki dünya savaşı 
sonrası dönemi müeyyide olgusu çerçevesinde 
değerlendirdiğimizde, özellikle ekonomik 
müeyyideler konusunda realist bir kuşkuculuğun 
söz konusu döneme hakim olduğu görülmektedir. 
D. Baldwin’e göre savaş sonrası dönemde “askeri 
güç inatçı bir realizmi temsil etmekte iken, 
ekonomik müeyyideler kararsız bir idealizmi ve 
uluslararası ortamın katı gerçekleri ile yüz yüze 
gelmek konusundaki isteksizliği” yansıtmaktadır. 
D. Baldwin gibi realist okuldan gelen teorisyenlerin 
müeyyide olgusunu (özellikle de ekonomik 
müeyyide) dışlayan ve askeri gücü ön plana 
çıkartan bu görüşlerinin altında yatan temel unsur, 
“yüksek politika” ve “alçak politika” şeklinde ortaya 
koydukları ayrımdır. Realistlere göre, askeri 
stratejiler ve diplomasi “yüksek politika” konularını 
oluştururken, müeyyideler gibi günlük, sıradan ve 
dış ekonomik politikalar üzerinde etkili sonuçlar 
doğurmayan olgular ise “düşük politika” konularını 
meydana getirmektedir. Margaret Doxey, Johan 
Galtung, Klaus Knorr, Donald Losman ve Robin 
Renwick gibi realist yazarlara göre, uzun dönemli 
uluslararası ekonomik yaptırımlar çok az da olsa 
hedef ülkenin ekonomisinde zarara sebep olmakla 

                                                
3 William H. KAEMPFER: a.g.e., 17. 
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birlikte, bu yaptırımların söz konusu ülke 
yönetiminin siyasi tercihlerinde ve davranışlarında 
değişiklik yarattığına yönelik hiçbir örnek 
bulunmamaktadır. Örneğin Milletler Cemiyeti 
tarafından 1935 yılında İtalya’ya yönelik uygulanan 
ve tüketim malları ile hammaddelerin bu ülkeye 
girişini yasaklayan ekonomik müeyyidelere 
baktığımızda, bunların Mussolini’yi Habeşistan’dan 
çekilmeye yönelik bir davranışa yöneltmediğini 
görmekteyiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) 
tarafından 1960’dan bu yana Küba’ya uygulanan 
ekonomik müeyyidelere baktığımızda da bunların, 
Castro hükümetini devirmek ya da politikalarını 
değiştirmek noktasında başarılı olmadığını 
görmekteyiz.4  

Bu noktada, ileride ayrıntılı olarak 
incelenecek, ekonomik müeyyidelerin temel 
amacının hedef ülkelerin politikalarını değiştirmeye 
ikna edilmesi olduğu hatırlandığında, devletler 
veya örgütler tarafından alınan her türlü ekonomik 
tedbirin müeyyide olarak adlandırılıp 
adlandırılamayacağı sorusu da akla gelmektedir. 
Hence Doxey gibi yazarlara göre, bir dış politika 
amacı olarak kullanılan ve sadece ulusal çıkarları 
gerçekleştirmeyi hedefleyen boykot benzeri 
ekonomik tedbirlerin “müeyyide” olarak kabul 
edilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede Soğuk 
Savaş Dönemi’nde Batılı devletlerin Sovyetler 
Birliği’ne uyguladıkları ambargolar ve Arap 
Birliği’nin İsrail ve müttefiklerine yönelik uyguladığı 
boykotlar müeyyide olarak değerlendirilemezler. 
Çünkü bu ekonomik tedbirler hem hedef ülke veya 
ülkelerin iç politik yapı ve davranışlarında 
değişikliğe sebep olmamışlardır hem de ihlal 
edilen bir hukuk standardının yeniden tesis 
edilmesi için değil ulusal çıkarların 
gerçekleştirilmesine yönelik uygulanmışlardır. Bu 
görüşün karşısında yer alan Kim Richard Nossal 
ve Valeria Schwebach gibi yazarlara göre ise, 
müeyyide olgusundan bahsedilmesi için bir hukuk 
ihlalinin gerçekleşmiş olması gerekmekte ve fakat 
müeyyide ile amaçlanan hedef sadece geleceğe 
yönelik olmamakta (hedef ülkenin/ülkelerin 
politikalarını değiştirmeye ikna edilmesi) ayrıca bir 
devleti daha önceki davranışından dolayı 
cezalandırmak gibi geçmişe yönelik bir amaç da 
taşıyabilmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen 
örneklere yaklaştığımızda bunların da müeyyide 
olgusu içerisine alınabilecekleri söylenebilecektir.5 

Sonuç olarak bu kısmın değerlendirmesini 
yaptığımızda, müeyyide olgusunun çeşitli teorik 
yaklaşımlar çerçevesinde değişik şekillerde 
algılandığını ve temel amacı hukukun 
uygulanmasını temin etmek amacı taşıyan 
müeyyidelerin günümüzde daha ziyade ulusal 
menfaatleri korumaya yönelik kullanıldıkları 
söylenebilir.   

 

                                                
4 William H. KAEMPFER: a.g.e., 18. 
5 Mehmet Emin Çağıran: a.g.m., 49; William H. 
KAEMPFER: a.g.e., 19-20. 

1.2. Tarihsel ve Hukuksal 
Açılardan Müeyyide Olgusu: 

  

 Tarihsel geçmişi Antik Çağ’a kadar 
uzanan müeyyide uygulamalarının ilk örneği M.Ö. 
432 yılına gitmektedir. Bu dönemde Atinalı lider 
Pericles komşusu Megara kent devletine, bu 
ülkenin toprak talebi ve Atinalı üç kadının 
kaçırılmasına misilleme olarak ticaret ambargosu 
uygulamıştır. Daha sonraki dönemlerde de sık sık 
başvurulan bu tek taraflı müeyyide uygulamaları, 
1918 yılından itibaren askeri alandaki 
düşmanlıkların iktisadi ve ticari alanlarda 
sürdürülmesi sağlayan ekonomik müeyyideler 
şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim 28 
Nisan 1919’da kabul edilen MC Şartı’nın 16. 
maddesinde, Şart’a aykırı şekilde savaşa başvuran 
devlet veya devletlere karşı Cemiyet üyesi 
devletlerin, söz konusu ülke veya ülkelerle olan 
tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini kesmeleri 
öngörülmüştür. 1920’li yıllarda ve 1930’ların ilk 
yarısında MC, Şart’ın 16. maddesi hükümleri 
çerçevesinde küçük devletlere karşı ekonomik 
müeyyide uygulamalarında bulunmuş ve küçük 
çaplı başarılar elde etmişse de, 1935 yılında 
İtalya’ya karşı uygulamaya konulan ekonomik 
müeyyidelerde başarılı olunmamış ve bu durum 
müeyyide olgusunun sorgulanmasına sebep 
olmuştur.6    

 II. Dünya Savaşı’nda sonra kurulan BM 
Antlaşması’nda da müeyyidelere, Milletler 
Cemiyeti Şartı’nda olduğu gibi “müeyyide” kavramı 
kullanılmadan, “zorlayıcı tedbir” adı altında yer 
verilmiş olup, bunlar Antlaşma’nın “Barışın Tehdidi, 
Bozulması ve Saldırı Eylemi Durumunda Alınacak 
Önlemler” başlıklı VII. Bölümü’nde düzenlenmiştir. 
Söz konusu bölümde yer verilen zorlayıcı 
tedbirlere başvurulabilmesi için öncelikle BM 
Güvenlik Konseyi’nin 39. madde uyarınca barışın 
tehdit edildiği, bozulduğu veya saldırı fiilinin 
meydana geldiği tespitinde bulunması gerekli olup, 
ancak bu tespit yapıldıktan sonra Antlaşma’nın 41. 
ve 42. maddelerinde belirtilen müeyyidelere 
başvurulabilecektir. 41. maddeye göre, Güvenlik 
Konseyi, ekonomik ilişkilerin, iletişimin, ulaşımın ve 
siyasi ilişkilerin kısmen veya tamamen kesilmesine 
yönelik “silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
tedbirleri” alabilir. 42. maddeye göre ise, Güvenlik 
Konseyi, uluslar arası barış ve güvenliğin 
korunması veya yeniden tesisi için hava, deniz 
veya kara kuvvetleri vasıtasıyla gerekli gördüğü 
her türlü tedbire başvurabilir. “Silahlı kuvvet 
kullanılmasını içeren tedbirler” olarak nitelendirilen 
bu tedbirlere, Konsey’in 41. maddede belirtilen 
tedbirlerin uygun olmayacaklarına veya uygun 
olmadıklarının sabit olduğuna hükmetmesi 
durumunda başvurulacak ve tedbirlerin kapsamına 
nümayiş, abluka tedbirleri ve Birleşmiş Milletler 

                                                
6 Gary Clyde HUFBAUER ve Jeffrey J. SCHOTT: 
Economic Sanctions in Support of Foreign Policy 
Goals, (Washington: Institute for International 
Economics, 1983), 4-9. 
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üyelerinin hava, deniz ve kara kuvvetleri tarafından 
yapılacak başka hareketler de dahil olacaktır. 42. 
maddede öngörülen silahlı kuvvet kullanılmasını 
gerektiren tedbirlere başvurulması, 43. maddede 
üye devletler ile Güvenlik Konseyi arasında 
Örgüt’ün emrine verilecek silahlı kuvvetlerin miktar 
ve niteliğini, hazırlık derecelerini ve genel mevkileri 
ile kolaylık ve yardımların içeriğini tespit edecek 
anlaşmaların yapılmasına bağlanmıştı. Bu 
anlaşmalar günümüze kadar yapılamadığı için 42. 
maddede düzenlendiği biçimiyle silahlı kuvvet 
kullanılmasını gerektiren tedbirlere 
başvurulamamıştır.7 

 Müeyyidelerde veya BM’de kullanılan ismi 
ile zorlama tedbirlerinde bölge anlaşmaları veya 
örgütlerinin rolü, BM Antlaşması’nın “Bölgesel 
Antlaşmalar” başlıklı VIII. Bölümü’nün 53. 
maddesinde düzenlenmiştir. 53/1. maddeye göre, 
Güvenlik Konseyi, uygun olan yerlerde, kendi 
yetkisi altında zorlayıcı tedbirlerin uygulanması için 
bölge antlaşmaları veya örgütlerini 
kullanabilecektir. Bu bağlamda, bölge anlaşmaları 
veya örgütleri, Konsey’in izni olmadıkça hiçbir 
zorlayıcı harekete girişemeyecekler ayrıca 
girişecekleri veya tasarlayacakları her hareketi de 
54. madde uyarınca Konsey’e bildireceklerdir. 

 Zorlama tedbirlerinin uygulanmasında 
bölge anlaşmaları veya örgütlerinin rolleri 
konusunda BM Antlaşması’nda söz konusu 
hükümler yer almakla birlikte, Antlaşma’da zorlama 
tedbirlerinin ne olduğuna ilişkin bir hüküm 
bulunmaması nedeniyle 53/1. maddede yer alan 
zorlayıcı tedbirlerin kapsamı, dolayısıyla bu 
tedbirlere silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
tedbirlerin dahil olup olmadığı sorunu ortaya 
çıkmıştır. ADÖ’nün 1962 yılında Küba’ya karşı 
silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirlerin 
alınmasını kararlaştırması ve bunun üzerine 
Küba’nın, Güvenlik Konseyi’nden, söz konusu 
tedbirlerin meşruluğu hakkında Uluslararası Adalet 
Divanı’ndan danışma görüşü alınmasını 
istemesiyle tartışmaya açılan bu konu 
çerçevesinde iki karşıt görüş ortaya çıkmıştır. 
Başta SB olmak üzere bir grup devlet, silahlı 
kuvvet kullanımını içermeyen tedbirler de dahil, 
bölge anlaşmaları veya örgütleri tarafından 
alınacak ve yaptırım niteliğini kapsayacak her türlü 
tedbirin, 53/1. maddede sözü edilen zorlayıcı 
tedbirlerin içinde değerlendirilmesi gerektiği 
görüşünü savunmuştur. Bu görüşün doğal sonucu 
olarak, tedbirlere barışın tehdidi, bozulması veya 
saldırı durumunda Konsey’in izni ile 
başvurulabilecekti. Bu görüşe karşı çıkan başta 
ABD olmak üzere diğer bir grup devlet ise, 53/1. 
maddede geçen ve Konsey’in iznini gerektiren 
zorlayıcı tedbirlerin sadece silahlı kuvvet 
kullanılmasını gereken tedbirleri kapsadığını, 

                                                
7 Canan Ateş EKŞİ: “Birleşmiş Milletler Andlaşması 
Çerçevesinde Uluslararası Barış ve Güvenliğin 
Korunmasında Bölge Anlaşmaları veya Örgütlerinin 
Rolü”, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye 
içinde, Refet YİNANÇ ve Hakan TAŞDEMİR (Ed.), 
(Ankara: Seçkin Yayınları, 2002), 29-30.   

silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirler 
için Konsey’in izninin alınmasına gerek olmadığını 
iddia etmişlerdir. Bu görüşü savunanlara göre, 
53/1. maddeyi yorumlarken, kuvvet kullanımı ve 
tehdidinin yasaklandığı 2/4. maddenin de göz 
önünde bulundurulması gerekliydi. 53/1. madde de 
yer alan izin koşulu, 2/4. maddede öngörülen 
kuvvet kullanımı ve tehdidi yasağının bölge 
anlaşmaları veya örgütleri tarafından ihlali ve 
kuvvet kullanımı konusunda Güvenlik Konseyi’ne 
tanınan tekelin anlamsızlaşmasını önlemek 
amacını taşımaktaydı. Ayrıca, silahlı kuvvet 
kullanılmasını içermeyen tedbirler, hukuki çerçeve 
içinde kalmak şartıyla devletlerin kendi başlarına 
bile başvurabilecekleri tedbirler olduklarına göre, 
bu konuda bölge anlaşmaları veya örgütlerinin 
Konsey’in iznini almaları gerektiğini iddia etmek 
anlamsızdı.8  

 Güvenlik Konseyi, Küba tarafından 
kendisine yapılan başvuruyu iki nedene dayanarak 
geri çevirmiştir. İlk neden, sorunun siyasal bir 
görünüş kazanması dolayısıyla hukuki sorunlarla 
uğraşmak üzere görevlendirilmiş Uluslararası 
Adalet Divanı’nın yetki alanından çıkmış olmasıydı. 
İkinci neden ise, 53/1. maddenin özellikle silahlı 
kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirleri kapsayıp 
kapsamadığı tartışmasının, 1960 yılında Dominik 
sorunu ile bağlantılı olarak açıklığa kavuşturulmuş 
olmasıydı. ADÖ, Vevezüella’da giriştiği yıkıcı 
faaliyetler nedeniyle Dominik’e karşı silahlı kuvvet 
kullanılmasını içermeyen tedbirler aldığı zaman, 
Konsey’in iznine başvurmamış, sadece 54, madde 
uyarınca aldığı tedbirler hakkında Konsey’e bilgi 
sunmuştu. Sorun, Konsey’in gündemine gelince 
SB, ADÖ’nün girişiminin Konsey tarafından 
onaylanmasını öngören taslak bir karar sunmuştur. 
Taslak kararda, ADÖ’nün Konsey’in iznini almadan 
gerçekleştirdiği girişimin sonradan onaylanmasını 
öngörmek suretiyle bundan sonra bölge 
anlaşmaları veya örgütleri tarafından alınacak 
silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirlerin 
Konsey’in iznine veya onaylamasına tabi olmasını 
amaçlanıyordu. Oysa 53/1. maddede Konsey’in 
onayından değil izninden bahsedilmektedir. 
Güvenlik Konseyi, ADÖ tarafından verilen bilgiler 
ışığında söz konusu tedbirleri dikkate aldığını 
belirten bir karar almıştır. Kararda, SB’nin 
önerisine yer verilmemesi, bölge anlaşmaları veya 
örgütleri tarafından silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen tedbirlere başvurulabilmesi için 
Konsey’in iznini veya onayını almalarına gerek 
olmadığı ve silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
tedbirlerin 53/1. maddede sözü edilen zorlama 
tedbirleri içinde değerlendirilmediği sonucu ortaya 
çıkarmıştır. 

 Sonuç olarak baktığımızda, silahlı kuvvet 
kullanılmasını içermeyen tedbirlerin 53/1. madde 
kapsamında Konsey’in izninin alınması gereken 
tedbirler olup olmadığı tartışmasının, ilgili 
maddelerde açıklık kazandırıcı bir hüküm olmadığı 
için BM uygulaması çerçevesinde çözümlendiği 

                                                
8 Canan Ateş EKŞİ: a.g.m., 30-34.  
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görülmektedir. Buna göre, bölge anlaşmaları veya 
örgütleri, Konsey’in iznini almadan silahlı kuvvet 
kullanılmasını içermeyen tedbirlere 
başvurabilmekte, 54. madde uyarınca ise aldıkları 
veya almayı tasarladıkları tedbirler hakkında 
Konsey’e bilgi vermektedirler.  

             

II. SİLAHLI KUVVET KULLANILMASINI 
İÇERMEYEN MÜEYYİDELER 

Genel olarak ekonomik, politik ve askeri 
olmak üzere üçe ayrılabilecek olan müeyyide 
olgusu, BM Antlaşması’ndaki ayrım çerçevesinde 
silahlı kuvvet kullanılmasını içeren ve içermeyen 
olmak üzere iki ana kategoriye de 
bölünebilmektedir. BM Antlaşması’ndaki söz 
konusu ayrımın temel alındığı bu bölümde ilk 
olarak, silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
müeyyidelerle ne ifade edilmek istendiği 
açıklanmış, ardından ise, bu türdeki müeyyidelerin 
uygulanmasının temelindeki teorik ve pratik 
nedenler değerlendirilmiştir. Silahlı kuvvet 
kullanılmasını içermeyen müeyyidelerin, özellikle 
de ekonomik müeyyidelerin, tarihsel 
uygulamalarının incelendiği üçüncü kısmı takiben 
yer alan dördüncü ve son kısımda ise, BM 
dışındaki uluslararası örgütlerin kurucu 
antlaşmalarında/sözleşmelerinde yer alan 
müeyyide düzenlemelerine göz atılmıştır.       

 

2.1. Silahlı Kuvvet Kullanılmasını 
İçermeyen Müeyyidelerin Kapsam ve İçeriği: 

 

Genel olarak ekonomik, politik ve askeri 
olmak üzere üçe ayrılabilecek olan müeyyide 
olgusu9, BM Antlaşması’ndaki ayrım çerçevesinde 
silahlı kuvvet kullanılmasını içeren ve içermeyen 
olmak üzere iki ana kategoriye de 
bölünebilmektedir. Bu çalışmanın konusu olan 
silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen 
müeyyidelere baktığımızda, bu çerçevede 
alınabilecek tedbirleri aşağıdaki şekilde 
sınıflandırmak mümkündür:10 

I. Diplomatik ve Politik Tedbirler 

a) Aleni kınamada, protestoda veya 
suçlamada bulunulması. 

b) Antlaşmalar veya sözleşmeler için 
yapılacak resmi gezilerin, toplantıların ve 
görüşmelerin ertelenmesi veya iptal edilmesi.  

c) Büyükelçilik ve konsolosluk 
çalışanlarının statü ve sayılarını kapsayan 
                                                
9 “Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanmama 
İlkesi ve Meşru Kuvvet Kullanımı-Ders Notları”, (Ekim 
2005), http://www.usakgundem.com/dersnotlari.php, 
(erişim tarihi: 27.12.2007).   
10 Margaret P. DOXEY: International Sanctions in 
Contemporary Perspective, (New York: St. Martin’s 
Press, 1996), 14-15 (Table 1.1-Typology of non-violent 
sanctions). 

diplomatik temsil derecesinin düşürülmesi veya 
kısıtlanması. 

d) Diplomatik ilişkilerin kesilmesi. 

e) Yeni hükümet veya devletlerin 
tanınmaması. 

f) Uluslararası ve/veya bölgesel 
örgütlerdeki üyelik haklarının askıya alınması veya 
tamamen üyelik atılması. 

g) Üye olunan uluslararası ve/veya 
bölgesel örgütlerde hedefteki ülkenin aleyhine oy 
kullanılması, teklif ve tasarılarının veto edilmesi. 

 

II. Kültürel ve İletişimsel Tedbirler 

a) Kültürel değişim programlarının, 
bilimsel işbirliğinin, eğitimsel bağların, spor 
sözleşmelerinin ve turizmin kısılması veya 
tamamen engellenmesi. 

b) Hedef ülkenin vatandaşlarına 
sağlanan vize kolaylıklarının kısıtlanması veya 
iptal edilmesi. 

c) Telefon, internet ve posta 
bağlantılarının kısıtlanması veya iptal edilmesi. 

d) Kara, hava ve deniz ulaşımın 
kısıtlanması, askıya alınması ve ertelenmesi. 

 

III. Ekonomik Tedbirler 

i) Finansal Tedbirler 

a) Kalkınma yardımlarının ve 
askeri yardımların kısıtlanması, askıya alınması 
veya ertelenmesi. 

b) Kredi olanaklarının 
kısıtlanması, askıya alınması veya ertelenmesi. 

c) Hedef ülke hükümetinin ve 
vatandaşlarının bankalardaki hesaplarının 
dondurulması veya bunlara tamamen el 
konulması. 

d) Hedef ülkenin mal 
varlıklarının elinden alınması veya kullanımın 
engellenmesi. 

e) Para transferlerinin 
dondurulması. 

f) Borçların geri ödenmesine 
yönelik kolaylık sağlayıcı taleplerin reddedilmesi. 

g) Uluslararası örgütlerde 
hedef ülkeye yönelik görüşülen hibe, kredi ve 
yardımlara yönelik kararların oylamalarında veto 
hakkının kullanılması. 

ii) Ticari ve Teknik 
Tedbirler 

a) İhracat ve/veya ithalat 
kotaları. 
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b) İhracat ve/veya ithalat 
lisanslarının sınırlanması. 

c) İhracat ve/veya ithalata 
yönelik sınırlı veya kapsamlı ambargo11 
uygulanması. 

d) Ayrımcı gümrük vergisi 
tarifelerinin uygulanması. 

e) Balıkçılık alanındaki 
avlanma haklarının kısıtlanması veya ertelenmesi. 

f) Diğer devletlerle birlikte 
yürütülen ortak projelerin askıya alınması veya 
ertelenmesi. 

g) Ticaret antlaşmalarının 
askıya alınması veya ertelenmesi. 

h) Teknoloji ihracatının 
yasaklanması. 

i) Hedef ülkenin şirketlerinin 
kara listeye alınması. 

j) Teknik yardımların ve/veya 
eğitim programlarının kısıtlanması, askıya alınması 
veya ertelenmesi. 

k) Sigortacılık ve diğer finansal 
hizmetlerin yasaklanması.  

l) Hedef ülkenin verdiği 
zararların karşılanmasına için ihracatından vergi 
alınması. 

 

Silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen bu 
müeyyidelerden en çok kullanılanı ve en etkili olanı 
ekonomik müeyyideler olmakla beraber hepsinin 
birbirlerini tamamlayıcı nitelikte oldukları akıldan 
çıkartılmamalıdır. Nitekim kültürel ve iletişimsel 
tedbirlerin de hedef ülkenin kara, hava ve deniz 
ulaşımın engellenmesi veya kısıtlanması yoluyla, 
ekonomik tedbirlerin doğurduğu sonuçları ortaya 
çıkartabilmeleri, söz konusu tedbirlerin birbirleri ile 
olan ilişkisini ortaya koymaktadır.12  

 

                                                
11 Bir ülkenin, bazı veya tüm mal ve hizmetlerin hedef 
ülkeye satış veya benzeri yolla aktarılmasını 
yasaklamasına ambargo denilmektedir. Örneğin, ABD 
1974 Kıbrıs Harekatı’nın ardından Türkiye’ye karşı silah 
ambargosunda bulunmuştur. Ambargonun bir nevi 
simetriği olan boykotta ise, bir ülke, hedef ülkenin bazı 
veya tüm mal ve/veya hizmetlerine pazarlarını 
kapatmaktadır. Örneğin, Japonya’nın 1931 yılında 
Mançuya’yı işgal etmesine karşılık olarak Çin, bu ülkenin 
mallarına karşı boykot uygulamıştır. Bkz. Faruk 
SÖNMEZOĞLU: Uluslararası Politika ve Dış Politika 
Analizi, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000), 372-273.   
12 Neta C. CRAWFORD ve Audie KLOTZ: “How 
Sanctions Work: A Framework for Analysis”, How 
Sanctions WORK: Lessons from South Africa, Neta 
C. CRAWFORD ve Audie KLOTZ (Ed.), (New York: St. 
Martin’s Press, 1999), 26-29.  

2.2. Silahlı Kuvvet Kullanılmasını 
İçermeyen Müeyyidelerin Uygulanmasının 
Ardındaki Teorik ve Pratik Nedenler: 

 

Silahlı kuvvet kullanımını içermeyen 
müeyyidelerin uygulanmasının ardındaki mantıksal 
nedenlere baktığımızda bunları üç başlıkta 
toplamak mümkündür:13 

 

1. Hedef ülkenin politikalarını veya 
yönetimini değiştirmek;  

2. Hedef ülkeyi politikalarından 
dolayı cezalandırmak; 

3. Hedef ülkeye yönelik karşıtlığın 
sergilenerek üçüncü taraflara (devletlere, halklara 
vb.) mesaj vermek.  

 

Müeyyide uygulamasına gidilen durumlarda 
bu üç nedenden sadece biri etkili olabildiği gibi 
bazen bir kaçı birlikte müeyyide uygulanmasına 
sebep olmaktadır. Örneğin ABD tarafından Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne uygulanan yaptırımlarda üç 
nedenin tümü de etkili olmuştur. Bu çerçevede 
baktığımızda müeyyidelerin amacı bir yandan 
apartheid politikası izleyen Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ni bundan vazgeçirmek ve izlediği bu 
politikadan dolayı onu cezalandırmak iken diğer 
taraftan da ABD’nin, Güney Afrika’nın izlediği bu 
insanlık dışı politikaya yönelik karşıtlığını diğer 
taraflara göstermek isteğidir.  

Teoride üç nedenle başvurulan 
müeyyideler, uygulamada beş dış politika amacını 
gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Hedef 
ülkeye yönelik müeyyide uygulayan devletlerin bu 
amaçları şunlardır:14 

1. Hedef ülkenin politikalarını ılımlı bir 
yoldan değiştirmek: Örneğin, insan haklarını 
geliştirmek, nükleer çoğalmayı yavaşlatmak, 
terörizmle mücadele etmek. 

2. Hedef ülke hükümeti 
istikrarsızlaştırmak: Örneğin, ABD’nin Castro ve 
Sovyetler Birliği’nin (SB) Tito’yu hedef alan 
müeyyideleri. 

3. Küçük çaplı bir askeri 
macerayı önlemek: Örneğin, Arjantin’in Falkland 
Adaları’na yönelik müdahalesini önlemek için 
İngiltere’nin bu ülkeye yönelik uyguladığı 
müeyyideleri.  

                                                
13 Barry E. CARTER: International Economic 
Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal 
Regime, (New York: Cambridge University Press, 1988), 
12.  
14 Carry Clyde HUFBOUER ve Jeffrey J. SCHOTT: 
Economic Sanctions Reconsidered: History and 
Current Policy, (Washington: Institute for International 
Economics, 1985), 29-30.  
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4. Hedef ülkenin askeri 
potansiyelini zayıflatmak: Örneğin, Soğuk Savaş 
boyunca ABD ve müttefiklerinin SB ve 
müttefiklerine uyguladıkları müeyyideler.      

5. Hedef ülkenin politikalarını 
temelden değiştirmek: Örneğin, 1981-1984 yılları 
arasında ABD’nin Polonya’daki sıkıyönetim 
kanunlarını sona erdirmek ve ülkede reformlara 
gidilmesi için uyguladığı müeyyideler. 

Bu beş nedenden bir kaçının birlikte 
müeyyide uygulamalarına sebep oldukları 
durumlarda bulunmaktadır. Örneğin, Amerika 
tarafından Nikaragua’ya uygulanan yaptırımlarda 
bu ülkedeki insan haklarını geliştirme, Sandinista 
Hükümeti’ni istikrarsızlaştırma ve El Salvador’daki 
isyancılara Nikaragua’nın desteğini kesme 
amaçları birlikte etkili olmuştur.  

Dünyada en fazla müeyyide uygulamasında 
bulunan ABD, 1945’ten bu yana uyguladığı 62 
ekonomik müeyyide uygulamasında %37’lik bir 
başarı oranı yakalamıştır.15 ABD ve diğer devlet ve 
örgütlerin müeyyide uygulamalarındaki başarı 
şanslarını etkileyen değişkenlere baktığımızda, 
bunları altı başlık altında toplayabilmekteyiz:16 

1. Çok taraflı bağımlılığın artması: Tek 
taraflı bağımlılığın azalması ve dolayısıyla 
devletlerin alternatif imkanlara sahip olmasıyla 
beraber, özellikle ekonomik, müeyyideleri 
uygulayan devletler istedikleri amaçlara tam olarak 
ulaşamazken kendileri de büyük zararlara 
uğrayabilmektedirler. Gerçi tek taraflı bağımlılığın 
söz konusu olduğu bir ortamda da müeyyidelere 
başvuran ülkeler bir bedel ödeme durumunda 
kalmaktaydı, fakat sonuçta bununla siyasal 
hedeflere ulaşma olasılığı yüksekti. Ancak tek 
taraflı bağımlılığın yerini gittikçe çok taraflı karşılıklı 
bağımlılığın almasıyla beraber ödenen bedel 
oldukça yüksek olurken sonuç alamama da söz 
konusu olabilmektedir. 

2. Kullanılan stratejinin ve araçların 
uygun olması: İster tek taraflı isterse çok taraflı 
karşılıklı bağımlılık söz konusu olsun her iki 
durumda da mali nitelikli araçlar (özellikle dış 
yardım ve kredi) öncelikli bir yere sahiptir. Bunu 
alan ülkenin başka alternatif yollardan kredi 
bulmasının zor ve gerçekten ciddi ekonomik 
zorluklar içinde olması durumunda etkinliğinin 
daha fazla olması olasılığı yüksektir. Ancak bu tür 
durumlarda şayet hedef ülkeye verilen bu kredi ve 
yardımlar veren ülkenin ürettiği bir takım malları 
almak için kullanılmaktaysa ve veren ülke bu 
malları satmamaktan dolayı ekonomik, toplumsal 
veya siyasal bir bedel ödemek durumunda 
kalacaksa etkinliği önemli ölçüde azaldığı gibi 
yaptırıma uzun süre devam etmek de riskli hale 
gelebilir. Ayrıca böyle bir politikanın uygulanması 
durumunda muhatap ülkenin izleyeceği politikalar 

                                                
15 Barry E. CARTER: a.g.e., 14. 
16 Tayyar ARI: Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, ( 
İstanbul: Alfa Yayınları, 1999), 334-342.  

da her zaman istenilen doğrultuda olmayabileceği 
gibi istenmeyen sonuçlar da doğurabilir. Bununla 
beraber, ticari ilişkilerin kesilmesi biçiminde kendini 
gösteren ambargonun artık tek taraflı olarak 
uygulanarak sonuç alınması, artan karşılıklı 
bağımlılık olgusu ve büyüyen küresel ticaret ortamı 
nedenleriyle, neredeyse olanaksız hale gelmiştir.  

3. Uluslararası işbirliğine gereksinim 
duyulması: İçinde bulunduğumuz yüzyılda tek 
taraflı müeyyide uygulamanın giderek zorlaşması, 
bunların uluslararası veya bölgesel örgütler 
aracılığıyla uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Zira uluslararası ve bölgesel örgütler müeyyidenin 
hem etkinliğini hem de uygulanmasını 
kolaylaştırmakta, ayrıca uygulanan yaptırımların 
saygınlığı daha fazla olmakta ve bunları uygulayan 
devletlerin zararları da az olmaktadır.    

4. Yaptırım uygulayan devletin büyük 
devlet olması: Müeyyidelere, özellikle ekonomik 
müeyyidelere, başvuran ülkenin büyüklüğü de 
uygulanan müeyyidenin etkinliğini ve uygulayan 
ülkeye yönelik maliyeti etkilemektedir. Zira, küçük 
ülkelerin bunun doğuracağı toplumsal, siyasal ve 
ekonomik maliyeti göze alabilecekleri veya bu 
konuda büyük devletlerin işbirliğini 
sağlayabileceklerini düşünmek pek gerçekçi 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan özellikle ekonomik 
müeyyideler, genellikle büyük ülkeler tarafından 
küçük ülkelere karşı uygulanan yöntemlerdir. 
Çünkü, büyük devletler hem kendi gücü dolayısıyla 
hem de bu konuda kolayca uluslararası bir destek 
aracılığıyla yaptırım etkinliğini arttırabilme 
olanağına sahipken, küçük ve orta büyüklükteki 
ülkeler açısından bu söz konusu olmamaktadır.   

5. Ulusal ve uluslararası piyasayı 
kontrol edebilme yeteneğinin olması: Günümüz 
dünyasında, giderek artan çok uluslu şirketlerin 
varlığı ve müeyyide uygulamasına başvuran büyük 
devletlerin, kamu çıkarlarını kendi çıkarlarının 
önüne koymaları konusunda bu şirketleri ikna 
etmekte zorlanmaları da müeyyidelerin 
uygulanmasını zorlaştıran bir başka nedendir. 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber 
hükümetlerin kamuoylarını etkileme ve istedikleri 
yönde harekete geçirme imkanlarının zorlaşması 
ve hükümet-dışı örgütlerin uluslararası sistem de 
artan etkileri de bu noktada etkili olmaktadır.      

6. Ulusal ve uluslararası kamuoyu 
desteğinin sağlanmış olması: Soğuk Savaş 
döneminde iki kutuplu dünyadaki düşmanlıklar 
çerçevesinde mobilize edilebilen kamuoyları, 
1991’de SB’nin çökmesi ve Doğu Bloğu’nun 
ortadan kalkmasıyla uluslararası ortamla etkileşim 
olanağı yakalamışlar ve dünyadaki gelişmelerden 
daha fazla etkilenmeye başlamışlardır. Bu durum 
ise, hükümetlerin kamuoyları üzerindeki etkilerini 
azaltarak, ortaya çıkan boşluğu sivil örgütlerinin ve 
hükümet-dışı kuruluşların almasına sebep 
olmuştur.     
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2.3. Tarihsel Süreçte Silahlı Kuvvet 
Kullanılmasını İçermeyen Müeyyide Örnekleri 
ve Bunların Değerlendirilmesi: 

 

 Tarihsel açıdan müeyyide uygulamalarına 
baktığımızda, bunların daha çok ekonomik 
müeyyideler şeklinde uygulandıkları görülmektedir. 
Bir uluslararası aktörün sahip olduğu ekonomik 
potansiyelini -ki bu aktör devlet, uluslararası veya 
bölgesel bir örgüt olabilir- başka bir uluslararası 
aktöre karşı;  

a) açık bir kuralı ihlal etmesinden dolayı onu 
cezalandırmak; veya  

b) açık bir kuralı ihlal etmesini önlemek, 

amacıyla kullanması şeklinde 
tanımlanabilecek olan ekonomik müeyyide olgusu, 
tarihsel uygulamaları kapsamında, önemli soruları 
ve tartışmaları içinde barındıran bir kavramdır. Bu 
çerçevede ilk önemli tartışma konusu, barış 
zamanında uygulanan ekonomik müeyyideler ile 
savaş zamanında uygulanan ekonomik tedbirlerin 
benzer şeyler olup olmadığıdır. Bu soruya cevap 
vermemizi kolaylaştırabilecek üç tarihsel gerçeklik 
bulunmaktadır:17 

1. Tarihsel olarak, birçok zorlayıcı ekonomik 
tedbir barış zamanında kabul edilmiş ve savaş 
zamanında da uygulanmıştır. 

2. Savaş zamanındaki zorlayıcı ekonomik 
tedbirler, düşmana karşı kullanılan silahlı güçle 
aynı amacı paylaşmakta ve bu açıdan askeri 
harekatı destekleme amacı taşımaktadır. 
Ekonomik tedbirlerin öncelikli amacı, hedef devleti 
savaşa zorlamak değil, ekonomik kapasitesini 
zayıflatarak savaşa son vermesini sağlamaktır. 

3. Zorlayıcı ekonomik tedbirlere başvurmak 
konusunda savaş zamanında tüm taraflar serbest 
olmakla birlikte, barış zamanında bunun hukuksal 
açıdan meşru gerekçelere dayanması zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Bu tarihsel gerçeklikler çerçevesinde, 
Napolyon’un savaş döneminde İngiltere’ye karşı ve 
I. Dünya Savaşı sırasında da İngiltere’nin 
Almanya’ya karşı, ekonomik açıdan onları 
zayıflatmak için, uyguladıkları “kıta ablukaları”nı 
değerlendirdiğimizde, bunların ekonomik müeyyide 
olarak değerlendirilemeyeceklerini söyleyebiliriz. 
Bunun nedenine baktığımızda, söz konusu 
tedbirlerin özel bir siyasi amacı veya hukuksal bir 
kuralı uygulamak için değil, düşmanın savaş 
dönemi ekonomisini ve üretimi yok etmek için 
uygulanmalarının en önemli etken olduğunu 
görmekteyiz.  

Ekonomik müeyyideler konusunda ikinci bir 
tartışma konusunu, ulusal ekonomik çıkarların 
korunmasına yönelik alınan tedbirler 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede koruyucu ithalat 

                                                
17 Makio MIYAGAWA: Do Economic Sanctions Work?, 
(New York: St. Martin’s Press, 1992), 7-9.  

tarifeleri, ki bunlar milli şirketleri korumak ve 
ülkedeki işsizlik oranını azaltmak için uygulanır, 
ekonomik müeyyide midir sorusuna cevap 
aradığımızda iki olasılıkla karşılaşmaktayız. Birinci 
olasılık çerçevesinde eğer ithalat tarifeleri, 
uluslararası alanda kabul görmüş bir serbest 
ticaret kuralını ihlal etmesinden dolayı hedef ülkeyi 
cezalandırmak amacıyla uygulamaya konulmuşsa, 
bu tedbiri (ithalat tarifesi) ekonomik müeyyide 
olarak kabul etmek mümkündür. İkinci olasılık 
çerçevesinde olaya baktığımızda ise, eğer ithalat 
tarifeleri hedef ülkeyi cezalandırmak için değil de 
sadece ulusal ekonomik çıkarların korunması 
amacıyla uygulamaya konulmuşlarsa, bu tedbirin 
ekonomik müeyyide olgusu içerisine girmediğini 
söyleyebiliriz. Çünkü ekonomik müeyyideler, özel 
bir siyasi amacı gerçekleştirmeyi amaçlayan 
ekonomik tedbirler olup, incelenen son olasılıkta 
böyle bir siyasi hedeften söz etmek mümkün 
değildir. 

Ekonomik müeyyideler konusunda üçüncü 
bir tartışma konusu, alınan ekonomik tedbirlerin, ki 
amaç siyasi de olabilir, ne zamandan itibaren 
olağan ekonomik ilişki kapsamında 
değerlendirilerek, ekonomik müeyyide olmaktan 
çıkacağıdır. Bu konuda, ABD’nin 1960’lı yıllarda 
ülkesinde artan uyuşturucu kullanımı ve 
kaçakçılığını önlemek için, Mayıs 1971’de 
Türkiye’deki -ki eroin hammaddesi olan ve ABD’ye 
giren haşhaşın %8’i Türkiye’den gelmekteydi- tüm 
haşhaş stokunu satın alma kararını vermesi iyi bir 
örnek oluşturmaktadır. Bu örnekten yola çıkılarak 
varılabilecek olan sonuç, normal diplomatik ilişkiler 
kapsamında belirlenen siyasi bir hedefin, 
ekonomik tedbirlerin temelinde yatan politik 
hedefle aynı tutulamayacağı ve neticede alınan 
ekonomik tedbirin de müeyyide olarak 
nitelendirilemeyeceğidir.  

Ekonomik müeyyideler konusunda son bir 
tartışma konusu ise, bu müeyyidelerin 
uygulanmasının sınırlarının ve kuralların neler 
olduğudur. Özellikle ekonomik müeyyidelerin 
uygulanması sırasında masum sivil halkın yaşadığı 
sıkıntılar ve insan hakkı ihlalleri çerçevesinde 
gündeme gelen bu soru/sorun, BM tarafından 
Irak’a uygulanan kapsamlı ticaret ambargosu18 ile 

                                                
18 Irak’ın 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgali üzerine BM 
Güvenlik Konseyi, 6 Ağustos 1990 tarihinde aldığı 661 
Sayılı Karar ile Irak’a çok taraflı yaptırımların 
uygulanmasına karar vermiştir. BM Güvenlik Konseyi, 14 
Nisan 1995 tarihinde aldığı 986 Sayılı Karar (Petrole 
Karşılık Gıda Anlaşması) ile de, Irak hükümetinin, 
halkının ihtiyacı için -yine Konsey tarafından belirlenecek 
olan miktarlarda- petrol satmasına izin vermiştir. Yine 
986 Sayılı Karar’a göre Irak, petrole karşı gıda 
programından sağladığı geliri (satışlardan elde edilen 
para New York City’de Bank of Paris’te bir emanet 
hesabında tutulmuştur) ancak Kuveyt’e savaş tazminatı 
ve BM’nin Irak’taki günlük faaliyet masrafları kesildikten 
sonra kullanabilecek olup, söz konusu ödemelerden 
sonra kalan miktarın yoksulluk, altyapı çürümesi ve 
hastalık arasındaki karmaşık ilişkiye yetmediği, ilerleyen 
dönemde, görülmüştür. Bkz. George CAPACCİO: 
“Yaptırımlar: Bir Ülkeyi ve Bir Halkı Öldürmek”, Kuşatma 
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uluslararası alanda yoğun bir biçimde tartışılmaya 
başlanmıştır.19 Bu konuda, John ve Karl Mueller 
tarafından 1999 yılında kaleme alınan bir 
makalede, Irak’ta yaptırımlar sonucunda meydana 
gelen ölümlerin tarih boyunca kitle imha araçları ile 
öldürülen insanların sayısını geçtiğinin belirtildiği20 
göz önünde bulundurulduğunda, müeyyide olgusu 
ile insan hakları olgusu arasındaki ilinti daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu örnek çerçevesinde baştaki 
soruya geri döndüğümüzde, müeyyidelerin 
uygulanması sırasında devletlerin BM Şartı21, 
uluslararası hukukun genel ilkeleri ve insan hakları 
normları ile sınırlandıklarını, bu sınırlamalara 
uyulmadığında uygulanan yaptırımların da hukuk 
dışı bir nitelik kazanacağı söylenebilir.22  

Ekonomik müeyyidelerin kapsam ve 
içeriğine yönelik bu açıklamalar çerçevesinde, 
ekonomik müeyyidelerin tarihsel uygulamaların 
tarihsel uygulamalarına baktığımızda aşağıdaki 
örnekleri verebiliriz:23 

1. 1933: İngiltere tarafından Sovyetler 
Birliği’ne uygulanan ithalat ambargosu: Bu 

                                                                   
Altında Irak, Anthony ARNOVE (Der.), Mehmet 
HARMANCI (Çev.), (İstanbul: Everest Yayınları, 2001), 
175-178; Peter L. PELLETT: “Irak’ta Yaptırımlar, Gıda, 
Beslenme ve Sağlık”, Kuşatma Altında Irak, Anthony 
ARNOVE (Der.), Mehmet HARMANCI (Çev.), (İstanbul: 
Everest Yayınları, 2001), 191-192.    
19 Sorun Irak’a uygulanan yaptırımlarla yoğun bir biçimde 
tartışılmaya başlanmışsa da önceki tarihlerde de 
müeyyidelerin olumsuz etkilerinin görüldüğü olaylar 
yaşanmıştır. Örneğin, ADÖ (1991-1994) ve BM (1993-
1994) tarafından Haiti’ye uygulanan müeyyideler 
sırasında ayda yaklaşık 1000 çocuk hayatını 
kaybetmiştir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Lori Fisler 
DAMROSCH: “The Collective Enforcement of 
International Norms Through Ecomonic Sanctions”, 
Ethics and International Affairs, C. 8, (1994), 59-75.   
20 John MUELLER ve Karl MUELLER: “Sanctions of 
Mass Destruction”, Foreign Affairs, 78:3 (Mayıs-Haziran 
1999), 43-53’den aktaran Peter L. PELLETT: “Irak’ta 
Yaptırımlar, Gıda, Beslenme ve Sağlık”, Kuşatma 
Altında Irak, Anthony ARNOVE (Der.), Mehmet 
HARMANCI (Çev.), (İstanbul: Everest Yayınları, 2001), 
209. 
21 Hans KELSEN’e göre, BM Antlaşması’nın 25. 
maddesinde yer alan “BM üyeleri, işbu Antlaşma 
uyarınca, Güvenlik Konseyi’nin kararlarını kabul etme ve 
uygulama konusunda görüş birliğine varmışlardır” ifadesi, 
üye devletlerin,  “Güvenlik Konseyi’nin BM Antlaşması’na 
uygun biçimde alacağı kararları kabul edecekleri” 
şeklinde yorumlanması gereken bir hükümdür. Bu açıdan 
BM Antlaşması çerçevesinde Güvenlik Konseyi 
tarafından alınan müeyyide kararlarının da yine Antlaşma 
hükümlerine uygun olması ve aynı zamanda bu 
hükümlere uygun şekilde uygulanması gerekmektedir. 
Bkz. Hans KELSEN: The Law of United Nations, 
(London: Stevens and Sons Press, 1950), 95’den 
aktaran Türkkaya ATAÖV: Lockerbie Olayı: Libya’ya 
Karşı Yaptırımlar ve Hukuksallık, (Ankara: Zirve Ofset, 
1992), 28.       
22 Bu konuda detaylı bir çalışma için bkz. Elias 
DAVIDSSON: “Legal Boundaries to UN Sanctions”, The 
International Journal of Human Rights, C. 7, S. 4, (Kış 
2003), 1-50. 
23 Makio MIYAGAWA: a.g.e., 10-13. 

ambargonun nedeni SB’nin tutuklu iki İngiliz 
vatandaşını tahliye etmeyi reddetmesi olup; 
ambargonun sonucunda başarılı olunmuş ve İngiliz 
vatandaşları ülkelerine iade edilmişlerdir. 

2. 1948-58: SB ve diğer Kominform üyesi 
devletler tarafından Yugoslavya’ya uygulanan 
ticaret ambargosu ve ekonomik yardımların 
kesilmesi uygulaması: Yugoslavya’nın Doğu 
Bloğu’ndan bağımsız olmak istemsi üzerine 
uygulanan bu tedbirler başarıya ulaşamamıştır.   

3. 1951: İngiltere tarafından İran’a 
uygulanan petrol ithalatı boykotu: Bu boykotun 
nedeni İran’ın ülkesinde bulunan Anglo-İran Petrol 
Şirketi’ni millileştirmesidir. 

4. 1960: SB tarafından Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne uygulanan ticaret ambargosu ve 
ekonomik yardımların kesilmesi uygulaması. Bu 
tedbirlerin nedeni, Çin’in, 1960 Mayıs’ında 
Bükreş’te gerçekleştirilen üçüncü komünist ülkeler 
toplantısında Moskova’dan bağımsızlığını ilan 
etmesi olup, bu tedbirler sonucunda başarılı 
olunamamıştır. 

5. 1962: Batı Almanya tarafından SB’ne 
uygulanan ticaret kısıtlaması uygulamaları: 
Ağustos 1961 yılında Batı Almanya tarafından 
Berlin Duvarı’nın inşaat edilmesi üzerine 
uygulanan bu tedbirler, başarılı olamamıştır. 

6. 1971: Fransa tarafından Cezayir’e 
uygulanan petrol ithalatı boykotu: Cezayir’in 
ülkesinde bulunan Fransız petrol şirketini 
millileştirmesi üzerine uygulanan boykot başarılı 
olmamıştır. 

7. 1980: ABD tarafından SB’ne uygulanan 
tahıl ihracatı ambargosu: SB’nin Afganistan’ı işgali 
üzerine uygulanan bu ambargo sonucunda kısmi 
bir başarı elde edilmiştir. 

8. 1982: Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri tarafından Arjantin’e uygulanan ticaret 
ambargosu (Aynı dönemde İngiltere’de finansal 
önlemlere başvurmuştur.): Arjantin’in Falkland 
Adalarına çıkarma yapması üzerine uygulanan 
ambargo başarılı olmuştur. 

9. 1990: SB tarafından Litvanya’ya 
uygulanan ticaret ambargosu: Litvanya’nın tek 
taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 
uygulanan ambargo başarılı olmuştur.       

          

2.4. BM Dışındaki Uluslararası 
Örgütlerde Silahlı Kuvvet Kullanılmasını 
İçermeyen Müeyyide Düzenlemeleri: 

 

 BM Antlaşması çerçevesinde genel 
hukuki alt yapısı oluşturulan müeyyide olgusu, 
birçok uluslararası örgüt kurucu antlaşması veya 
anayasasında ele alınmıştır. Daha çok, örgüte 
üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen devletleri cezalandırmak amacı taşıyan 
söz konusu müeyyide düzenlemeleri, hem 
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devletleri hukuk dışı uygulamalara başvurmaktan 
caydırması hem de uluslararası sistemde kurulu 
statükoyu devam ettirmeyi kolaylaştırması 
açılarından büyük önem taşımaktadırlar.    

 4 Nisan 1947 tarihinde Chicago 
Sözleşmesi’nin 26 devlet tarafından onaylanması 
ile kurulan24 ve BM’in bir kuruluşu olan 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nü 
(International Civil Aviation Organization-ICAO) 
konumuz açısından incelediğimizde, Örgüt’ün sivil 
havacılıkla ilgili anlaşmazlıkları ve sorunları 
çözmek noktasında hem hakemlik rolünü hem de 
düzenleyicilik rolünü üstlendiğini görmekteyiz. Üye 
devletlerin iç hukuklarına bağlı olan ve bu 
çerçevede üye ülkelerin vatandaşlarını da 
bağlayan Chicago Sözleşmesi’nin 12. maddesine 
göre, sivil havacılık alanındaki düzenlemeleri ihlal 
eden bireyler aleyhine, üye devletler dava açmakla 
yükümlüdürler. Sözleşme’nin 62. maddesine göre 
ise, finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
üye devletlere karşı Örgüt, söz konusu ülkenin 
oylama haklarını geçici olarak askıya 
alabilmektedir. Örneğin, 1947 yılı içerisinde 
Bolivya, Nikaragua, Paraguay ve Polonya’ya 
yönelik olarak bu madde uygulanmıştır. Chicago 
Sözleşmesi’nin 85-87. maddelerinde düzenlenen 
hakemlik prosedürü çerçevesinde, Örgüt’ün 
Konseyine, yükümlülüklerini ihlal eden devletin 
uçaklarının diğer üye devlet hava sahalarını 
kullanmaları engelleme hakkı da tanınmıştır. 
Ancak bu müeyyidenin uygulanabilmesi, üye 
devletlerin kaynaklarını bu çerçevede kullanmaya 
ve Konsey kararlarını uygulamaya istekli 
olmalarına bağlıdır. ICAO Sözleşmesi 
çerçevesinde öngörülen tek zorlayıcı müeyyide, 
93. madde de düzenlenen ve üyelikten çıkartılmayı 
öngören hükümdür. Bugüne kadar uygulanmayan 
bu hüküm, bir çok defalar değiştirilmeye 
çalışılmıştır. Örneğin, 1947 yılında BM Genel 
Kurul’u, söz konusu maddeye, BM üyeliğinden 
çıkartılan bir üye devletin ICAO üyeliğinin de sona 
erdirilmesi şeklinde bir hüküm konulmasını 
istemiştir. Yine 1965 yılında 31 Afrika devleti, 
apartheid uygulamasına başvuran bir devletin 
ICAO’dan ihraç edilmesi yönünde bir hükmün 93. 
maddeye eklenmesi talebinde bulunmuş fakat 
1947’deki değişiklik önerisi gibi bu öneri de ICAO 
Genel Kurul’unda sağlanması gereken 2/3 
çoğunluğu elde edememesinden dolayı 
reddedilmiştir. ICAO’nun bugüne kadar 
gerçekleştirdiği tek müeyyide girişimi 1973’te 
İsrail’e yönelik olmuş ve ICAO Genel Kurulu bu 
tarihte aldığı kararda, İsrail’i, Lübnan Sivil Hava 
Yollarına yönelik saldırı tehditlerine son vermesi 
konusunda uyarmış ve eğer bu tehditlerine son 
vermezse de, 87. madde kapsamında gerekli 
tedbirlerin alınacağını bildirmiştir. Ancak İsrail’in 

                                                
24 Bugün Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne 19o 
devlet üyedir. Bkz. “International Civil Aviation 
Organization-Contracting States”, 
http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?cgi/statesDB4.pl?e
n, (erişim tarihi: 27.12.2007).       

tehditkar tavrından uzaklaşması üzerine, 87. 
madde uygulanmamıştır.25   

 11 Nisan 1919’da imzalanan Versay 
Antlaşması ile kurulan ve II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra “Anayasa’yı Değiştiren Belge” (ILO 
Anayasası26-26 Eylül 1946) ile birlikte temel amaç 
ve ilkeleri yeniden tanımlanarak, dinamik bir 
gelişim süreci içerisine giren Uluslararası Çalışma 
Örgütü (International Labor Organization-ILO), 
1946 tarihli Anayasa’sında müeyyide olarak 
adlandırılabilecek hükümlere sahiptir. Bu 
hükümlerden biri olan 13(4). maddeye göre, 
finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye 
devlet, oy kullanma hakkını kaybetmektedir. 
Anayasa’nın 24. maddesinde ise, herhangi bir ILO 
Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen bir üye devlete yönelik 
şikayetleri ele alma ve gerekirse sorgulama yapma 
yetkisi Örgüt’e verilmiştir. 27. maddede, Örgüt’ün 
gerekirse bir soruşturma komisyonu kuracağı ve 
komisyonun şikayetle ilgili raporuna, üye 
devletlerin de görüşlerini ekleyebilecekleri 
belirtilmiş; 29. maddede ise, söz konusu raporu 
değerlendirecek olan yönetim organının, soruna bir 
çözüm bulamaması halinde, konuyu Uluslararası 
Adalet Divanı’na (UAD) götürebileceği kayıt altına 
alınmıştır. Bu noktada UAD, Anayasa’nın 31. ve 
32. maddelerine göre, soruşturma komisyonun 
bulgularını ve/veya tavsiyelerini kabul etmek, 
değiştirmek veya reddetmek yetkisine sahiptir.  

 ILO çerçevesinde öngörülen 
müeyyidelerin uygulamasına bakıldığında, 1961 
yılında Afrika devletlerinin Anayasa’da öngörülen 
müeyyideleri, Güney Afrika’nın üyelikten 
çıkartılmasına yönelik kullanmaya çalıştıkları 
görülmektedir. 1963 yılında, Güney Afrika’nın 
ILO’daki temsilcilerinin üye kimliklerini iptal ettiren 
diğer Afrika devletleri, bir yıl sonra da Anayasa’nın 
müeyyidelerle ilgili kısmında iki temel değişikliği, 
Örgüt’ün diğer üyelerine kabul ettirmişlerdir. Bu 
çerçevede getirilen ilk değişiklik, BM’deki üyeliği 
askıya alınan veya Örgüt’ten ihraç edilen bir ülkeyi, 
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın da ILO’daki 
üyeliğini askıya alabilmesi veya ihraç 
edebilmesidir. İkinci değişiklik ise, BM tarafından 
apartheid suçunu işlemekten suçlu bulunan bir 
devleti, ILO’dan ihraç edebime yetkisinin Genel 
Konferans’a verilmesidir. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin bu değişiklikler kabul edilmeden 
önce üyelikten çekilmesi nedeniyle, diğer Afrika 
devletlerinin ILO Anayasası’nda söz konusu 
değişiklikler uygulanamamıştır.27 

 BM’in bir özel kurumu olarak, 4 Kasım 
1946 yılında kurulan BM Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (United Nations Educational, Scientific and 

                                                
25 C. Lloyd BROWN: Multilateral Sanctions in 
International Law, (New York: John Praeger Publishers, 
1975), 50-51. 
26 1947 yılında değiştirilen ILO Anayasası’nın İngilizce 
resmi tam metni için bkz. http://www.ilo.org/ 
ilolex/english/constq.htm, (erişim tarihi: 28.12.2007). 
27 C. Lloyd BROWN: a.g.e., 52. 
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Cultural Organization-UNESCO), müeyyide 
düzenlemelerine kendi bünyesinde yer veren bir 
başka uluslararası örgüttür.28 16 Kasım 1945 
yılında Londra’da imzalanan UNESCO 
Sözleşmesi’ne göre, BM üyeliği askıya alınan veya 
örgütten tamamen ihraç edilen bir devletin, 
UNESCO’daki üyeliği de askıya alınacak veya 
tamamen sona erdirilecektir. Bu müeyyide hükmü 
bugüne kadar hiç uygulanmamışsa da Portekiz, 
1965 yılından 1970’lerin başlarına kadar söz 
konusu zorlama tedbirinin hedefini oluşturmuştur. 
Mayıs 1965 tarihinde Yürütme Konseyi, Portekiz 
yönetimi altındaki Afrika topraklarının eğitim 
açısından durumunun değerlendirileceği UNESCO 
toplantılarına, bu ülkenin davet edilmemesine 
karar vermiş; Portekiz ise bunun üzerine, 
Örgüt’ten, danışma görüşünün alınması için, 
konunun UAD’nına götürülmesini talep etmiştir. Bu 
talebi, 14. UNESCO Genel Konferansı’nın 
toplandığı Kasım 1966 tarihinde reddedilen 
Portekiz, 18 Haziran 1971’de üyelikten çekilmeye 
yönelik kararını UNESCO’ya bildirmiş ve 31 Aralık 
1972 tarihinde de üyelikten ayrılmıştır. Yaklaşık iki 
yıl UNESCO üyeliğinden ayrı kalan Portekiz, 11 
Eylül 1974 tarihinde yeniden Örgüt’e üye 
olmuştur.29 

 Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu (International Monetary Fund-IMF) 
çerçevesinde müeyyide uygulamalarına 
baktığımızda, Bretton Woods Sözleşmesi’nin 
(1944) VI/2-3. maddesinde, devletlerin, gerek 
Banka’daki gerekse Fon’daki üyelik haklarının 
geçici olarak askıya alınabilmesinin mümkün 
olduğu görülmektedir. Aynı sözleşmensin V/5. 
maddesinde, IMF’nin, üye devletlerin fonlara 
erişimini kısıtlayabileceği veya yasaklayabileceği 
belirtilmekte; XV/2(a-c). madde de ise, zorunlu 
olarak üyelikten çekilmenin koşullarına yer 
verilmektedir. Tüm bu müeyyidelerin dışında, 
ayrıca IMF’nin üye devletleri kınama yetkisi de 
bulunmakta olup, 1945 yılında Fransa, parasının 
değerini izinsiz değiştirmesinden dolayı, bu türden 
bir müeyyideye maruz kalmıştır.30  

 Çeşitli uluslararası örgütler 
çerçevesindeki müeyyide düzenlemelerini konu 
aldığımız bu bölümün genel bir değerlendirmesini 
yaptığımızda, iki hususun ön plana çıktığını 
görmekteyiz. Bunlardan birincisi, üye devletlerin 
belli bir hizmet gereksinimini karşılayan veya 
onlara çeşitli yardımlarda bulunan uluslararası 
örgütlerin müeyyide uygulamalarının çok daha 
etkili ve sonuç alıcı olduklarıdır. Örneğin, bir 
IMF’nin müeyyide tehdidi ile UNESCO’nun 
yaptırım tehdidi aynı olmamakta; IMF’nin 

                                                
28 “UNESCO Nedir?”, 
http://www.unesco.org.tr/index.php?gitid=1, (erişim 
tarihi: 02.01.2008). 
29 “Worldwide: Portugal”, 
http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-
URL_ID=2469&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION 
=201.html, (erişim tarihi: 02.01.2008).  
30 C. Lloyd BROWN: a.g.e., 53-55. 

uygulayacağı müeyyidelerin üye devlete 
verebileceği ekonomik zararlar, bu devletin, 
UNESCO’nun müeyyidelerine nazaran, 
IMF’ninkileri daha da önemsemesine sebep 
olacaktır. Aynı durum, Uluslararası Posta Örgütü 
ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi, üye 
devletlere ikamesi olamayan hizmetleri sunan 
uluslararası örgütlerin müeyyideleri açısından da 
geçerlidir. İkinci olarak, cezalandırmayı hedefleyen 
müeyyideler, her zaman etkili olmamakta ve 
hedeflenen sonuçları doğurmamaktadır. Birçok 
örnekte gördüğümüz gibi, örgütten ihracı içeren 
müeyyideler, söz konusu yaptırıma hedef olan 
devletin daha öncesinden örgütten ayrılması ile 
anlamsız kalabilmekte, bu ise müeyyidenin 
amacını anlamsızlaştırmaktadır. Eğer 
müeyyidelerle hedeflenen hukuk dışı durumların 
önlenmesi ise, yaptırımlara hedef olan devletin, 
bunlardan kaçmasını önleyecek türdeki zorlama 
tedbirlerinin öngörülmesi, hem daha etkili hem de 
daha mantıklı olacaktır.  

 

 Sonuç: 

Tarihsel uygulamaları açısından Antik Çağ’a 
kadar giden müeyyide olgusu, I. Dünya Savaşı 
sonrası döneme kadar tek taraflı şekilde 
uygulanmış ve bu haliyle müeyyideden daha çok, 
bir devletin kendisine karşı girişilen hukuka aykırı 
bir eyleme hukuka aykırı bir biçimde karşılık 
vermesi olarak tanımlanabilecek, misillemeyi 
(zararla karşılık verme) çağrıştırmıştır. Ancak 
MC’nin kurulması ile birlikte müeyyide olgusu, 
temelinde yatan hukuku uygulama amacı 
çerçevesinde ele alınmaya başlanmış ve bu 
kapsamda müeyyideye başvurma koşul ve şartları 
hukuksal bir hükme (MC Şartı 16. maddesi) 
bağlanmıştır. I. ve II. Dünya Savaşları arası 
dönemde gerek müeyyide uygulamalarına 
başvuran aktör sayısındaki artışa gerekse 
uygulanan müeyyidelerin türlerindeki genişlemeye 
bağlı olarak, müeyyide olgusu tekrar gündeme 
gelmiş ve bu kapsamda BM Antlaşması’nda, MC 
Şartı’na nazaran, çok daha geniş kapsamlı 
düzenlemelere gidilmiştir. Antlaşma’da “zorlayıcı 
tedbirler” olarak adlandırılan müeyyideler, silahlı 
kuvvet kullanılmasını içermeyen (BM Antlaşması 
41. madde) ve içeren (BM Antlaşması 42. madde) 
tedbirler olarak ikiye ayrılmış ve her iki tedbire 
başvurulması için gerekli koşul ve şartlar ayrı 
hükümlere tabi tutulmuştur. Zorlayıcı tedbirlere 
başvurulabilmesi için öncelikle BM Güvenlik 
Konseyi’nin 39. madde uyarınca barışın tehdit 
edildiği, bozulduğu veya saldırı fiilinin meydana 
geldiği tespitinde bulunması koşulunun getirildiği 
BM Antlaşması’nda, ayrıca 53. maddeyle de, 
Güvenlik Konseyi’ne, uygun olan yerlerde, kendi 
yetkisi altında zorlayıcı tedbirlerin uygulanması için 
bölge antlaşmaları veya örgütlerini kullanabilme 
yetkisi tanınmıştır.  

 BM Antlaşması’nda yer verilen söz 
konusu hükümler çerçevesinde, günümüze kadar 
birçok defalar başvurulan müeyyide 
uygulamalarında -özellikle ekonomik müeyyidelerin 
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uygulanması sırasında- masum sivil halkın 
yaşadığı sıkıntılar ve insan hakkı ihlalleri gerçeği, 
temelde hukuku koruma ve sürdürme amacı 
taşıyan müeyyidelerin ne kadar hukuksal olduğu 
sorusunu/sorununu günümüzde tartışılır hale 
getirmiştir. Özellikle, BM tarafından 1990 yılında 
Irak’a karşı uygulanmaya başlanan kapsamlı 
ticaret ambargosu ile, uluslararası alanda yoğun 
bir biçimde tartışılmaya başlanmış olan bu konu, 
John ve Karl Mueller tarafından 1999 yılında 
kaleme alınan bir makalede, Irak’ta yaptırımlar 
sonucunda meydana gelen ölümlerin tarih 
boyunca kitle imha araçları ile öldürülen insanların 
sayısını geçtiğinin belirtilmesi ile çok daha fazla 
önemli hale gelmiştir. Bu örnek çerçevesinde 
baştaki soruya/soruna geri döndüğümüzde, 
müeyyidelerin uygulanması sırasında devletlerin 
BM Şartı, uluslararası hukukun genel ilkeleri ve 
insan hakları normları ile sınırlandıklarını, bu 
sınırlamalara uyulmadığında uygulanan 
yaptırımların da hukuk dışı bir nitelik kazanacağı 
söylenebilir.  

BM Antlaşması çerçevesinde genel hukuki 
alt yapısı oluşturulan müeyyide olgusu, birçok 
uluslararası örgüt kurucu antlaşması veya 
anayasasında da ele alınmıştır. Daha çok, örgüte 
üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen devletleri cezalandırmak amacı taşıyan 
söz konusu müeyyide düzenlemeleri, hem 
devletleri hukuk dışı uygulamalara başvurmaktan 
caydırması hem de uluslararası sistemde kurulu 
statükoyu devam ettirmeyi kolaylaştırması 
açılarından büyük önem taşımaktadırlar. Ancak, 
BM dışındaki uluslararası örgütler açısından da, iki 
hususun göz önünde bulundurulması gereklidir. 
Bunlardan birincisi, üye devletlerin belli bir hizmet 
gereksinimini karşılayan veya onlara çeşitli 
yardımlarda bulunan uluslararası örgütlerin 
müeyyide uygulamalarının çok daha etkili ve sonuç 
alıcı olduklarıdır. Örneğin, bir IMF’nin müeyyide 
tehdidi ile UNESCO’nun yaptırım tehdidi aynı 
olmamakta; IMF’nin uygulayacağı müeyyidelerin 
üye devlete verebileceği ekonomik zararlar, bu 
devletin, UNESCO’nun müeyyidelerine nazaran, 
IMF’ninkileri daha da önemsemesine sebep 
olacaktır. Aynı durum, Uluslararası Posta Örgütü 
ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi, üye 
devletlere ikamesi olamayan hizmetleri sunan 
uluslararası örgütlerin müeyyideleri açısından da 
geçerlidir. İkinci olarak, cezalandırmayı hedefleyen 
müeyyideler, her zaman etkili olmamakta ve 
hedeflenen sonuçları doğurmamaktadır. Birçok 
örnekte gördüğümüz gibi, örgütten ihracı içeren 
müeyyideler, söz konusu yaptırıma hedef olan 
devletin daha öncesinden örgütten ayrılması ile 
anlamsız kalabilmekte, bu ise müeyyidenin 
amacını anlamsızlaştırmaktadır. Eğer 
müeyyidelerle hedeflenen hukuk dışı durumların 
önlenmesi ise, yaptırımlara hedef olan devletin, 
bunlardan kaçmasını önleyecek türdeki zorlama 
tedbirlerinin öngörülmesi, hem daha etkili hem de 
daha mantıklı olacaktır.   

Sonuç olarak, günümüz dünyasında mevcut 
hukuksal statükonun korunması ve geliştirilmesi 

noktasında müeyyidelerin hala çok önemli ve etkili 
araçlar olduklarını, fakat bu araçlara 
başvurulurken, masum sivil halkın görebileceği 
zararların göz önünde bulundurulması gerektiğini, 
aksi takdirde hukuki bir temeli bulunan 
müeyyidelerin hukuk-dışı bir niteliğe 
bürünebileceğini söyleyebiliriz.  
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ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN 
IRAK SAVAŞI'NIN MEŞRUİYETİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

INTERNATIONAL LAW AND THE 
LEGITIMACY OF IRAQ WAR 

 

Arş. Gör. Mehmet Akif OKUR1 

 

ABSTRACT: 

 

The aim of this study is to analyse the 
legitimacy of Iraq War in terms of International 
Law. In the first part of the article, I discuss the 
conditions which legitimize the use of force within 
the framework of UN Charter and the justifications 
of U.S. invasion. First of them under discussion is 
U.S.’ claim that because Iraq has violated the 
cease fire rules of Security Council Resolution 
687, U.S. and its allies has started to war by 
relying on the authority which has been derived 
from Resolution 678. Later, the doctrine of 
preventive self defence/preventive war is reviewed 
under the light of U.S.’s claims and the sample 
cases of preemption which exist in the literature of 
International Law. And lastly, I examine the validity 
of “humanitarian intervention” argument  within the 
contex of International Law. The conclusion which 
is reached after the evaluation of the subject is 
similar with the opinions of International Law 
scholars who think that Iraq War was a war of 
agression. 

 

Key Words: Iraq War * Use of Force in 
International Law * Preventive War * Humanitarian 
Intervention * War of Aggression 

 

ÖZET: 

Uluslararası hukuk açısından Irak 
Savaşı'nın meşruiyetinin değerlendirildiği bu 
çalışmada öncelikle BM Andlaşması çerçevesinde 
uluslararası ilişkilerde meşru güç kullanma 
kriterleri ele alınmakta, daha sonra ABD ve 
müttefiklerinin kuvvet kullanımını meşrulaştırmak 
için ileri sürdükleri gerekçeler analiz edilmektedir. 
Çalışmada, ilkönce Irak'ın BM Güvenlik Konseyi 
tarafından alınan 687 sayılı kararla sağlanan 
ateşkes kurallarını ihlal ettiği, bu yüzden de Irak'a 
karşı kuvvet kullanımına izin veren 678 sayılı 
karara dayanarak ABD ve müttefiklerinin savaşı 
başlattıkları tezi incelenmektedir. İkinci gerekçe 
olan “önleyici meşru müdafaa/önleyici savaş” 
doktrininin tartışıldığı bölümde, ABD'nin iddiaları ile 
uluslararası hukuk literatüründen “ön alma”ya 

                                                
1 Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

örnek olarak gösterilen vakalar incelenmektedir. 
Üçüncü ve son başlık altında da “insani müdahale” 
gerekçesinin uluslararası hukuk açısından 
geçerliliği sorgulanmaya çalışılmaktadır. Yapılan 
değerlendirmelerin ardından ulaşılan sonuç, Irak 
Savaşı'nın bir “saldırı savaşı” olduğunu düşünen 
birçok uluslararası hukukçuyla aynı paraleldedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Irak Savaşı* 
Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı * Önleyici 
Savaş * İnsani Müdahale * Saldırı Savaşı 

 

Giriş  

 

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği 
“koalisyon”un Irak'ı işgal etmesiyle birlikte 
başlayan uluslararası hukuka ilişkin tartışmalar, 
işgalin gerçekleşmesinin üzerinden beş yıldan 
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen devam 
etmektedir. Dünyanın dört bir yanından 
uluslararası hukuk uzmanları, gerek savaş 
başlamadan önce gerekse işgalin ardından Irak 
Savaşı'nın hukuki gerekçelerinin geçersiz 
olduğuna dair görüş bildirmişlerdir.  

Örneğin, The International Commission of 
Jurists saldırının “saldırı savaşı”na varan bir 
şekilde Irak'ın hukuk dışı işgali olduğunu ilan 
etmiştir.2 İngiltere ve Fransa'dan 16 kıdemli 
uluslararası hukuk hocası, savaşın başlamasının 
ardından bir bildiri yayınlamışlardır. Bildiride: 
“…Uluslararası hukuk çerçevesinde Irak'a karşı 
askeri güç kullanımının meşruiyeti yoktur... Hukuka 
uygun bir şekilde Irak'a karşı askeri operasyon 
yapılabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin açık bir 
onayı gerekmektedir. Bu henüz sağlanmamıştır. 
Güvenlik Konseyi'nin gerekli yetkilendirmesi 
olmaksızın Irak'a karşı askeri bir eylemde 
bulunmak uluslararası hukuk düzeninin ciddi 
şekilde altını oyacaktır.” denilmektedir.3 

Benzer bir şekilde Kanadalı hukuk 
profesörlerinden oluşan seçkin bir grup da ABD 
saldırısının “uluslararası hukukun çok ciddi ihlali 
anlamına geleceğini ve II. Dünya Savaşı'nın sona 
ermesinden bu yana var olan uluslararası hukuk 

                                                
2 International Commission of Jurists, 18 Mart 2003, 

 http://www.icj.org/news.php3?id_article=2770&lang=en 
3 The Guardian, 7 Mart 2003, “War would be illegal”, 
http://www.guardian.co.uk/ Iraq 
/Story/0,2763,909314,00.html Bu bildirinin altında şu 
isimlerin imzaları bulunmaktadır: Professor Vaughan 
Lowe. Chichele Professor of International Law , 
University of Oxford; Professor James Crawford, 
Whewell Professor of International Law , University of 
Cambridge; Professor Christine Chinkin and Dr. Gerry 
Simpson of the London School of Economics, Dr. 
Matthew Craven, SOAS- University of London; Professor 
Philippe Sands, Professor of International Law , 
University College London, and Professor Pierre-Marie 
Dupuy, Professor of International Law , University of 
Paris. 
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düzeninin bütünlüğüne ciddi bir tehdit 
oluşturacağını” söylemişlerdir.4 BM genel Sekreteri 
Kofi Annan da ABD ve diğerlerinin Konseyin dışına 
çıkarak askeri faaliyette bulunmalarının BM 
Andlaşması'na aykırı olduğunu ifade etmiştir.5 

Uluslararası hukukun BM Sistemi'nin 
kuruluşunda öncü rolü oynayan ülkeler tarafından 
ihlâl edilmesinin doğurduğu sonuçların gelecekte 
de uluslararası politika üzerinde önemli etkileri 
olacağı görülmektedir. Bu yüzden Irak Savaşı'nın 
meşruiyetinin uluslararası hukuk açısından 
değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu 
çalışmada, öncelikle uluslararası hukuk 
çerçevesinde kuvvet kullanımı incelenecek, daha 
sonra ABD liderliğindeki koalisyonun savaş sebebi 
olarak gösterdikleri gerekçelerin tahliline 
geçilecektir.  

 

I. Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı  

 

Uluslararası hukuk alanında kuvvet 
kullanımının yasaklanmasına ilişkin ilk önemli 
adımlar 20. yüzyılda atılmıştır. Bunlar arasında 
1920'de imzalanan Milletler Cemiyeti Andlaşması 
ile Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Belçika 
arasında imzalanan 1925 tarihli Ren Andlaşması'nı 
saymak mümkündür. 27.08.1928 tarihinde 
imzalanan Briand-Kellog Andlaşması ile de 
uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımının önemli 
ölçüde sınırlandığını görmekteyiz.6 

Ancak uluslararası ilişkilerde kuvvet 
kullanımının sınırlanması yönündeki en önemli 
ilerleme Birleşmiş Milletler Andlaşması'yla 
sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Andlaşması'nın 2. 
maddesinin 3 ve 4. fıkraları şöyledir:  

“2/3. Tüm üyeler, uluslararası nitelikteki 
uyuşmazlıklarını, uluslararası barış ve güvenliği ve 
adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı 
yollarla çözerler.”  

“2/4. Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde 
gerek herhangi bir başka devletin toprak 
bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, 
gerekse de Birleşmiş Milletler'in Amaçları ile 
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet 
kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına 
başvurmaktan kaçınırlar.”7 

                                                
4 Sydney Morning Herald, 20 Mart 2003, “Attack illegal, 
experts say”,  

http://www.globeandmail.com/servlet/story/RTGAM.2003
0320.ulaww0320/BNStory/International 
5 Bkz. CNN, 11 Mart 2003, “Annan targets U.S. stance”, 
http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/11/sprj.irq. 
un 
6 Keskin, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvvet 
Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, 
(Ankara: 1998), s.17. 
7 BM Andlaşması'na yapılan atıflar için bkz. 
http://www.un.org/aboutun/charter/ 

Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, BM 
Andlaşması ile devletler, uluslararası ilişkilerinde 
kuvvet kullanımına başvurmayacaklarını taahhüt 
etmektedirler.  

Bu noktada uluslararası hukuk açısından 
kuvvet kullanımının ne anlama geldiğinin üzerinde 
durulmasında yarar bulunmaktadır. Uluslararası 
hukukta “kuvvet kullanma” ifadesiyle geniş 
anlamda savaş da dahil olmak üzere bütün silahlı 
zorlama yolları anlaşılmaktadır.8 Bu çerçeveden 
bakıldığında bir devletin diğer devlet ya da 
devletlere karşı doğrudan doğruya düzenli askeri 
birlikleri aracılığıyla yahut desteklediği ve yardımda 
bulunduğu silahlı gruplar ya da gönüllü birlikler gibi 
gayrı nizamî güçler aracılığıyla kuvvet kullanması 
veya kuvvet kullanma tehdidinde bulunması, BM 
Andlaşması'nın 2/4 maddesinde ifadesini bulan 
yasak kapsamına girmektedir. Düzenli askeri 
birliklerin yanı sıra gayrı nizami güçler aracılığıyla 
gerçekleştirilen faaliyetlerin yasak kapsamına 
girdiği hususu, hem Uluslararası Adalet Divanı'nın 
27.06.1986 tarihli Nikaragua'da Askeri ve Yarı-
Askeri Faaliyetler Davası'ndaki kararı, hem de BM 
Genel Kurulunun 2625 sayılı Dostça İlişkiler 
Bildirisi'nde açık bir şekilde görülebilmektedir.9 

BM Andlaşması'na bakıldığında kuvvet 
kullanma yasağının istisnalarının bulunduğu 
görülmektedir. Bu istisnalar şunlardır:  

1. Meşru Müdafaa  

2. BM Güvenlik Konseyi Kararıyla Kuvvet 
Kullanma  

3. BM Güvenlik Konseyi'nin faaliyete 
başlamasına kadar geçecek sürede beş daimi 
üyenin kuvvet kullanması  

4. İkinci Dünya Savaşı'ndaki düşman 
devletlere karşı kuvvet kullanılması  

Bunlardan son ikisine hiç başvurulmadığı 
gibi, artık günümüz açısından da bir anlam ifade 
etmemektedirler. Bu durumda uluslararası hukuk 
açısından meşru sayılabilecek şekilde kuvvet 
kullanımının iki yolu bulunmaktadır: Meşru 
müdafaa ve BM Güvenlik Konseyi kararıyla kuvvet 
kullanılması.10 

 

A. Meşru Müdafaa  

 

                                                
8 Bozkurt, Enver, Birleşmiş Milletler Sisteminde 
Kuvvet Kullanımı ve Körfez Krizi Örneği, (Konya, 
1996), s.5-6. 
9 Gündüz, Aslan, Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler-
Örnek Kararlar, (İstanbul:, 2000), s.58 vd., s.106 vd., - 
Pazarcı, Hüseyin: Uluslararası Hukuk Dersleri (IV), 
(Ankara: 2000), s.111-115. 
10 Döner, Ayhan, “Kuvvet Kullanma Yasağı ve İnsani 
Müdahale Açısından II. Körfez Krizi”, e-akademi, 
Temmuz 2003, No. 17, parag. 8-9. 
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Uluslararası hukukta meşru müdafaa, “bir 
devletin başka bir devletçe kendisine karşı girişilen 
hukuka aykırı kuvvet kullanma eylemine ani ve 
doğal olarak kuvvet kullanma yoluyla karşılık 
vermesi”11 şeklinde tanımlanmaktadır.  

Devletlerin meşru müdafaa haklarının 
Birleşmiş Milletler Andlaşması'nın VII. bölümünde 
yer alan 51. maddeyle düzenlendiğini görmekteyiz. 
51. maddeye göre: “Bu Andlaşma'nın hiçbir 
hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı 
bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik 
Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması 
için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal 
olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına 
halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma 
hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen 
Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu 
Andlaşma gereğince uluslararası barış ve 
güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için 
gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki 
ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.”  

Daha sonra da değinileceği üzere ABD, Irak 
Savaşı'nın gerekçeleri arasında “meşru müdafaa” 
hakkını da saymaktadır. “Önleyici Savaş” ve “ön 
alma” kavramları çerçevesinde Irak Savaşı'nın 
aslında bir meşru müdafaa eylemi olduğu 
iddiasının daha iyi değerlendirilebilmesi açısından 
uluslararası hukukta meşru müdafaa hakkının 
hangi şartlar altında doğduğuna bakmak yararlı 
olacaktır.  

51. madde, meşru müdafaa hakkının 
doğabilmesi için “silahlı bir saldırı”nın gerekliliğinin 
altını çizmektedir. Ancak “saldırı” kavramının 
uluslararası hukuk açısından bağlayıcı bir tarifi 
bulunmamaktadır. Fakat, bağlayıcı olmamakla 
birlikte BM Genel Kurulu'nun 1974 yılında aldığı 
3314 sayılı karar ile saldırı kavramını tanımladığı 
görülmektedir. Kararın 1. maddesine göre, “saldırı, 
bir devletin diğer bir devletin egemenliğine, ülke 
bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya 
işbu  tanımda belirtildiği üzere, Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ile bağdaşmayan diğer herhangi bir 
tarzda silahlı kuvvet kullanılmasıdır.”12  

Ayrıca 51. maddedeki meşru müdafaa 
hakkının muhtemel bir saldırı için geçerli olmadığı 
hususu genel kabul gören görüş olma özelliğine 
sahiptir. Bu konuda sık sık atıf yapılan Uluslararası 
Adalet Divanı'nın Nikaragua Davası'nda verdiği 
karar metninde yer alan “…bu hakkın kullanımı, 
ilgili devletin bir silahlı saldırının mağduru olmasına 
bağlıdır” cümlesi de genel kabul gören yaklaşımı 
destekler mahiyettedir.13 

Meşru müdafaa hakkının kullanımıyla ilgili 
olarak değinilmesi gereken iki önemli ilke daha 
bulunmaktadır. Bunlar “gereklilik” ve “orantılılık”tır. 
Gereklilik, saldırının durdurulması için kuvvet 
kullanımı dışında başvurulabilecek başka bir yolun 

                                                
11 Pazarcı, Hüseyin, age, s.116. 
12 Gündüz, Aslan, age, s.118. 
13 Gündüz, Aslan, age, s.58. 

kalmaması anlamına gelmektedir.14 Orantılılık ise, 
kullanılacak araçların meşru müdafaayı gerekli 
kılan ihlalle orantılı ve onu bertaraf etmeye yetecek 
kadar olmasıdır.15 Zira meşru müdafaanın amacı 
saldırgan tarafı cezalandırmak değil, mevcut 
hukuki durumu korumak, eğer bozulmuşsa da eski 
haline getirmektir.16 

Bunlara ilave olarak, 51. maddede açıkça 
belirtildiği gibi meşru müdafaa hakkı kullanılırken 
alınan önlemlerin acilen Güvenlik Konseyi'ne 
bildirilmesi ve Güvenlik Konseyi'nin alacağı 
kararlara uyulması gerekmektedir. Meşru müdafaa 
hakkının kullanılması, Güvenlik Konseyi'nin 
uluslararası barış ve güvenliği korumaya ilişkin 
yetkilerini ortadan kaldırmamaktadır. Güvenlik 
Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği 
korumak amacıyla gerekli gördüğü kararları ve 
tedbirleri almasından sonra ise meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde kuvvet kullanımına da son 
verilmesi gerekmektedir.17 

 

B. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Kararıyla Kuvvet Kullanılması  

 

Birleşmiş Milletler Andlaşması çerçevesinde 
meşru olarak kuvvet kullanımının ikinci yolu da BM 
Güvenlik Konseyi'nin bu yönde bir karar 
almasından geçmektedir.  

BM Andlaşması'nın 24. maddesiyle, 
uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında 
başlıca sorumluluk Güvenlik Konseyi'ne verilmiştir. 
Andlaşmanın 39. maddesinde de: “Güvenlik 
Konseyi, barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya 
da bir saldırı eylemi olduğunu saptar ve 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
yeniden kurulması için tavsiyelerde bulunur veya 
41 ve 42. Maddeler uyarınca hangi önlemler 
alınacağını kararlaştırır.” denilmektedir. Ancak, 
hangi durumlarda barışın tehdit edildiği veya 
bozulduğunun tespitine dair BM Andlaşması'nda 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda 
Güvenlik Konseyi'nin oldukça geniş bir yetkiye 
sahip olduğu görülmektedir.18 

39. maddeyi ilgilendiren bir durum tespit 
ettiğinde Güvenlik Konseyi'nin alabileceği 
önlemleri, geçici ve zorlayıcı önlemler olmak üzere 
iki gruba ayırmak mümkündür. BM Andlaşması'nın 
40. maddesine göre geçici tedbirlerin amacı, 
durumun daha fazla vahimleşmesini önlemektir. 
Geçici önlemlerin neler olduğu Andlaşmada 
düzenlenmemiş olmakla birlikte uygulamada 
Güvenlik Konseyi'nin, çatışmaların durdurulması, 
ateşkes, silahlı kuvvetlerin geri çekilmesi, taraflar 

                                                
14 Keskin, Funda, age, s.52.  
15 Keskin, Funda, age, s.51. 
16 Bozkurt, Enver, age, s.65. 
17 Keskin, Funda, age, s.49. 
18 Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri (III), 
(Ankara, 1999), s.214-215. 
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arasında anlaşmaya varılması ve askeri 
malzemelere ambargo konulması gibi geçici 
önlemler aldığı görülmektedir.19  

Andlaşmanın 41. maddesinde askeri 
olmayan zorlayıcı önlemler yer almaktadır.20 41. 
maddeye göre: “Güvenlik Konseyi, kararlarını 
yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen 
ne gibi önlemler alınması gerektiğini 
kararlaştırabilir ve Birleşmiş Milletler üyelerini bu 
önlemleri uygulamaya çağırabilir. Bu önlemler, 
ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, 
posta, telgraf, radyo ve diğer iletişim ve ulaştırma 
araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye 
uğratılmasını, diplomatik ilişkilerin kesilmesini 
içerebilir.”  

Zorlayıcı olmayan önlemler ile askeri 
olmayan zorlayıcı önlemler dışında Güvenlik 
Konseyi, zorlayıcı askeri tedbirleri içeren 42. 
maddeyi devreye sokma yetkisine sahiptir: 
“Güvenlik Konseyi, 4. madde'de öngörülen 
önlemlerin yetersiz kalacağı ya da kaldığı kanısına 
varırsa, uluslararası barış ve güvenliğin korunması 
ya da yeniden kurulması için, hava, deniz ya da 
kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü 
girişimde bulunabilir. Bu girişimler gösterileri, 
ablukayı ve Birleşmiş Milletler üyelerinin hava, 
deniz ya da kara kuvvetlerince yapılacak başka 
operasyonları içerebilir.”  

BM Andlaşması'nın 48. maddesi, Güvenlik 
Konseyi'nin 42. maddeyi hangi yollarla 
uygulayabileceğini göstermektedir: 48. maddenin 
1. fıkrasında: “Güvenlik Konseyi'nin uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması konusundaki 
kararlarının yürütülmesi için gerekli önlemler, 
Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri ya da bunlardan 
bazıları tarafından alınır.” denilirken, 2. fıkrasında 
da “Bu kararlar, Birleşmiş Milletler üyeleri 
tarafından doğrudan doğruya ve üyesi bulundukları 
uluslararası kuruluşlar içindeki eylemleriyle 
yürütülürler.” denilmektedir. Böylece Güvenlik 
Konseyi kararlarının yetkilendirme yoluyla NATO 
gibi örgütler tarafından uygulanması mümkün 
olmaktadır.21 

Uluslararası hukuk açısından kuvvet 
kullanımının meşru sınırlarına ilişkin yukarıda 
çizilen genel çerçeveye, ABD ve müttefiklerinin 
Irak'a karşı kuvvet kullanmak için öne sürdükleri 
gerekçeler incelenirken tekrar başvurulacaktır.  

 

II. ABD ve Müttefiklerinin Irak'a Karşı 
Kuvvet Kullanımını Dayandırdıkları Gerekçeler  

                                                
19 Bozkurt, Enver, age, s.33, dpnt.86. 
20 Ekşi, Canan Ateş, “Birleşmiş Milletler Andlaşması 
Çerçevesinde Uluslararası Barış ve Güvenliğin 
Korunmasında Bölge Anlaşmaları Veya Örgütlerinin 
Rolü”, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, 
Der.: Prof. Dr. Refet Yinanç- Yrd. Doç. Dr. Hakan 
Taşdemir, (Ankara: 2002), s.29. 
21 Bkz. Ekşi, Canan Ateş, agm, s.15-51. 

ABD yetkililerinin uluslararası kamuoyuna 
deklare ettikleri görüşlerine bakıldığında Irak'a 
karşı kuvvet kullanma kararlarını belli başlı üç 
gerekçeye dayandırdıkları görülmektedir. Bunların 
ilki, Irak'ın 687 sayılı kararla22 sağlanan ateşkes 
şartlarına uymaması, yani dolaylı olarak BM 
Güvenlik Konseyi'nin kuvvet kullanımına ilişkin 
önceki kararlarının “otomatik” olarak kuvvet 
kullanma yetkisi tanıdığı; ikincisi Bush Doktrini 
çerçevesinde “önleyici savaş” kavramına 
dayanılarak “meşru müdafaa” yapıldığı tezi; 
üçüncüsü ise “insani gerekçeler”dir.  

Amerikan Başkanı George W. Bush'a 
Saddam Hüseyin Rejimi'ne karşı kuvvet 
kullanması için yetki veren Kongre kararında bu 
gerekçelerin ikisine değinilmektedir: “Irak, hem 
ABD'nin ulusal güvenliğine hem İran Körfezi 
Bölgesi'ndeki uluslararası barış ve güvenliğe karşı 
tehdit oluşturduğu, uluslararası yükümlülüklerine 
karşı maddi ve kabul edilemez ihlallerde 
bulunduğu, diğerleri yanında önemli bir kimyasal 
ve biyolojik silah kabiliyetine sahip olmaya ve 
geliştirmeye devam ettiği, aktif bir şekilde nükleer 
silah kabiliyetine sahip olmak için çalıştığı, terörist 
örgütlere yardım ve yataklık yaptığı için;...  

Irak, kitle imha silahlarını kullanma kabiliyet 
ve iradesini gösterdiği, mevcut Irak rejiminin bu 
silahları ABD'ye ya da Silahlı Kuvvetlerine karşı 
sürpriz bir atakta kullanma ya da bunu yapacak 
uluslararası terörist guruplara sağlama riski ile 
böyle bir saldırıdan ABD ve vatandaşlarının 
uğrayacağı zararın muazzam boyutları hep birlikte 
ABD'nin kendini savunma faaliyetini 
meşrulaştırmaktadır.”23 

Savaşın başlamasından altı gün önce 14 
Mart 2003 tarihinde Beyaz Saray sözcüsü Ari 
Fleischer, yaptığı açıklamada ABD'nin resmi 
pozisyonunu şöyle ortaya konulmuştur: “Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi'nin 678 sayılı kararı, BM 
Güvenlik Konseyi'nin 660 ve daha sonraki 
kararlarının desteklenmesi ile bölgede uluslararası 
barış ve güvenliğin sağlanması için bütün gerekli 
araçların kullanılması yetkisini vermektedir. Bu, 
Körfez Savaşı'nda Irak'a karşı kuvvet kullanımının 
temelini oluşturuyordu. Daha sonra Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi'nin 687 kararı bir 
ateşkes ilan etmiş ancak Kitle İmha Silahlarıyla 
ilgili kapsamlı şartların da dahil olduğu birçok şart 
empoze etmiştir. Bu şartlar bölgede barış ve 
güvenliğin yeniden tesisi için gerekli şartları 
sağlamıştır. Bu şartlara yönelik maddi ihlallerde 

                                                
22 Irak’ın 2003’teki işgalinden önce uluslararası statüsünü 
ve Irak’a karşı uygulanan yaptırımları belirleyen Güvenlik 
Konseyi kararlarının değerlendirilmesi için bkz. Çağıran, 
Mehmet Emin, “2003 Savaşı Öncesi Irak’ın Uluslar arası 
Statüsü”, II. Körfez Savaşı, Mehmet Şahin, Mesut 
Taştekin (ed.), (Platin: Ankara, 2006), ss. 1-28. 
23 Kanun, 10 Ekim 2002'de Temsilciler Meclisi'nden 
296'ya 133, 11 Ekim 2002'de de Senato'dan 77’ye 23 
oyla geçmiştir. Tam metin için 
bkz.http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:hj114eh
.txt.pdf 
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bulunulması, ateşkes temelini ortadan kaldırmakta 
ve kuvvet kullanımı için hukuki bir zemin 
sağlamaktadır.”24 

Irak'a karşı kuvvet kullanımının sebepleri 
arasında “insani gerekçeler”e de yer verildiğini 
görmekteyiz. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, 
2003 yılı Şubat ayında BM Güvenlik Konseyi'nde 
müdahale gerekçesi olarak gösterdikleri kanıtları 
sayarken, iddialarını BM kararlarının ihlali, Irak'ın 
terörizmle ilişkisinin yanı sıra Irak'taki insan hakları 
ihlalleri üzerine kurmuştur.25 Koalisyona katılan 
Avustralya Başbakanı da insani gerekçeleri Irak'a 
yapılan saldırıların meşruiyet temeli olarak 
göstermiştir. İngiltere de insani müdahale hakkının 
Irak'a karşı kuvvet kullanımını meşrulaştırdığını 
ifade etmiştir.26 

 

III. BM Güvenlik Konseyi Kararları ve 
Irak'a Karşı Kuvvet Kullanımı  

 

Yukarıda da işaret edildiği üzere ABD ve 
müttefiklerinin Irak'a karşı kuvvet kullanma 
gerekçeleri arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 687 
sayılı kararının Irak tarafından ihlal edildiği iddiası 
yer almaktadır. Bu gerekçenin uluslararası hukuk 
açısından geçerliliği değerlendirilirken söz konusu 
kararların alındığı sürece ve takip eden 
gelişmelere kısaca değinmek yararlı olacaktır.  

Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine BM Güvenlik 
Konseyi'nin aldığı 678 sayılı kararın ikinci 
paragrafında: ” (Güvenlik Konseyi ) Irak, 15 Ocak 
1991'de ya da daha önce birinci paragrafta yer 
alan hükümleri tamamıyla uygulamadığı takdirde 
üye devletleri Kuveyt hükümetiyle işbirliği yaparak 
660 sayılı kararı ve takip eden ilgili kararları 
desteklemek ve uygulamak ve bölgede 
uluslararası barış ve güvenliği tesis etmek için 
bütün gerekli araçları kullanmaya yetkili kılar.” 
denilerek kuvvet kullanımı için yetkilendirmede 
bulunulmuştur.  

Bu yetkiyi, ABD önderliğinde bir grup ülke 
''koalisyon devletleri'' olarak kullanmış ve Irak 
Kuveyt topraklarından çıkartılmıştır. 3 Nisan 1991 
tarihinde de BM Güvenlik Konseyi, 34 maddeden 
oluşan 687 sayılı kararı almıştır. Söz konusu 
kararın 8., 9. ve 11. paragraflarında Irak'ın kitle 
imha silahı kapasitesinin kurulan özel komisyon 
(UNSCOM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
tarafından tahrip edilmesi ya da zararsız hale 
getirilmesi ve bunun denetlenmesi istenmiştir. 
Böylece UNSCOM'a 8. ve 9. paragraflardaki 

                                                
24 Fleischer, Ari, 13 Mart 2003, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/2003
0313-13.html 
25 United States Department of State, Remarks to the 
United Nations Security Council 
http://www.state.gov/secretary/rm/2003/17300.htm 
26 Cassimatis, Anthony E., “ Legality of the Use of Force 
Against Iraq” , Presentation – Centre for Maritime Law, 
TC Beirne School of Law 10 April 2003 , 3-4. 

hükümler uyarınca Irak'ın kimyasal ve biyolojik 
silahları ile 150 kilometrenin üzerinde menzile 
sahip olan balistik füzelerinin tamamen yok 
edilmesi, sökülmesi ya da zararsız hale getirilmesi 
görev ve yetkisi verilmiş oluyordu. 11. paragrafta 
da Irak'ın nükleer silah edinme altyapısının yok 
edilmesi veya zararsız hale getirilmesi karara 
bağlanmıştır.  

Silah denetçileri bu görevlerini 1996'ya 
kadar sorunsuz bir şekilde yapmışlar, ancak 1996-
1998 arasında denetçilerle Irak yönetimi arasında 
tansiyon yükselmiştir. Bazı denetçilerin CIA'dan, 
MOSSAD'dan veya kendi ülkelerinin istihbarat 
servislerinden lrak'ın kitle imha silahlarının nerede 
olabileceğine ilişkin bilgiler almaları üzerine, Irak 
1998'de ülkeden denetçileri çıkarmıştır.27 

Denetlemelerin bitmemesi ve ateşkesin 
ihlali söz konusu olduğu için, 1998'den sonra 
denetimin tekrar başlaması yönünde çeşitli 
girişimler gündeme gelmiştir. Atılan ilk ciddi adım 
ise 17 Aralık 1999 tarihinde 1284 No'lu kararın BM 
Güvenlik Konseyi tarafından alınmasıdır. Kararda, 
bir yandan Irak'ın denetlemelerden duyduğu 
rahatsızlık dikkate alınırken, diğer yandan da yeni 
kurulan bir denetleme grubu olan UNMOVIC'i 
kabul ettiği ve ülkede 120 gün boyunca sorunsuz 
denetleme yapılabildiği takdirde, takip eden 120 
gün boyunca Irak'a uygulanan ekonomik 
yaptırımların askıya alınacağı, denetlemeler 
sorunsuz sürdüğü müddetçe de askıda kalmaya 
devam edeceği belirtilmiştir. Ancak Irak denetçileri 
kabul etmemiştir.  

Bu dönemde alınan BM Güvenlik Konseyi 
kararlarında Irak, silahsızlanmayla ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmediği için 
kınanmaktadır. Özellikle 1154 sayılı kararda 
Güvenlik Konseyi, Irak'ın şartsız bir şekilde bütün 
taahhütlerini yerine getirmesini istemiş, 
“yükümlülüklerin ihlalinin Irak için ciddi sonuçları 
olacağını” karara bağlamıştır.28 1154 sayılı kararın 
tek taraflı ve otomatik olarak kuvvet kullanımına 
izin verip vermediği önemli bir tartışma konusunu 
oluşturmuştur.  

Konseyde bu mesele üzerinde ortak bir 
karara varılamamıştır. ABD ve İngiltere BM 
üyelerinin “otomatik” müdahale hakkına sahip 
oldukları yönündeki görüşlerine destek 
bulamamışlardır. Diğer daimi üyeler de dahil olmak 
üzere Güvenlik Konseyi'nin İngiltere ve ABD 
dışındaki bütün üyeleri, Konseyin otorite ve 
gücüne vurgu yapmışlar bazı durumlarda da 
açıkça üyelerin otomatik güç kullanma hakkını 
reddetmişlerdir. İsveç, BM Andlaşması'nda yer 
alan Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve 
güvenlikle ilgili sorumluluğundan kaçınılmaması 
gerektiğini vurgulamıştır. Brezilya, kararda BM 
Andlaşması'yla Güvenlik Konseyi'ne verilen 

                                                
27 
http://www.un.org/Depts/unscom/Chronology/chronology.
htm 
28 UNSC Resolution 1154, paragraf 3. 
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yetkileri elinden alan bir hususun bulunmadığını 
belirtmiştir. Rusya da 1154 sayılı karardan Irak'ın 
silahsızlandırılmasıyla ilgili olarak alınacak 
tedbirleri belirleme yetkisinin Güvenlik Konseyi'nde 
olduğunun açıkça anlaşılabileceğini söylemiştir.29  

ABD, Afganistan operasyonunun akabinde 
Irak'a karşı girişilecek harekâtın meşruluk 
temellerinin oluşturulması yönündeki çabalarına 
hız vermiş, konunun BM Güvenlik Konseyi'ne 
taşınmasının ardından yapılan tartışmaların 
sonunda 8 Kasım 2002 tarihinde 1441 sayılı karar 
kabul edilmiştir.30 1441 sayılı kararda Irak'ın 687 
sayılı kararı maddi ihlal içinde bulunduğu tasdik 
edilmiştir. Ancak “güç kullanımı” konusunda 
Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunluğunun 
düşünceleri değişmemiştir.  

1441 sayılı kararla Irak'a silahsızlanma 
hususundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 
katı bir denetleme rejimi “son fırsat” olarak 
gösterilmiştir. Rejim UNMOVIC ve Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçilerine 
güçlendirilmiş bir otorite tanımaktaydı. Kararda 
Irak'tan yeni rejimi kabul ettiğini yedi gün içinde 
açıklaması ve otuz gün içinde de kitle imha 
silahları programının bütün yönlerini detaylı bir 
şekilde açıklaması talep edilmiştir. Kararda Irak, 
söz konusu rejime uymayı kabul etmediği takdirde 
güç kullanılacağından bahsedilmemektedir. Üstelik 
Fransa, Rusya ve Meksika'nın ısrarlı talepleriyle 
Irak'ın denetleme rejimini maddi bir ihlali ortaya 
çıktığı takdirde durumun Güvenlik Konseyi'nde ele 
alınmasına ilişkin bir hüküm de kararda yer 
almıştır. Kararda ayrıca Irak'ın egemenliği ve 
toprak bütünlüğüne atıf da yapılmaktadır. Karara 
hakim olan eğilimin Irak'ın maddi bir ihlali 
karşısında otomatik kuvvet kullanımına izin 
vermeme yönünde olduğu görülmektedir.31  

1441 sayılı kararın alındığı gün, aralarında 
Amerikalı ve İngilizlerin de bulunduğu konseydeki 
bazı ülkelerin temsilcileri konuyla ilgili açıklamalar 
yapmışlardır. Amerikan ve İngiliz temsilciler, 1441 
sayılı kararla ilgili olarak şunları söylemişlerdir: 
''1441 sayılı kararın içinde bir tetikleyici madde 
bulunmamaktadır ve otomatik olarak güç 
kullanmaya cevaz vermemektedir.'' Dolayısıyla, 
ABD, denetçiler tarafından ortaya açık kanıt 
konulamadığı takdirde, kendisinde BM Güvenlik 

                                                
29 Blokker, Niels, "Is the Authorization Authorized? 
Powers and Practice of the UN Security Council to 
Authorize the Use of Force by 'Coalitions of the Able and 
Willing'", European Journal of International Law, 
(2000) Vol. 11 s. 541. 
30 Bu karar için bkz. Bozkurt, Enver, age, s.188-191. 
31 Krieger, David ve Chaffee, Devon, “ Law Triumphs 
over Force: For the Moment U.N. Iraq Resolution Does 
Not Authorize Use of Force” , The Iraq Crisis And 
International Law A Briefing Booklet, (Der.) Richard 
Falk and David rieger , ( Nuclear Age Peace Foundation , 
2003), s.7 

Konseyi'ne konuyu getirmeden güç kullanma 
hakkının olmadığını bir bakıma ifade etmiştir.32 

Ancak, 1441 sayılı kararın gerekleri yerine 
getirilirken, ABD ve İngiltere uçaklarının Irak'ı 
bombalaması,33 ABD'nin kuvvet kullanımı 
konusundaki kararlılığını göstermektedir.34 ABD 
Başkanının 8 Aralık 2002 tarihinde Irak'ın 1441 
sayılı karar gereğince BM'ye sunduğu 11.807 
sayfalık silah raporunu daha incelenmeden, 
raporun doğru bilgiler içermemesi halinde BM 
kararlarının maddi ihlali ve askeri müdahaleye 
zemin hazırlayacağı tehdidi,35 verilmiş bir karara 
hukuki gerekçe arandığının bir başka 
göstergesidir.36  

27 Ocak'ta UNMOVIC Direktörü Hans Blix 
ve IAEA Direktörü Muhammed El Baradei 
yaptıkları açıklamalarda Irak'taki denetlemelerinin 
sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Irak'ın elinde 
bulunduğuna inanılan kimyasal ve biyolojik 
silahları açıkça tespit ettikleri yönünde bir ifade 
Hans Blix tarafından kullanılmamıştır.37  

1441 sayılı kararın ardından ABD, 
Konsey'den kuvvet kullanımı yetkisi almak için 
çaba gösterip başarısız olmuştur. Aslında bu 
durum da Amerika'nın zımnen Irak'ta kuvvet 
kullanımı için Güvenlik Konseyi'nden yeni bir yetki 
alınması gerektiğini kabul ettiğini göstermektedir. 
Ayrıca II. Bölümde belirtildiği gibi ABD'nin kuvvet 
kullanımı kararını açıkladığı resmi beyanlarında 
1441 sayılı karara atıfta bulunmaması da dikkat 
çekicidir.38  

ABD'nin yeni bir karar çıkarmak için uğraşıp 
başaramamasının ardından kuvvet kullanma 
kararını 678 sayılı karara bağlaması, birçok 
uluslararası hukukçu tarafından kabul edilemez 
bulunmuştur. Irak'a karşı kuvvet kullanma yetkisi 
veren 678 sayılı karar, ateşkes şartlarının 
belirlendiği 687 sayılı karardan önce geldiği için, 
Irak ateşkes şartlarını ihlal etmiş olsa bile ABD'nin 
kuvvet kullanma yetkisi bulunmadığı ileri 
sürülmektedir. Professor Vaughan Lowe, 3 Nisan 
1991 tarihinde 687 sayılı kararın çıkmasıyla birlikte 

                                                
32 Kibaroğlu, Mustafa, “Kitle İmha Silahlarının Gelişim 
Süreci, Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Yapılan 
Çalışmalar ve Geleceğin Güvenlik Tehditleri”, 
Stradigma, Şubat 2003, No.1 
http://www.stradigma.com/dosya.php?tur=makale&dosya
=pdf&no=108 
33 Zaman, 2 Aralık 2002. 
34 Rubin, Barry, "Irak İçin İki Kritik Tarih" (Jerusalem Post, 
3 Aralık 2002) Zaman, 6 Aralık 2002. 
35 Radikal, 8 Aralık 2002. 
36 Bozkurt, Enver, age, s.192. 
37 Kibaroğlu, Mustafa, agm, 
http://www.stradigma.com/dosya.php?tur=makale&dosya
=pdf&no=108 
38 Duncan, E. J., Preventive War' and International Law 
After Iraq, 
http://www.greenpeace.org/international_en/multimedia/d
ownload/1/285773/0/ 

paper_on_preventive_war_doctrine.pdf , s.7  
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678 sayılı kararla Kuveyt'in işgalden kurtarılması 
için verilen kuvvet kullanma yetkisinin yok olduğu 
kanaatindedir.39 Bu yüzden Prof. Dr. Thomas 
Frank, herhangi bir BM üyesinin tek başına Irak'ın 
687 sayılı kararı ihlal ettiğine karar vererek kuvvet 
kullanmaya kalkmasının bütün sistemle dalga 
geçmek anlamına geleceğini söylemektedir.40  

Ayrıca 678 sayılı kararla verilen kuvvet 
kullanma yetkisi kitle imha silahları ile değil, Irak'ın 
Kuveyt'ten çıkarılması ile ilişkilidir. Yine 678 sayılı 
kararın Kuveyt'in egemenliğinin ve toprak 
bütünlüğünün yeniden tesisini içerdiği, Irak'ın işgali 
için bir hüküm içermediği ortadadır. Lobel ve 
Ratner, Körfez Savaşı'nın hemen ardından bu 
konunun ABD Kongresi Dış ilişkiler Komitesi'nde 
tartışıldığını ve 678 sayılı kararın Irak'ın işgali için 
ucu açık bir yetki vermediği, savaş sırasında Irak'ın 
içlerine giren askeri birliklerin hukuki durumunun 
“Kuveyt'in işgalden kurtarılması”yla bağlantılı 
olduğu görüşüne varıldığını söylemektedirler.41 

Bu değerlendirmelerden de anlaşıldığı 
üzere, 678 sayılı kararın kuvvet kullanımına 
dayanak olarak gösterilmesinin hukuken mümkün 
olmaması bir yana, ABD'li yetkililerin tavırlarından 
da bu gerçeğin farkında oldukları görülmektedir. 
Ayrıca Irak'ın işgal edilmesinden günümüze kadar 
geçen sürede Irak'ta yapılan incelemelerde hiçbir 
kitle imha silahı bulunamamıştır. Dolayısıyla, 
ABD'nin savaştan önceki hukuki gerekçeleri geçerli 
bile kabul edilse, iddialarını dayandırdığı kanıtların 
tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

IV. Önleyici Savaş Doktrini ve Irak'a 
Karşı Kuvvet Kullanımı  

 

ABD'nin Irak'ta varolduğunu iddia ettiği kitle 
imha silahları üzerinde sürekli durması, yalnızca 
kuvvet kullanımını BM Güvenlik Konseyi'nin 687 
sayılı kararının ihlali gerekçesine dayandırmak 
amacını gütmemiştir. Aynı zamanda kitle imha 
silahlarının varlığı, doğrudan ABD'ye karşı bir 
tehdit olarak nitelenmekte, bu tehdidin de “ön alıcı 
meşru müdafaa” ve “önleyici savaş” için gerekçe 
oluşturduğu ileri sürülmektedir.  

Eylül 2002 tarihli Ulusal Güvenlik 
Belgesi'nde önleyici savaş doktrini şöyle 
açıklanmaktadır: “Yüzyıllar boyunca uluslararası 
hukuk, milletlerin yakın bir saldırı tehdidi oluşturan 
kuvvetlere karşı hukuka uygun bir şekilde 
kendilerini müdafaa etmek amacıyla harekete 
geçmeden önce saldırıya maruz kalmaları 

                                                
39 Lowe, Vaughan, 
http://www.bbc.co.uk/radio4/today/reports/international/ir
aq_judgement.shtml 
40 Cassimatis, Anthony E., agm, 12 
41 Lobel, Jules ve Ratner, Michael, “Bypassing the 
Security Council: Ambiguous Authorizations of the Use of 
Force, Cease-Fires and the Iraqi Inspection Regime”, 
American Journal of International Law, (1999), s.124, 
139. 

gerekmediğini kabul etmiştir. Hukuk bilimciler ve 
Uluslararası hukukçular sık sık önleyiciliğin 
meşruiyetini yakın bir tehdidin varlığına 
bağlamışlardır- en çok da orduların, donanmaların 
ve hava kuvvetlerinin saldırmak üzere harekete 
geçtiklerinin görülmesine.  

Bizler günümüzdeki düşmanların hedef ve 
kabiliyetlerine göre bir “yakın tehlike” kavramı 
oluşturmak zorundayız. Serseri devletler ve 
teröristler bize konvansiyonel araçlarla saldırmaya 
çalışmıyorlar. Bu tarz atakların başarısız olacağını 
biliyorlar. Bunun yerine terör eylemlerine, 
potansiyel olarak da kitle imha silahlarının 
kullanımına dayanıyorlar.- kolayca gizlenebilecek, 
gizlice taşınabilecek ve ikâz edilmeksizin 
kullanılabilecek silahlar.”42  

ABD Başkanı George W. Bush'un Ulusal 
Güvenlik Danışmanı olan Condoleezza Rice ise 
önleyici savaş kavramını şöyle açıklamaktadır: 
“İntiharı kutsal bir eylem olarak gören aşırıları 
caydırmak ihtimal dışıdır. Yeni teknoloji, bir 
tehdidin gerçekte ne zaman “yakın” olacağına dair 
yeni bir düşünce tarzını gerektirmektedir. Bu 
yüzden sağduyunun gereği olarak ABD, tehlikeler 
tamamen gerçekleşmeden gerektiğinde harekete 
geçmek için hazırlanmak zorundadır. Ön alma yeni 
bir kavram değildir. Bir ülkenin dış tehditlerden 
bahsetmek için saldırıya uğramasını gerektiren 
ahlaki ya da hukuki bir zorunluluk hiçbir zaman 
olmamıştır. Ancak bu yaklaşım büyük bir dikkatle 
ele alınmalıdır. Bu durumun meşru kabul edileceği 
örnekler daima çok az olacaktır. Bu, ABD'ye ya da 
diğer devletlere diplomasi de dahil olmak üzere 
tüm yolları tüketmeden harekete geçmek için yeşil 
ışık yakmamaktadır. Ön alma eylemi, uzun bir 
çabalama zincirinin başlangıcında yer 
almamaktadır. Tehdit çok ciddi olmak zorundadır. 
Ve beklemenin riski, harekete geçmenin riski 
karşısında çok ağır basmak zorundadır.”43 

Böylelikle ABD uluslararası hukukun kabul 
edilegelmiş kuralları dışında faaliyette 
bulunacağını ilan etmiştir. Brooking Institute'ün 
hazırladığı raporda da Bush doktrinindeki “önleyici 
savaş ile/preventive war” “ön alma/preemption” 
şöyle açıklanmaktadır: “Kavram ön almanın 
saldırmaya hazırlanan bir düşmanı vurmak 
şeklindeki geleneksel tanımıyla sınırlı değildir. Aynı 
zamanda bir saldırının gelmekte olduğuna dair 
belirli bir kanıtın bulunmadığı durumlarda bile 
düşmanı vurmak anlamında önlemeyi de içine 
almaktadır. Bu fikirle temel olarak, stratejiye göre 
radikalizm ve ideolojinin bir bileşimi tarafından 
birbiriyle ilişkilendirilen terörist guruplar ve aşırı ya 

                                                
42 SEAL OF THE PRESIDENT OF THE UNITED 
STATES: The National Security Strategy of the United 
States , (The White House, Washington, September 
2002), s.15 
43 'Dr. Condoleezza Rice Discusses President's National 
Security Strategy', Wriston Lecture, 1 October 2002., 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/2002
1001-6.html 
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da serseri devletler hedef alınmış 
gözükmektedir.”44 

Nitekim, Afganistan operasyonunun hemen 
ardından Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu 
iddialarının dile getirilmesi ile Saddam Hüseyin-el-
Kaide bağlantısına dair asılsız olduğu anlaşılan 
haberlerin dolaşıma sokulmasının, Irak Savaşı'nı 
“önleyici savaş” doktrini çerçevesine yerleştirme 
gayretlerinin bir ürünü olduğunu söylemek 
mümkün gözükmektedir.  

Önleyici savaş kavramına uluslararası 
hukuk literatüründen dayanak olmak üzere örnek 
gösterilen Caroline olayı, 1837 yılı kışında İngiltere 
ve ABD arasında yaşanmıştır. Söz konusu tarihte 
İngiltere, Kanada'daki isyancılara karşı 
savaşmaktadır. İngiliz kuvvetleri Amerikan 
bandıralı Caroline gemisine tayfalar uykudayken 
baskın yaparlar. Mürettebata ve yolculara ateş 
açılarak iki kişi öldürülür. Daha sonra yapılan 
müzakerelerde ABD Dışişleri Bakanı Daniel 
Webster, İngiltere'nin önleyici meşru müdafaa 
iddiasının ancak “ani, çok kuvvetli, başka herhangi 
bir seçenek ve müzakere için zaman bırakmayan” 
bir durumda meydana geldiğini göstermesi halinde 
kabul edileceğini söylemiştir. Ancak görülmektedir 
ki bu kriterlerin belirlendiği söz konusu tarih BM 
Andlaşması'ndan çok önceye rastlamaktadır.45 

Buna rağmen “ön alma” üzerine çalışan 
uluslararası hukukçular Caroline olayına sık sık 
atıfta bulunmaktadırlar. Örneğin Robert Jennings, 
Caroline davasına dayanarak uluslararası hukuk 
çerçevesinde silahlı kuvvetlerin kullanılması ve bir 
başka devletin topraklarına girilmesinin şu 
şartlarda meşru olduğunu söylemektedir:  

a) Bir devletin topraklarına, kuvvetlerine 
(belki vatandaşlarına) karşı bir saldırının 
başlaması ya da yakın bir tehdidin bulunması.  

b) Saldırıya karşı savunma eylemi için acil 
bir zorunluluğun bulunması.  

c) Meşru müdafaa için uygulanabilir bir 
alternatifin bulunmaması, özellikle tecavüzü 
durdurmak ya da önlemek için gerekli hukuki 
yetkiye sahip bir başka devlet ya da otoritenin 
bunu etkili bir şekilde kullanmaması ya da 
kullanamaması.  

d) Meşru müdafaa olarak yapılacak 
eylemin, tecavüzü durdurmak ya da önlemek için 
gerekli olanla sınırlı olması.46 

Yakın dönemde ön almanın kuvvet 
kullanımının temel hukuki gerekçesi olarak ileri 

                                                
44 O'Hanlon, Michael E.; Rice, Susan E. ve Steinberg, 
James B., “The New National Security Strategy and 
Preemption”, Policy Brief, January 2003,113, at 
http://www.brook.edu/comm/policybriefs/pb113.htm. 
45 Duncan, E. J., agm, s.3. 
46 Martyn, Angus, “Disarming Iraq under International 
Law”, Current Issues Brief, No. 9 2002–03, (Australia: 
Department of the Parliamentary Library, December 
2002), 8. 

sürülüşünün en çok bilinen örneğini ise İsrail'in 
Irak'taki Osirak nükleer reaktörüne 1981'de yaptığı 
hava saldırısı oluşturmaktadır. Bu olaydan sonra 
İsrail kendisini şöyle savunmuştur: “Varlığına 
yönelik bu korkunç nükleer tehdidi ortadan 
kaldırarak (İsrail) yalnızca, uluslararası hukuktaki 
anlamı ve Birleşmiş Milletler Andlaşması'nda 
korunma altına alındığı şekliyle meşru müdafaa 
hakkını kullanmıştır.”47 Ancak İsrail'in bu eylemi 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 
uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak 
kınanmıştır.48  

Bu örneklerin ışığında bakıldığında 
Amerikan Ulusal Güvenlik Doktrini'nde çerçevesi 
çizildiği şekliyle bir “önleyici meşru müdafaa” ya da 
“önleyici savaş” yaklaşımının mevcut uluslararası 
hukuka aykırı olduğu görülmektedir. Birinci 
bölümde belirtilen meşru müdafaa hakkının 
kullanılması için gerekli saldırı fiilinin oluşmasına 
ihtiyaç duymadan kuvvet kullanımını öngören 
“önleyici savaş” doktrini, meşru müdafaanın 
“ölçülülük” ve “gereklilik” ilkeleriyle de 
uyuşmamaktadır. Irak'ın işgalinin ardından kitle 
imha silahlarının izine bile rastlanamaması ise, 
Irak Savaşı'nın “önleyici savaş doktrini”nin kendi 
kriterleri açısından bile hukuk dışı olduğunu 
göstermektedir.  

Önleyici savaş doktrininin dayandırıldığı 
gerekçeler arasında kitle imha silahlarının 
yayılmasını engelleyeceği iddiası da 
bulunmaktadır. Ancak, “önleyici savaş” 
kapsamında aslında kitle imha silahı bulunmayan 
Irak'ın işgal edilip, nükleer silahlara sahip olması 
yüzünden Kuzey Kore'ye dokunulamayışı, 
doktrinin kitle imha silahlarının yayılmasının 
engellenmesinden ziyade hızlanmasına hizmet 
edeceğini düşünmeyi de mümkün kılmaktadır.  

 

V. İnsani Müdahale ve Irak'a Karşı 
Kuvvet Kullanımı  

 

Irak Savaşı'nın uluslararası hukuka 
uygunluğunu “insani müdahale” kavramı 
çerçevesinde ele alanlar da bulunmaktadır.49 
Zaten birinci bölümde de belirtildiği üzere Irak'a 
karşı savaşan koalisyonun üyeleri, değişik 
vesilelerle insani gerekçelere dayandıklarını 
açıklamışlardır.  

İnsani müdahale, yabancı ulusların bir 
ülkenin kendi hükümeti tarafından gerçekleştirilen 
insan haklarının açık ve yaygın ihlallerini ortadan 
kaldırmaya yönelik müdahalesi (diğer devletin iç 
işlerine tam anlamıyla baskıcı-diktatöryel 

                                                
47 Martyn, Angus, agm, s.7 
48 Resolution 481 (1981). Martyn, Angus, agm, s.7 
49 Fuente, Ximena, “Can international law contribute to 
the prevention of violence?”,   
http://islandia.law.yale.edu/sela/Fuentesenglish03.pdf, 
s.1 
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yöntemlerle karışmak) olarak tanımlanmaktadır.50 
İnsani müdahaleye ilişkin insan haklarıyla iligili hiç 
bir anlaşmada açık bir hüküm bulunmadığını ifade 
eden Donnelly, müdahalenin hukukiliğinin 
uluslararası hukukun diğer temel kaynaklarından 
olan örf ve adete dayalı olarak ortaya konulması 
gerektiği düşüncesindedir.51 

İnsan hakları ihlallerinin sonuçlarının ulusal 
sınırları aşarak uluslararası barış ve istikrara zarar 
vereceğini ileri sürmek suretiyle “insani 
müdahale”nin BM Andlaşması'na uygunluğunu, 
dolayısıyla hukukiliğini ve gerekliliğini 
vurgulayanlar olduğu gibi52, tam tersine 
müdahaleci bir insan hakları politikasının 
uluslararası istikrarı ve düzeni zedeleyeceğini 
düşünenler de bulunmaktadır.53 Heuer ve 
Schirmer, devletleri insan hakları taahhütlerine 
uygun davranmaya zorlamak için uluslararası 
hukukun üzerinde anlaşılmış kuralları 
çerçevesinde davranılabileceğini, ancak askeri 
müdahalenin bunun için meşru bir yol olmadığını 
söylemektedirler. Zira, “BM, devletleri keyfi olarak 
idare edebilecek, polis ve yasama vazifeleri olan 
bir üst-devlet değildir.” Bu görevler NATO ve 
ABD'nin yetki sınırları içinde de değillerdir.54 

Hardt ve Negri, BM Sözleşmesi'yle BM'nin 
eline verilen araçlar arasında müdahale hakkı 
uluslararası düzeni korumak için göze en çok 
çarpan hak olmakla birlikte, bu hakkın 
günümüzdeki düzenlenişinin “niteliksel bir sıçrama” 
anlamına geldiğini belirtmektedirler. Soğuk Savaş 
döneminde olduğu gibi, egemen devletler ya da 
BM, sadece gönüllü olarak imzalanmış uluslararası 
anlaşmaların uygulanmasını ya da dayatılmasını 
sağlamak amacıyla müdahalede 
bulunmamaktadırlar. Günümüzde ister hak, isterse 
konsensüs yoluyla meşruluk kazanmış ulus üstü 
aktörler, acil durumları ve üstün ahlâkî ilkeleri 
dayanak göstererek müdahalede bulunmaktadırlar. 
Başka bir deyişle, polislik hakkı “evrensel değerler” 
tarafından meşrulaştırılmaktadır.55  

                                                
50 Donnelly, Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel 
İnsan Hakları, Çev.: Mustafa Erdoğan, Levent Korkut, 
(Ankara: 1995), s.274. 
51 Donnelly, Jack, age, s.275. 
52 BM Güvenlik Konseyi'ndeki ABD politikasının sonucu 
olarak Kuzey Irak, Somali, Bosna, Haiti, Ruanda, Angola 
gibi örneklerle ilgili olarak Konsey, devletlerin içindeki 
kişilerin güvenliği uluslararası barış ve güvenliğe karşı bir 
tehdit oluşturduğuna karar vermiştir. Bu kararlarla 
uluslararası topluma koruyucu önlemler alma imkanı 
verilmiştir. Forsythe, David P., Human Rights and 
World Politics , (Lincoln: University of Nebraska Press: 
1989), s.147. 
53 Bull, H., The Anarchical Society, (New York: 1977), 
s.82-83. 
54 Heuer, Uwe-Jens ve Schirmer, Gregor, “İnsan Hakları 
Emperyalizmi”, Çev.: Can Yıldız, İnsan Hakları 
Diplomasisi, Der.: Emin Gürses, (İstanbul: Bağlam, 
2001), s.127. 
55 Hardt, Michael ve Negri, Antonio, İmparatorluk, 
Çev.:Abdullah Yılmaz, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), 
s.42. 

Clark ve Beck, bir müdahalenin insani 
olarak nitelendirilebilmesi için müdahale eden 
devletin hedefinin temelde kesinlikle insan 
haklarını korumakla sınırlı olması gerektiğinin altını 
çizmektedirler. Verwey de, insani 
değerlendirmelerin başlıca hedefleri belirlediği ve 
bu hedeflerle eş değer başka bir siyasal ya da 
ekonomik değerlendirmenin bulunmadığı bir 
durumda insani müdahaleden bahsedilebileceğini 
söylemektedir.56  

Müllerson ise bir insani müdahale için hem 
insani hassasiyetlerden hem de Reelpolitik'ten 
kaynaklanan bazı gerekliliklerin bir araya gelmesi 
gerektiği görüşündedir. Minimum insanî 
gereklilikleri şöyle sıralamaktadır:  

a)İnsan hakları ihlalleri kitlesel ve yaşama 
hakkı gibi temel haklara ilişkin olmalı.  

b)Müdahale en azından nüfusun ciddi bir 
çoğunluğu tarafından davet ya da kabul 
edilmelidir.57 

Reelpolitiğin minimum gerekliliklerini ise 
şöyle sıralamaktadır:  

a)Bir dış müdahale ihlalleri durdurabilmeli 
ve müdahaleciler ayrıldıktan sonra, en azından 
derhal, aynı ihlallerin tekrarlanmayacaklarını 
garanti edebilmelidir.  

b)Müdahalenin insan kaybı, siyasal ve 
finansal açıdan maliyeti, müdahale edecek ülkeler 
açısından kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır.  

c)Müdahalenin kendisi uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit etmemelidir.  

d)Bir müdahalenin makul olabilmesi için 
insani hassasiyetlerin yanı sıra ulusal, bölgesel ya 
da uluslararası güvenlik gibi diğer çıkarların da söz 
konusu olması gereklidir.  

e)Müdahale eden devlette kamuoyu 
müdahaleyi desteklemelidir.58  

Hukuki görüşler, insan hakları ihlallerinin 
etkilerinin söz konusu ülkenin sınırları dışına 
taşarak uluslararası barışı tehdit eder düzeye 
ulaşması halinde BM Güvenlik Konseyi'nin 
müdahale kararı alabileceği yönünde 
yoğunlaşırken, Güvenlik Konseyi'nin 
yetkilendirmesi olmaksızın yapılan tek taraflı 
müdahaleler BM Andlaşması hükümlerine aykırı 
düşmektedir. Kosova operasyonu sırasında 
Başkan Bill Clinton ve diğer Beyaz Saray yetkilileri, 
vatandaşları üzerinde yaygın insan hakları 
ihlallerinde bulunan bir devlete karşı başka bir 
devlet ya da devletler koalisyonun söz konusu 
ihlalleri engellemek için BM Güvenlik Konseyi'nin 
yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan askeri 

                                                
56 Müllerson, Rein, Human Rights Diplomacy, (New 
York: Routledge, 1997), s.163 
57 Müllerson, Rein, age, s.164. 
58 Müllerson, Rein, age, s.165. 
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müdahalede bulunabileceklerini söylemişlerdir.59 
Kosova'ya yapılan müdahaleyi gerekçelendirirken 
ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da, bu 
durumun “uluslararası hukukta yeni bir örf-adet 
normu oluşturma yolunda önemli bir ilk adım” 
olduğunu ifade etmiştir.60 Aynı yaklaşımın devamı 
olarak bazı hukukçular, yaygın insan hakları 
ihlallerinin yapıldığı durumlarda Güvenlik 
Konseyi'nin sessiz kalması halinde, ya da daha 
önce hedef ülkenin insan hakları sicilinin kınanmış 
olması durumunda tek taraflı askeri müdahalenin 
meşru olduğu görüşünü ileri sürmektedirler.61  

Uluslararası hukuk uzmanlarının insani 
müdahaleyi objektif kriterlere oturtma çabalarına 
karşın, müdahalenin mevcut uluslararası sistem 
içerisindeki anlamı üzerine Galtung: “Temelde tek 
bir uygarlıktan alınan, tek bir göndericisi (BM 
Güvenlik Konseyi) olan evrensel insan hakları 
kavramı, zorla rıza sağlamak üzere donatılmış 
(Batı'nın hâkim oluğu) Güvenlik Konseyi ile birlikte, 
yerel ve bölgesel isyanlara karşı bir tedbir 
olmaktadır. Bu durum ile Haçlı Seferleri (1095-
1291) arasındaki benzerlik son derece açıktır” 
demektedir.62  

İnsan hakları gerekçesiyle müdahalede 
bulunanlar dünyanın güçlüleri, müdahalede 
bulunulan yerler de dünyanın zayıf ülkeleridir. 
Güçlülere zayıflara karşı kullanmaları için bir 
siyasal araç olarak sağlanan tek taraflı 
müdahalelerin ortaya koyduğu ayrımcı tutumlar 
insani müdahalenin siyasal olarak yozlaşmasına 
neden olmakta, güçlü ya da güçlü devletlerle 
sağlam bağları olanlara karşı 
başvurulmamaktadır.63 Büyük ihlâller yapanlara, 
büyük güçlerin işine geldiği takdirde müdahale 
edilmektedir.64 Örneğin Kuzey İrlanda sorunundan 
dolayı İngiltere'ye, polisin uyguladığı ırkçı şiddet 
dolayısıyla Los Angeles'a ya da sistematik insan 
hakları ihlalleri dolayısıyla Rusya ve Çin'e askeri 
müdahalede bulunulması söz konusu bile 
değildir.65 

                                                
59 Lobel, Jules ve Ratner, Michael, “Humanitarian Military 
Intervention”, Foreign Policy In Focus, C.5, No.1, 
January 2000, s.1. 
60 Buchanan, Allen, “From Nuremberg to Kosovo: The 
Morality of Illigal International Legal Reform”, Ethics, 
(Temmuz 2001), 111, s.674. 
61 Lobel, Jules ve Ratner, Michael, agm, s.1. 
62 Galtung, Johan, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, 
(İstanbul: Metis Yayınları, 1999), s.32 
63 Donnelly, Jack, age, s.277-78. 
64 Barkin, J. Samuel, “The Evolution of the Constitution of 
Sovereignty and the Emergence of Human Rights 
Norms”, Millenium: Journal of International Studies, 
(1998), 27, 2, s.250. 
65 Heuer, Uwe-Jens ve Schirmer, Gregor, agm, s.129 – 
İngiltere'de Kuzey İrlanda sorunu dolayısıyla meydana 
gelen faili meçhul cinayetler, hukuka aykırı güç kullanımı 
ve yargısız infazlar, basın özgürlüğü ve sansüre ilişkin 
insan hakları ihlâlleri için bkz.: Laçiner, Sedat: İngiltere, 
Terör, Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları, 
(Ankara: ASAM, 2001), s.24-30. 

Uluslararası insani bir müdahalenin 
yapılabilmesi için sözkonusu bölgenin kültürel, 
stratejik ya da jeopolitik sebeplerle yeryüzündeki 
güçlü devletlerden birisi için hayatî önemde olması 
ve bir başka büyük devletin kuvvet kullanılmasına 
muhalefet etmemesi neredeyse temel bir kriter 
hâline gelmiştir.66 Güvenlik Konseyi'ndeki 
ülkelerden Çin kendi evinde insan hakları ihlâlleri 
gerçekleştirmekte, Fransa ise Afrika'da insan 
hakları ihlâllerine sebep olan politikalara arka 
çıkmaktadır. Bu açıdan Fransa'nın özellikle 
Rwanda'daki soykırımda oynadığı rol çok 
önemlidir. Güvenlik Konseyi'nin bir başka ülkesi 
olan Rusya da Çeçenistan'da yaptıklarının 
tartışılmasını istememekte, kendisinin 
eleştirilmesini engellemeye çalışırken başka 
ihlâllerin üzerine gidilmesinin de önünü 
tıkamaktadır.67  

Güvenlik konseyinin diğer üyeleri için 
geçerli olan bu durum, stratejik ve ekonomik 
çıkarlarını korumak, vatandaşlarının can ve mal 
emniyetini sağlamak için sık sık “insani müdahale” 
adı altında askeri operasyonlar yapan68 ABD 
açısından bakıldığında çok daha açık bir şekilde 
kendisini ortaya koymaktadır. İnsan haklarıyla ilgili 
ihlâller gündeme geldiğinde eğer başka ABD 
çıkarları da gerektiriyorsa, müdahale 
yapılmaktadır.69 Bu yüzyılda yaşanan en büyük 
soykırımlardan biri olan 1994 yılında Rwanda'da 
800.000 kişinin ölümüyle neticelenen olaylar 
sırasında ABD'nin takındığı tavır, ulusal çıkarlar 
gerektirmediğinde ise ne yapıldığının en güzel 
örneğini oluşturmaktadır. Katliama seyirci kalınmış, 
bırakınız müdahale çağrılarının cevaplanılmasını, 
radyo yayınları aracılığıyla haberleşen 
katliamcıların iletişimini kesmek için frekans 
bozucu sinyaller gönderilmesi talepleri bile, 
“pahalı” olduğu gerekçesiyle reddedilmiş, BM'nin 
ABD'den barış gücü için talep ettiği zırhlı personel 
taşıyıcılar, Almanya'dan Rwanda'ya kadar nakliye 
parasını ödeyecek kimse olmadığı için 
gönderilmemiştir.70 

                                                
66 Ignatieff, Michael, “Human Rights as Politics”, Human 
Rights as Politics and Idolatry , (Der.) Amy Gutmann, 
(Princeton: Princeton University Press, 2001), s.40. 
67 Neier, Aryeh, “Dünyada İnsan Hakları Savunuculuğu; 
80'ler-90'lar ve Ötesi”, 12 Nisan 2001 Tarihinde Sabancı 
Üniversitesi'nde Verdiği Konferans, Defter, (Bahar 2001), 
43, s.214. 
68 Kartashkin, Vladimir, “U.S. Foreign Policy and Human 
Rights”, Human Rights for the 21st Century, 
Foundations for Responsible Hope, A U.S.-Post-
Soviet Dialogue, Der.: Peter Juviler, Bertram Gross, 
Vladimir Kartashkin, Elena Lukasheva, New York: M. E. 
Sharpe, 1993), s.210. 
69 Falk, Richard, Human Rights Horizons: The Pursuit 
of Justice in a Globalizing World, (New York&London: 
Routledge, 2000), s.45. 
70 Power, Samantha, “Bystanders to Genocide, Why the 
United States Let the Rwandan Tragedy Happen”, The 
Atlantic Monthly, (September 2001), 
www.theatlantic.com/issues/2001/09/power.htm 
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İnsani müdahale kavramı üzerine yapılan 
bu değerlendirmelerin ışığında Irak Savaşı'na 
bakıldığında karşımıza çıkan manzaranın 
uluslararası hukukla açıklanabilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Öncelikle Irak Savaşı 
öncesinde insani bir müdahaleye gerekçe 
gösterilebilecek Kosova'daki gibi bölge ve dünya 
barışını tehdit eden yaygın insan hakları ihlalleri 
yaşanmamıştır. Bir ülkeye rejimini değiştirmek için 
savaş açmak ise BM Andlaşması'na aykırılık teşkil 
etmektedir. Ayrıca yaygın ihlallerin varlığı 
durumunda bile BM Güvenlik Konseyi'nin 
yetkilendirmesi olmaksızın kuvvet kullanımına 
başvurmak da uluslararası hukukun ihlali anlamına 
gelmektedir.  

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Irak 
Savaşı için insani gerekçeler sıralanması, “insani 
müdahale” için fiiliyatta gerekli siyasi şartlarla 
uyumluluk arz etmektedir. Bölge ABD için siyasi, 
askeri ve ekonomik öneme sahiptir. Bölgeye 
müdahale edilmesine itiraz edecek büyük güçlerin 
müdahaleyi engelleme kudretleri yoktur. ABD 
tarafından bu manzara Saddam Hüseyin'in siciliyle 
de birleştirilerek “insani müdahale” gerekçesiyle 
ulusal çıkarlar açısından gerekli görülen bir savaş 
başlatılmıştır.  

 

Sonuç  

 

Uluslararası hukuk açısından Irak 
Savaşı'nın meşruiyetinin değerlendirildiği bu 
çalışmada öncelikle BM Andlaşması çerçevesinde 
uluslararası ilişkilerde meşru güç kullanma 
kriterleri ele alınmıştır. Daha sonra Irak Savaşı'nı 
başlatan ABD ve müttefiklerinin, kuvvet 
kullanımının gerekçesi olarak ileri sürdükleri hukuki 
dayanaklar anlatılmıştır. Çalışmada değişik 
zamanlarda resmi ağızlardan uluslararası 
kamuoyuna ilan edilen bu gerekçelerin üç ana 
başlık altında toplanması yoluna gidilmiştir.  

İlk başlık altında Irak'ın BM Güvenlik 
Konseyi tarafından alınan 687 sayılı kararla 
sağlanan ateşkes kurallarını ihlal ettiği, bu yüzden 
de Irak'a karşı kuvvet kullanımına izin veren 678 
sayılı karara dayanarak ABD ve müttefiklerinin 
savaşı başlattıkları tezi incelenmiştir.  

İkinci gerekçe olan “önleyici meşru 
müdafaa/önleyici savaş” doktrininin 
değerlendirildiği bölümde, ABD'nin iddiaları ile 
uluslararası hukuk literatüründe “ön alma”ya örnek 
gösterilen vakalar ele alınmış ve uluslararası 
hukukla bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.  

Üçüncü ve son başlık altında da “insani 
müdahale” gerekçesinin uluslararası hukuk 
açısından geçerliliği sorgulanmaya çalışılmıştır.  

Yapılan değerlendirmelerin ardından 
ulaşılan sonuç, Irak Savaşı'nın bir “saldırı savaşı” 

olduğunu düşünen71 [69] birçok uluslararası 
hukukçuyla aynı paraleldedir. Irak Savaşı'nın 
uluslararası hukuk sistemi üzerinde yarattığı 
tahribat, yalnızca bir ülkenin hukuka aykırı şekilde 
işgalinden ibaret de değildir. Zira, II. Dünya 
Savaşı'nın ardından kurulan hukuk düzeninin ciddi 
şekilde yaralanması, güvenilirliği ve itibarının 
zedelenmesi, sonuçları şimdiden kestirilemeyecek 
bir dizi olumsuz gelişmeyi tetikleyebilecektir.  
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OSMANLI HUKUKUNDA İSTİMLÂK 

EXPROPRIATION IN OTTOMAN LAW 

Dr. Nuran KOYUNCU 

 

ÖZET: İstimlâk kamu yararı amacıyla özel 
mülkiyete el konulmasıdır. Biz bu çalışmada 
Osmanlı uygulamasındaki istimlâk müessesesini 
tartıştık. Fıkıh kitaplarında istimlâk kurumu 
düzenlenmemiştir. Fakat hem Hz. Muhammed 
hem de dört halife bu kurumu kendi 
dönemlerinde uygulamışlardır. Osmanlı 
Devleti’nde istimlâk 1855 tarihli nizamname ile 
düzenlenmiştir. Yine bu kurum Mecellenin 1216. 
maddesinde ve ilk Anayasa olan Kanun-ı 
Esasi’de düzenleme konusu yapılmıştır. Buna 
göre Osmanlı Devleti’nde istimlâkin özellikle 
Tanzimat’tan sonra uygulandığı söylenebilir. 
Çünkü Osmanlı Devleti’nde ilk zamanlarda vakıf 
ve imaret uygulaması vardır. Çalışmamızda 
göreceğimiz üzere vakıf ve imaret kurumları 
istimlâkten farklıdır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, 
İstimlâk, Kamu Yararı, Devletin Müdahalesi.  

 

Abstract: Expropriation means that the 
interference of government about personal 
ownership. In this study we discussed 
expropriation in Ottoman practice. Fıkih books 
didn’t accept this instition. But both of Hz. 
Muhammed and four khalife applied expropriation 
in their periods. Expropriation was established by 
1855 regulations in Otoman State. Also it took 
place in Mecelle (number 1216) and Kanun-ı 
Esasi (first constition). Therefore, it easily said 
that expropriation was applied particularly after 
Tanzimat period. Because in first period of 
Ottoman the instition of “vakıf” or “imaret” was 
applied. We will see in our study that these 
institions are different from expropriation.  

Key words: Ottoman Law, Expropriation, 
Public welfare, Governmental intervention. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti, İslam hukukunu bütün 
yönleri ile uygulamıştır 1 . Dolayısıyla toprak 
hukuku alanında da İslam hukuku hükümleri 
geçerli olmuştur. İslam ve Osmanlı hukukunda 
ferdi mülkiyet, fetihlerden sonra halifenin veya 
padişahın fatihlere mülk olarak arazi vermesiyle 
veya fetihten önce toprağın zilyetliği kimin elinde 
ise bir vergi karşılığında onların yedinde mülk 
olarak bırakılması ile oluşmuştur. Fethedilen 
toprağın fatihler arasında taksimi kuralı kesin 
değildir. Sultan, toprağın çıplak mülkiyetini 

                                                
1  CİN Halil, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete 
Dönüşümü, Konya 1986, s.7; CİN Halil, Osmanlı Toprak 
Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Konya 1992, s.9. 

devlete mal ederek, sadece zilyetliğini 
bırakabilmiştir 2 . Bu esasın devamı olarak 
Osmanlı toprak sistemi miri arazi denilen bir 
sistem üzerine oturtulmuştur. Miri arazi çıplak 
mülkiyeti devlete ait arazinin, geliri toplumun 
genel ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere reayaya 
tefviz edilmesidir3.Osmanlı topraklarının büyük bir 
kısmı miri arazidir. Yani rakabesi (çıplak 
mülkiyeti) devlete ait olan arazidir4. İstimlâk de 
mülkiyete müdahale olduğuna göre Osmanlı 
Devleti’nde istimlâkin çok dar çerçevede kalacağı 
düşünülebilir. Ancak arazinin büyük 
çoğunluğunun miri olması Osmanlı Devleti’nde 
mülk olarak sahip olunan toprakların olmadığını 
göstermez. Osmanlı Devleti’nde dönem dönem 
çıkarılan çeşitli arazi nizamnameleri şahısların 
müstakil olarak mülkiyetine sahip oldukları 
topraklar üzerindeki müdahaleyi düzenlemiştir. 
Aynı zamanda Osmanlı hukukunun temeli olan 
İslam hukukunda şahısların özel mülkiyet 
hakkının var olduğu kabul edilmektedir. Hz. 
Peygamber’in fetihler sırasında sık sık mülk 
tevcihlerinde bulunduğu görülmektedir. İslam 
hukukunda ferdi mülkiyet sonucu doğuran 
“ihya”nın kabul edilip uygulanması da bu hususu 
desteklemektedir. Ayrıca İslam hukuku mülkiyet 
hakkının dokunulmazlığını son derece sıkı 
kurallara bağlamıştır5. Tüm bunlar özel mülkiyetin 
var olduğunu bize ispatlamaktadır6. 

Osmanlı Devleti’nde ferdi mülkiyet ile ilgili 
düzenlemeleri şer’i esaslara dayanmakla birlikte 
mülkiyete müdahale olarak nitelenen istimlâke ait 
bilgilerin fıkıh kitaplarında ayrıntılı olarak 
düzenlenmemiş olduğu görülmektedir7. Osmanlı 
Devleti’nde istimlâk ile ilgili ilk hukuki 
düzenlemeler yapılıncaya kadar bu konudaki 
uygulamalar İslam hukukunun genel prensibi olan 
kamu yararı esasına ve özellikle de Hz. 
Peygamber ve Hulefa-i Raşidin dönemindeki 
istimlâk uygulamalarına dayandırılmıştır. 
Dolayısıyla istimlâk kurumunun temelini büyük 
ölçüde İslam hukukçularının sonradan ihtiyaç 
duymaları sebebiyle ortaya attıkları hükümler 
oluşturmuştur8.  

Osmanlı Devleti’nde istimlâk esas olarak 
çok önemli bir hukuki belge olan Mecelle’de 
düzenlenmiştir9. Daha sonra çeşitli nizamnameler 
çıkarılarak bu konudaki düzenlemeler 

                                                
2 CİN, Toprak Düzeni, s.12-13. 
3 BAYRAKÇI Halil, Osmanlı Toprak Sistemi- Miri Hukuk-, 
İstanbul 1990, s.49vd. 
4 CİN, Miri Arazi, s. 43. 
5  ZEYDAN Abdülkerim, İslam’da Fert ve Devlet 
Münasebetleri, Kayıhan yay, İstanbul 1978, s. 129. 
6 CİN, Miri Arazi, s. 6.  
7 SCHACHT Joseph, İslâm Hukukuna Giriş, (çev: DAĞ 
Mehmet&ŞENER Abdülkadir), Ankara 1977, s.150. 
8  ERGİN Osman Nuri, İslam’da Temellük ve Tasarruf 
Hakkının Dokunulmazlığı ve İstimlâk Meselesi, Adalet 
Dergisi, Yıl: 40, 1949, s.12vd; SCHACHT, s.150. 
9 BERKİ Ali Himmet, Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye), 
Ankara 1959, md. 26-27. 
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desteklenmeye çalışılmıştır. 1876 tarihli Osmanlı 
Devleti’nin ilk anayasası kabul edilen Kanun-ı 
Esasi de istimlâke ayrı bir madde tahsis 
etmiştir10.  

20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nun, 1945 yılında anlam ve kavramda 
hiçbir değişiklik yapılmaksızın 
Türkçeleştirilmesiyle birlikte, Türk Hukuk diline 
“kamulaştırma” terimi girmiştir11. İstimlâk ile ilgili 
hükümler dağınık bir şekilde 1956 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır12. 

I. KAVRAM OLARAK İSTİMLÂK 

İstimlâk kelimesi sözlükte “mülk sahibi 
olma, mülk edinme, mülk satın alma, mülkiyeti 
altına alma” anlamına gelmektedir 13 . Günümüz 
hukukundaki karşılığı ise kamulaştırma terimidir. 
İstimlâk Osmanlıca bir kelimedir. Çağdaş Arap 
hukuk literatüründe bu kelimenin yerine daha çok 
mülkiyetin kaldırılması anlamında nez’ul-milkiyye 
ya da devletleştirme anlamına gelen te’mim terimi 
yerleşmiş durumdadır 14 . İstimlâk terimi ilk defa 
“Vilayat Belediye Kanunu” ile “Dersaadet 
Belediye Kanunu” adını taşıyan kanunların 
üçüncü maddelerinde “menafi-i umumiye için 
istimlâk” şeklinde kullanılmıştır 15 . İstimlâk 
alanındaki ilk hukuki düzenlemede (hicri 4 Recep 
1272 –1855- tarihli nizamname) istimlâk kelimesi 
geçmemektedir. İstimlâk kelimesi geçmeden 
uygulamasında uyulacak esaslar verilmiştir16. Bu 
kanun daha sonra bir başka kanun ile ilga 
edilmiştir17.  

1876 tarihli Osmanlı Devleti’nin ilk 
anayasası kabul edilen Kanun-ı Esaside ise 
istimlâk yine terim olarak zikredilmeden şu 
şekilde yer almıştır: 

“Herkes, usulen mutasarrıfı olduğu mal ve 
mülkünden emindir. Menafi-i umumiye için 
lüzumu sabit olmadıkça ve kanun mucibince 
değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin 
tasarrufunda olan mülk alınamaz”18.  

Osmanlı Devleti’nin çıkardığı İstimlâk 
Nizamnamesinden ve özellikle de Mecellenin 
1216. maddesinden hareketle İstimlâkin tanımını 
yapmak mümkündür. Buna göre istimlâk, ihtiyaç 
bulunduğu zaman mesela sokak, meydan, 

                                                
10 Kanun-i Esasi, madde 21. 
11 KUZU Burhan, Türk Anayasa Metinleri, İstanbul 1988, 
s.291. 
12 ERANIL M. Akif, İstimlâk Hukuku, Ankara 1956, s. 5vd. 
13  İstimlâk maddesi, DEVELİOĞLU Ferit, Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1982, s.984. 
14 AKTAN Hamza, İstimlâk, TDVİA, c.23, İstanbul 2001, 
s.364-365. 
15  AYGÜN Dursun, İslam Hukukunda İstimlâk, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1998, s.54. 
16 Hicri 4 Recep 1272 –1855- tarihli Nizamname metni 
için bkz. Düstur, c. 2, s. 338-339. 
17 CİN, Toprak Düzeni, s. 11.  
18 Kanun-i Esasi, madde 21. 

pazaryerleri vb. gibi yararı genel olan şeyler için 
bir kimsenin mülkünün bedeli ödenerek satın 
alınmasıdır19. “İstimlâk, amme kudretinin, umumi 
menfaat dolayısıyla, fertlere ait gayrı menkullerin 
mülkiyetini, adil ve mukaddem bir bedel tediyesi 
suretiyle cebren iktisap ettiği bir usuldür” 20 . 
İstimlâkte kamu yararı düşüncesi ile devlet veya 
bir tüzel kişinin hükümranlık hakkı uyarınca ve 
bedeli peşin ödenmek suretiyle ve tek taraflı bir 
idari kararla bir gayrı menkulün mülkiyeti 
kazanılmaktadır21. 

1982 Anayasası istimlâkin temel esaslarını 
46. maddesinde tespit etmiştir: 

“Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu 
yararının gerekli kıldığı hallerde, karşılıklarını 
peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, 
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 
kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar 
kurmaya yetkilidir”22. 

Tüm bu tanımlardaki ortak nokta, 
istimlâkin özel kişilere ait taşınmaz malların, 
yetkili organlarca, rızalarına bakılmaksızın, 
bedelleri peşin verilerek, kamu yararı için 
ellerinden alınmasıdır23. 

II. İSLAM-OSMANLI HUKUKUNDA 
İSTİMLÂK 

İslam ve Osmanlı hukukunda İstimlâk 
konusunu açıklamaya başlamadan önce bu konu 
ile yakından ilişkili olması sebebi ile İslam 
hukukundaki mülkiyet, ferdi mülkiyet, mülkiyetin 
dokunulmazlığı esaslarını ortaya koymak 
gerekmektedir. 

A. İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET  

Mülkiyetin sözlük anlamı: “Bir şeyi ele 
geçirmek ve üzerinde tek başına tasarruf sahibi 
olmaktır”. Mülkiyetin terim anlamı ise “Bir engel 
bulunmadıkça hukuken yalnızca sahibine tasarruf 
imkânı veren, herkese karşı dermeyan edilebilir 
bir haktır24. Mülkiyet hakkı, insan hakları adına 

                                                
19 Mecelle Ahkam-ı Adliyenin İstimlâki düzenleyen 1216. 
maddesi şöyledir: “Lede’l hâce, emr-i sultanî ile, bir 
kimsenin mülkü kıymetiyle alınıp, tarike ilhak olunabilir. 
Fakat te’diye-i semen olunmadıkça mülkü yedinden 
alınamaz”, BERKİ, Mecelle. 
20 DÖNMEZER Sulhi, İstimlâk Hukuku, İstanbul 1941, s. 
41. 
21 ONAR S. Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, c. 
3, İstanbul 1966, s. 1513; Kamulaştırmanın unsurları ve 
şartları için bkz. ÖZAY İl Han, Günışığında Yönetim”, 
İstanbul 1996, s. 445vd. 
22 ATAR Yavuz, T.C. Anayasası ve Önceki Anayasalar, 
Konya 2002, s.23; NAZAROĞLU Yavuz/ÜNAL Hasan, 
Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırma ve 
İlgili Mevzuat, Ankara 1975, s.6; ÖZYÖRÜK Mukbil, 
Kamulaştırma Hukuku, Ankara 1948; ONAR, c. 3, s. 
1513. 
23 ÖZAY, s.445. 
24 KARAMAN Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, c.3, 
İstanbul 1987, s.28-29; AYGÜN, s. 5-6. 
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verilmiş zorlu mücadele tarihinde önemli bir yer 
tutar. Bu hak değişmez bir ilke olarak tarihi 
belgelerde yerini almıştır. Günümüz Türk hukuku 
1982 Anayasasının 35. maddesinde bu husus 
açıkça hükme bağlamıştır25. 

İslam’ın mülkiyet anlayışı şöyledir: Gökte 
ve yerde mevcut olan her şey Allah’ındır. Hakiki 
malik Allah’tır26. İnsanlar dış âlemde mevcut olan 
şeylerden istifade etmekte serbesttirler 27 . Allah 
mülkü dilediğine verir, istediğinden de mülkü geri 
alır 28 . Anlaşılacağı üzere Allah her şeyin 
yaratıcısı ve maliki olmakla birlikte mülkiyet 
hakkını insanların kullanımına bahşetmiştir29.  

İslam hukuku özel mülkiyet hakkını 
tanımıştır 30 . İslam hukukuna göre asıl olan 
fertlerin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır 31 . 
Mülkiyet hakkı İslamiyet’in doğmasıyla ortaya 
çıkmış bir hak da değildir. İslamiyet var olan 
hakkı kaldırmak yerine mülkiyet elde etme 
yollarını düzenleyerek daha da benimsenmesini 
sağlamıştır 32 . Hz. Peygamber’in mülk 
tevcihlerinde bulunması 33  ve ihya müessesini 
kabul etmesi ve bunu uygulaması ferdi mülkiyeti 
kabul ettiğinin en açık delilleridir34. 

Kur’an mülkiyet hakkının iktisabına ve 
korunmasına dair genel hükümler koymamıştır. 
Kur’an’da düzenlenen mülkiyeti kazanma yolları; 
miras, ticaret, hibe ve teberrulardır. Kişiye 
mülkiyet hakkı tanınmış, ancak dilediği gibi 
davranabilme hakkı verilmediği gibi bu hakka bir 
takım sınırlamalar da getirilmiştir. İslam 
hukukçuları mülkiyet hakkının sınırları üzerinde 
yoğun olarak durmuşlardır. Mülkiyet hakkının 
tanınması ve değerinden daha ayrıntılı olarak 

                                                
25 ATAR, s.  18. 
26 SEVİĞ V. Raşit, Toprak Hukuku, Ankara 1953, s. 224; 
ÜÇOK Coşkun, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara 1966, 
s. 102; DEMİR Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı 
ve Servet Dağılımı, Ankara 1986, s.137 vd; 
TABAKOĞLU Ahmet, İslam ve Ekonomik Hayat, Ankara 
1988, s. 24; CİN, Miri Arazi, s. 9.  
27 Bakara 2/29; Lukman 31/20. 
28 Âl-i İmran 3/26.  
29 KARAMAN, s. 31. 
30  BARKAN Ömer Lütfi, İslam-Türk Mülkiyet Hukuku 
Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda Aldığı Şekiller, 
İHFM, c. VII, sy. I, s. 176; Böylece özel mülkiyet hakkını 
tanımayan, mesela sosyalist veya komünist sistemlerin 
aksine bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. 
ARMAĞAN Servet, İslam Hukukunda Temel Hak ve 
Hürriyetler, Ankara 1987, s. 171.  
31 Bir diğer deyişle “mülkiyet fıtridir. Malı sevmek ve ona 
sahip olmak temayülü insanın fıtratındadır. Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Malı pek çok 
seviyorsunuz”(Fecr, 89/20), “De ki: Rabbimin rahmet 
hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla yine 
de cimrilik ederdiniz. Zaten insanlar pek cimridir” 
(İsra,17/100), ARMAĞAN, s. 171, ZEYDAN, s. 129. 
32 KARAMAN, s. 30. 
33 BERKİ Şerife, Toprak Hukuku, Ankara 1967, s. 58. 
34 CİN, s. 10. 

sınırlarını göstermenin önemi vurgulanmıştır 35 . 
İslam hukuku faiz, ihtikâr, rüşvet, kumar, hırsızlık, 
gasp, aldatma gibi gayrı meşru yollarla mülk 
edinmeyi yasakladığı gibi içki, domuz, mundar 
hayvan eti gibi mallara Müslümanların sahip 
olmalarına izin vermemiştir. Aynı zamanda ipek, 
altın ve gümüşün kullanımına da bazı 
sınırlamalar getirmiştir. İslam hukuku kişilere ve 
kamuya zarar verecek şekilde tasarrufta 
bulunmayı da yasaklamıştır. Aynı zamanda kişi 
malını kötüye kullanıp, israf da edemez. Bazı 
mallar mesela kamu yararına tahsis edilmiş yollar 
köprüler vs. mülk edinilemez36. 

İslam’da mülkiyetin kaynağının Tanrı’da 
olduğu inancı, bu hakkın mukaddes ve ihlal 
edilmezliği sonucunu doğurmuştur. Bir kimsenin 
bir şey üzerindeki zilyetliği, mülkiyet lehine karine 
teşkil eder. İslam hukukunda ferdi mülkiyet 
dünyanın hiçbir mevzuatında görülmeyen bir 
dokunulmazlığa sahiptir 37 . Bununla birlikte 
gelişen ve değişen hayat şartlarının gündeme 
getirdiği bir takım zaruri durumlar karşısında 
İslam hukuk anlayışı belirlenen sıkı şartların 
gerçekleştiği durumlarda mülkiyete müdahaleye 
de izin vermiştir. Ancak ifade ettiğimiz üzere asıl 
olan mülkiyet hakkının dokunulmazlığıdır. 
Dolayısıyla kamu yararı için istimlâk mülkiyet 
hakkına getirilmiş olan en büyük sınırlamalardan 
birisidir38.  

Mülkiyete maslahata bağlı kalarak ancak 
devlet müdahale edebilir. İstimlâk da devletin bir 
müdahalesi olduğu için öncelikle devletin bu 
yetkisinin ve maslahat prensibinin ortaya 
koyulması gerekmektedir. 

B. DEVLETİN MÜLKİYETE 
MÜDAHALESİ 

İstimlâk kurumunun meşruluğu devletin 
özel mülkiyete müdahale yetkisinin olup olmadığı 
hususuyla yakından bağlantılıdır. Devletin özel 
mülkiyete müdahale konusu batı kamuoyunda 
olduğu kadar İslam âleminin de yoğun olarak 
üzerinde durduğu tartışma konularındandır. 
Günümüz İslam hukukçularından bir kısmı 
mülkiyet hakkının temel haklardan biri olduğu, 
rıza dışında malın alınmasının haksızlık ve zülüm 
sayılacağı ve dolayısıyla devletin özel mülkiyete 
müdahalesinin de caiz olmadığını savunur. Bu 
görüşün karşısında ise birçok İslam 

                                                
35 CİN Halil-AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, c. 2, 
Konya 1988, s. 254 vd; ARMAĞAN, s. 173; DEMİR, 
s.239vd; KARAMAN, s.82vd; ZEYDAN, s.129-130. 
36 AYGÜN, s.12; TABAKOĞLU, s.27; ARMAĞAN, s.173; 
KARAMAN, s.82 vd; ZEYDAN, s.130.  
37 Mevdudi, İslam hukukunun kişilerin değil tek bir kişinin 
bile mülkiyet hakkını kaldırmaya veya malını mülkünü 
satmaya mecbur etmeye izin verdiğini gösterir bir delil 
bulunmadığını ifade etmektedir. MEVDUDİ, İtikâdi, 
İktisadi, Siyasi, Sosyal ve Fıkhî Meselelere Fetvalar, 
(çev: OSMANOĞLU Mahmud- CHOHAN Hamdi, İstanbul 
1992, s.383-384. 
38  KARAMAN, s. 84; ZEYDAN, s. 130; CİN, s. 10; 
AYGÜN, s.28; AKTAN, s.365. 
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hukukçusunun savunduğu, mal sahiplerine 
İslam’ın telkin ettiği genel dünya görüşü 
paralelinde hayır ve toplumsal amaçlı bazı 
ödevlerin yüklendiği ve mülkiyete bir kısım 
sınırlamalar getirildiği, kamu yararı kavramının 
dini öğretide önemli bir yere sahip olduğu ve 
genel zarardansa özel zararın tercihi gibi 
gerekçelerle müdahalenin yapılabileceği görüşü 
vardır39. 

Fert ve toplum hayatında büyük bir yeri 
olan devlet müessesine İslam hukuku büyük bir 
önem vermiştir. Bununla birlikte İslam hukuku 
kuralları esas itibarıyla insanların birbirleriyle olan 
ilişkilerini düzenlemiştir. Devlet ve onun 
teşkilatıyla ilgili konular İslam hukukunda genel 
hükümler şeklindedir. Dolayısıyla temel kaide 
koyulmuş, buna göre yönetmek ise idare eden 
kişinin inisiyatifine bırakılmıştır. İslam 
hukukçuları, devlet başkanının “ İslam dinini 
korumak” ve dünya işlerini layıkıyla idare etmek” 
olmak üzere iki temel görev ve gayesinin olduğu 
üzerinde durmuşlardır. Devleti en yüksek 
düzeyde temsil eden devlet başkanı, yükümlü 
olduğu görevleri aksatmadan yerine getirirken 
aynı zamanda bir takım yetkilerle donatılmıştır. 
Bu yetkilerden bir tanesi de devlet başkanının 
kamu yararı için İslam toplumunun zamana, 
mekâna, sürekli değişen ve gelişen hayat 
şartlarına bağlı olarak karşılaştığı olaylar 
karşısında gerekli kararları alabilme ve çeşitli 
düzenlemeler yapabilmesidir40.  

Devlet başkanı yetkisini İslam’ın 
öngördüğü şura, adalet, hürriyet, eşitlik gibi 
hükümlerine uymak ve yönetilenlerin maslahatına 
uygun olarak kullanmak zorundadır 41 . Hanefi 
hukukçulardan Serahsi yetkinin kötüye 
kullanmaması babında, devlet başkanının da özel 
mülkiyetin dokunulmazlığı konusunda diğer 
insanlarla eşit olduğunu ancak zaruret ve bütün 
Müslümanlar için bir zarar teşkil etmesi ve 
bedelin peşin ödenmesi durumunda özel 
mülkiyete el koyabileceğini belirtmiştir42. 

İslam hukuku devlet başkanına, yukarıda 
ifade etmeye çalıştığımız çerçevede kamu 
yararının sağlanması, zararın önlenmesi ve 
zaruret gibi sebeplerle kişilerin haklarına ve 
menfaatlerine müdahale edebilir 43 . Bunun 

                                                
39 Bkz. ABDÜSSELÂM Dâvud el-Abbâdî, el-Milkiyye fi’ş-
şeri’ati’l-İslamiyye, c. II, Amman 1974, s. 331-398; 
ABDULLAH b. Abdülazîz el-Muslih, Kuyûdü’l-milkiyyeti’l-
hâssa, Beyrut 1408/1988, s. 453-469; (naklen: AKTAN, 
s.365). 
40  ZERKA Mustafa Ahmed, Çağdaş Yaklaşımla İslam 
Hukuku, c. 2, (çev: ARMAĞAN Servet), İstanbul 1993, 
s.724; CİN Halil&AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, 
Konya 2003, s.AYGÜN, s.30.  
41 ZERKA, s.724.  
42 SERAHSİ, Ebubekir Muhammed b. Ahmed (483/1090) 
el-Mebsût,  c. XXIII, s. 203. 
43Dört hukuki mezhep devlet başkanlarının, mücahitlerin 
atları, cizyeden elde edilen hayvanlar, zekattan gelen 
hayvanlar, bulunmuş hayvanlar vb. leri otlasın diye 

karşısında tebaanın yükümlüğü ise devlet 
başkanına itaat etmek olacaktır44. 

Osmanlı Devleti’nde Sultanın müdahale 
yetkisini, Kanuni dönemi şeyhülislamlarından 
Ebussuud Efendi, bir caminin harap olması ve 
yeniden inşa edilmek istenmesi durumunda 
inşaat alanının darlığı nedeniyle caminin yerinin 
değiştirilemeyeceği, çevresindeki evlerin cebir ile 
satın alınabileceği yorumuyla örneklendirmiş 
olmaktadır 45 . Yine gayri Müslim vatandaşlara 
mülkiyet konusunda getirilen bir takım 
kısıtlamalar da devletin müdahale yetkisini 
örneklemektedir. Örneğin gayri Müslim 
vatandaşlara cami çevresinden ev satın alıp 
mahalle kurmalarına izin verilemez. 
Gayrimüslimlerin cami civarında bulunan evleri 
camii cemaatinin azalmasına yol açıyorsa piyasa 
fiyatı üzerinden zorla ellerinden alınır46.  

İfade ettiğimiz üzere müdahaleyi gerekli 
kılacak durumlar İslam hukukunun genel 
prensiplerine göre tespit edilir. Müdahale 
etmemekten doğacak genel zarar, müdahale 
etmekten doğacak olan zarardan daha fazla ise 
kamu zararı giderilecek kadar müdahale yoluna 
gidilir 47 . İşte İslam hukukçularının büyük 
çoğunluğu belirli şartların gerçekleşmesi 
durumunda devletin müdahalesinin meşru olduğu 
haklardan birisinin de mülkiyet olduğunu kabul 
etmiştir48. 

C. MASLAHAT PRENSİBİ 

Devlet başkanının kamu işlerini yaparken 
uyması gereken temel prensip maslahattır. Bu 
çerçevede özel mülkiyete müdahale şeklinde bir 
tasarrufun dayanağı da maslahat prensibi 
olmalıdır. Bu hukuk kuralı Mecellenin 58. 
maddesinde şöyle açıklanmaktadır:  

“Raiyye, yani tebaa üzerinde tasarruf 
maslahata menuttur”49. 

                                                                   
gerektiği kadar yeri istimlak edip koru haline 
getirebileceği hükmünü benimsemişlerdir. M. ÜNEYS 
İbrahim, el- Kuyûd Elleti Teridu Ale’l Mülkiye (Mecmua 
içinde), Kahire 1971, s. 246, (KARAMAN’dan naklen, 
Mukayeseli İslam, c. 3, s. 85.  
44 “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere ve 
sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi 
bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve ahirette 
gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve Resulüne arz 
ediniz. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha 
güzeldir” (en-Nisa, 4/59) 
45  DÜZDAĞ Ertuğrul, Ebussuud Efendi’nin Fetvaları 
Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1983, s.74; 
Fetâvâ-yı Ebussuûd, Slm. Ktb, İsmihan Sultan, 241, vr. 
30b. (DÜZENLİ Pehlul, Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislam 
Ebussuûd Efendi ve Fetvâları, (Yayınlanmamış Doktora 
Tezi), Konya 2007, s.345-346) 
46 VELİ b. Yusuf, vr. 196a. (DÜZENLİ, s.345-346). 
47  Mecelle mad. 26, (GÜR Refik, Hukuk Tarihi ve 
Tefekkürü Bakımından Mecelle, İstanbul 1993).  
48 Mecelle mad. 21’de “ Zaruretler memnu olan şeyleri 
mubah kılar” denilmektedir.  
49 Mecelle mad. 28. 
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Burada tebaa üzerinde yapılan her türlü 
tasarrufun geçerliliği ve bağlayıcılığı o tasarrufun 
maslahat yani kamu yararı esasına dayanması 
esası getirilmiştir. Halkın uyum yükümlülüğü bu 
temel şartın gerçekleşmesi durumunda söz 
konusu olur. Şartlar gerçekleşmemişse böyle bir 
zorunluluk doğmayacaktır50. 

Maslahatın terim anlamı faydalı olanı elde 
edip zararlı olanı gidermektir. Bir maslahat bazen 
sadece kişileri ilgilendirirken, bazen de bütün 
toplumu ilgilendirir. Sadece belirli kişileri 
ilgilendiren maslahat maslahat-ı hassa adıyla 
anılan özel maslahat, bütün toplumu ilgilendiren 
ise maslahat-ı amme denilen genel maslahattır51. 

İslam hukukuna göre maslahatın geçerli 
olabilmesi için bir takım şartlar aranır. Öncelikle 
maslahat kesin olmalıdır. Varlığından şüphe 
edilememelidir. Maslahat genel olmalıdır. 
Maslahata göre verilen hüküm bir zaruri zorluğu 
ortadan kaldırmalıdır. Yani zaruri olmalıdır. 
Maslahat şer’i hükümlere aykırı olmamalıdır. Bir 
şey hakkındaki maslahat zarardan uzak veya 
ondan üstün olmalıdır52. 

İslam hukuku bazen özel maslahatı, 
genelde kamu maslahatını temin etmek için 
devlete çeşitli durumlarda mülkiyete müdahale 
edebilme hakkı tanımıştır. İslam hukukuna göre 
özel yarar ile kamu yararı çatıştığı zaman kamu 
yararı özel yarara tercih edilir 53 . Bu hukuk 
sisteminde kamu yararı için özel mülkiyete 
müdahalenin birçok örneği vardır. Bunlardan 
birisi İslam hukukunda karaborsacılığın (ihtikâr) 
yasaklanmasıdır. İhtikâr, gıda maddelerini veya 
insanların ihtiyaç duyduğu herhangi bir malı 
depolayarak fiyatının artması için alıkoymak, 
satmaktan kaçınmaktır. İhtikârın oluşması için 
depolanan malın satın alınmış bir mal olması, 
piyasada mal darlığı olup, insanların bunlara aşırı 
derecede ihtiyaç duyması ve sıkıntı için yeterli bir 
sürenin geçmesi gerekir. İşte bu durumda kamu 
yararı için devlet karaborsacının mülkiyetine 
müdahale eder. Karaborsadan kendisi ve 
ailesinin ihtiyacı dışındaki malı satması istenir. 
Satmamakta direnirse mal devlet tarafından 
elinden alınarak rayiç bedel üzerinden satılır54. 
Bir başka müdahale örneği olarak vergi almayı 
gösterebiliriz. Burada müdahale mülk sahibine 
devlete karşı bir maddi yükümlülük altına 
sokulması suretiyle yapılmaktadır. Devletin bir 
takım zaruri hizmetleri yerine getirebilmesi için 

                                                
50 GÜR, s. 141; BERKİ, s. 13. 
51 Özel maslahata örnek olarak sefihin kısıtlanarak vasi 
atanması durumunu verebiliriz. Burada amaç onun malını 
çarçur edip sarf etmesinin engellenilmesidir. Burada 
kendisinin ve bir takım yakınlarının çıkarları söz 
konusudur. Çoğunluğun bir çıkarı yoktur. AYDIN M. Akif, 
Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 1999, s. 231.  
52 AYDIN, s. 40-41; CİN-AKGÜNDÜZ, AYGÜN, c. 1, s. 
126-127; s. 42-43. 
53 CİN-AKGÜNDÜZ, c. 1, s. 126-127; CİN-AKYILMAZ, s. 
66-67. 
54 KARAMAN, s.  82 vd; AYGÜN,  s. 50-51. 

bütçede yeterli kaynak yoksa İslam hukukçuları 
devletin kamu yararı gereğince vergi koymanın 
meşru olduğunu kabul etmişlerdir55. 

Aşağıda göreceğimiz üzere devletin kamu 
yararı amacıyla mülkiyete müdahale ettiği 
durumlardan birisi de istimlâk uygulamasıdır.  

D. İSTİMLÂKİN ŞARTLARI 

İstimlâkin şartları, İslam’ın genel kuralları 
ile Hz. Peygamber, Hulefa-i Raşidin’den Hz. 
Ömer ve Hz. Osman’ın uygulamaları 
çerçevesinde oluşmuştur. Hz. Peygamber’in 
Hendek savaşı sırasında hendek kazımı için 
hendeklerin bulunduğu mülklerin sahiplerinden 
bedellerinin ödenerek alınmıştır 56 . Yine Hz. 
Peygamber Medine’de “Naqi” denilen ve mera 
olmaya uygun bulunan bir yeri Müslümanların 
atlarının otlaması için devlet korusu haline 
getirmiştir. Hz. Ömer ve sonraki halifelerin özel 
mülkiyete ait bazı otlakları kamulaştırdıkları da 
bilinmektedir57. Hz. Ömer ve Osman döneminde 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi’yi genişletmek 
için başvurdukları istimlâkte uymuş oldukları 
esaslar da yol gösterici niteliktedir58. Burada bu 
yerlerin alınmasında ve genişletilmesinde zaruret 
ortaya çıkmış ve büyük çoğunluğu ilgilendiren bir 
yarar ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu örneklerde 
istimlâk edilen yerlerin bedelleri peşin olarak 
ödenmiştir. İşte bu uygulamadan doğan esaslar, 
İslam-Osmanlı hukukunda istimlâkin şartlarını 
belirlemiştir. Bunlar kamu yararı, zaruret ve 
ihtiyaç, adil ve peşin bedel, yetkili organca 

                                                
55  SIDDIKÎ S.A., İslam Devleti’nde Mali Yapı (çev. R. 
ÖZDENÖREN), İstanbul 1972, s. 11vd; TABAKOĞLU, s. 
9. 
56 ERGİN, s. 1757. 
57 Ebu UBEYD Kasım b. Selam, el-Emval, Kahire 1975, 
s. 372-385.  
58 Hz. Ömer kendi zamanında Kâbe mescidi insanlara 
dar geldiği ve etrafı da evlerle çevrili bulunduğu için 
istimlâk yoluyla mescidi genişletme yoluna gitmiş, ev 
sahiplerinden bir kısmını pazarlıkla razı etmiş, razı 
olmayanların evlerini ise cebren almış ve bedellerini 
sahipleri istedikleri zaman alsınlar diye Kâbe hazinesine 
koymuştu. Aynı uygulama Hz. Osman zamanında da 
yapılmıştır. KARAMAN, s. 84-85; Hz. Ömer Mescid’in 
etrafına kısa bir duvar yaptırdı. Bu münasebetle halka 
yaptığı bir konuşmasında: Kâbe’nin civarına siz 
konakladınız. Kâbe sizin civarınıza konaklamadı. Kâbe 
buranın yerlisidir, sizler ise onun misafirisiniz, buraya 
sonradan geldiniz. Evlerinizin istimlâkine mani olmaya 
hakkınız yoktur. Dedi ve evlerini istimlâk ettirmek 
istemeyişlerini şiddetle reddetti. Hz. Ömer zamanında 
yapılan bu ilave Hz. Osman’ın hilafeti devrinde ihtiyaca 
cevap veremez hale geldi. Bunun üzerine Hz. Osman 
civardaki bir kısım evleri satın aldı. Bazı kimseler satmak 
istemediler. Fakat o gereken genişlemeyi yapmak için 
civardaki evleri yıktırdı. Bundan hoşnut olmayanları da 
çağırarak: benim yumuşaklığım size cesaret verdi. 
Halbuki bundan önce Hz. Ömer de aynı işi yaptı, fakat 
kimse onun bu işinden sızlanmadı. Ben Hz. Ömer’e 
uydum, buna sızlandınız. Dedi ve karşı gelenleri hapse 
attırdı. EZRAKÎ Eb’ul-Velîd Muhammed, Kâbe ve Mekke 
Tarihi, (ter: YAVUZ Y. Vehbi), İstanbul 1980, s.356-357. 
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yapılmasıdır59. Bu şartlar Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde çıkarılan nizamname ve 
kanunnamelerde açıkça yer almıştır. 

1. Kamu Yararı 

Kamu yararı “bir kişi veya bir grup insan 
için değil, insanların tamamı veya çoğunluğu için 
yarar sağlayan ya da onların çoğunu ilgilendiren 
bir zararı ortadan kaldıran yarar olarak ifade 
edilir 60 . İslam hukukunda kamu yararının kişi 
yararından önde tutulduğunu gösteren birçok 
örnek bulunmaktadır. Kamu yararı ilkesi 
Mecellede de açıkça vurgulanmıştır: 

“Zarar-ı âmmı def için zarar-ı has ihtiyar 
olunur”. Anlamı genel zararı gidermek için özel 
zararın tercih edilmesidir61.  

Kamu yararı ilkesi mahiyeti gereği zamana 
ve yere göre değişebilir. Bu sebeple nelerin kamu 
yararı kapsamına girdiğini, nelerin girmediğini tek 
tek saymak zordur. İslam hukukunun kamu yararı 
için çizdiği genel çerçeve içerisinde kalarak kamu 
yararı, akıl, tecrübe, örf, gelenek ve ilimden 
yararlanarak, sosyal hayatın gereklerine göre 
belirlenebilir. İslam hukuku gerek şahısların 
gerekse toplumun zararına olan şeyleri ortadan 
kaldırıcı bir yapıya sahiptir. İstimlâkte kamu yararı 
aranırken bir zararın ortadan kaldırılması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca istimlâkte özel zarara 
karşı genel yarar üstün tutulmaktadır. Bu hüküm 
de Mecellenin çeşitli maddelerinde 
vurgulanmıştır: 

“Zarar-ı eşed, ehaf ile izale olunur”62. 

Osmanlı uygulamasında istimlâkler 
genellikle kamu yararı esas alınarak yapılmıştır. 
Örneğin çeşitli tarihlerde Hamidiye Etfal 
Hastanesinin 63  ve Tıp Fakültesinin inşası için 
etrafındaki bina ve arsaların kamu yararı göz 
önünde bulundurularak istimlâk edildiği 
görülmektedir64. 

                                                
59  İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı Mecmau’l-fıkhi’l-
İslamî’nin 1988 yılında Cidde’de yaptığı dördüncü dönem 
toplantısında konu etraflıca ele alınmış, istimlâkin şu 
şartlara riayet edilerek caiz olabileceğine karar verilmiştir. 
1. Adil ve peşin bedel, 2. Kararın yetkili organca 
alınması, 3. Kamu Yararı ve zaruret ve İhtiyaca binaen 
yapılması 4. İstimlâk edilen taşınmazın amaç dışında bir 
maksat için kullanılmaması ve zamanı gelmeden 
istimlâke gidilmemesi. Mecelletü Mecma’i’l- fıkhi’l-İslâmî, 
c. IV/2, 1408/1988, s.1797-1798, (aktaran, AKTAN, s. 
366); AYGÜN, s.97. 
60  AKILLIOĞLU Tekin, “İnsan Hakları Kavramı Üzerine 
Düşünceler”, İHİD, Lütfi Duran’a Armağan, sy. 1-3, 1998, 
s. 16. 
61 Mecelle, madde 26. 
62 Mecelle, madde 27. 
63  “Hamidiye Etfal Hastahanesi civarındaki arsaların 
istimlâki…”, Y..MTV, Dosya No:250, Gömlek No:100, 
Tarih: 15/C /1321 (Hicrî). 
64 “Mekteb-i Tıbbiye'nin inşaat için istimlâk”, AMD, Dosya 
No:23, Gömlek No:92, Tarih: 29/Z /1266 (Hicrî). 

Günümüz hukukunda kamu yararı, 
kamunun ihtiyaçlarıyla veya ulusal birliğin, 
devletin ihtiyaçları ile ilgili olan ve bunları 
karşılayan, topluma, ulusa, devlete yararlar 
sağlayan yarardır 65 . 1982 Anayasası’nın 
Kamulaştırmayı düzenleyen maddesinde kamu 
yararı tanımlanmamıştır66. 

2. Zaruret ve İhtiyaç 

Zaruret sözlükte “şiddetli sıkıntı”, “çaresiz 
kalma”, gibi anlamlara gelmektedir. İslam 
hukukunda mülkiyet hakkının dokunulmaz 
olduğunu ifade etmiştik. Temel ilke bu olmakla 
birlikte zaruret ve ihtiyaç halinde mülkiyete 
müdahale kabul edilmiştir. İstimlâk de mülkiyete 
müdahale olduğuna göre onun bir şartı da zaruret 
veya ihtiyacın var olmasıdır. Zaruret dinin yasak 
ettiği şeylerin yapılmasını caiz kılan mazerettir 
şeklinde tanımlanmaktadır67. İstimlâkte mülkiyet 
hakkı ile ilgili bir zaruret söz konudur. Mecelle’nin 
“zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar” 
maddesi ferdi mülkiyet dokunulmazlığının ancak 
zaruret halinde ihlal edilebileceğini 
düzenlemiştir68. 

Osmanlı uygulamasında istimlâkin 
genellikle bir kamu hizmetinin 69  ifası ya da 
muhtemel zararı önlemek 70  için zaruri olması 
durumunda yapılmış olduğu görülmektedir. 
Kanun-ı Esasi ise istimlâkin zaruret şartını 
“Menafi-i umumiye için lüzumu sabit olmadıkça” 
ifadesiyle açıkça öngörmüştür71.  

Günümüz hukukunda bu husus 
kamulaştırma kanununun 3. maddesinde 
idarelerin kanunla yapmakla yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin 
yürütülebilmesi için istimlâki öngörmüş olduğu 
belirtilmiştir72. 

3. İstimlâkin Yetkili Organca Yapılması 

                                                
65 YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara 1992, s. 468. 
66 GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 2002, s. 213; 
NAZAROĞLU /ÜNAL, s. 11,22; ATAR, s. 23-24. 
67 AYGÜN, s. 112. 
68 Mecelle, madde 21. 
69  “Rumeli şimendifer hattının Sirkeci İskelesi'ne kadar 
temdidi için yapılan istimlâk…” MAD.d, Dosya No:-1/-1, 
Gömlek No:10757; “Rumeli demiryolları güzergâhı 
istimlâkatı” MAD.d, Dosya No:-1/-1, Gömlek No:10773; 
“Edirne'den Cisr-i Mustafa Paşa'ya kadar demiryolu için 
istimlâk olunan arazi” MAD.d, Dosya No:-1/-1, Gömlek 
No:11221. 
70 “Haydarpaşa Hastahanesi cari su yolunun, Altunizade 
Mahallesi muvakkiti Artin Ağa müştereklerinin 
tasarrufundaki hanenin bahçesinde bulunan mecraya 
yakınlığı sebebiyle muhtemel zararı önlemek için, 
hanenin istimlak olunduğu…”,  Fon Kodu: DH.MKT. 
Dosya No:98, Gömlek No:42, Tarih: 05/Ra/1311 (Hicrî); 
“Bendlere zarar veren kura, emlak ve arazisinin 
istimlakı…”. Fon Kodu: İ..ŞE.. Dosya No:3, Gömlek 
No:1311/C-17, Tarih: 16/C /1311 (Hicrî). 
71 Kanun-i Esasi, madde 21. 
72 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, madde 3. 
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İslam Hukuku Devlet başkanına toplumda 
huzuru ve düzeni sağlama, topluma ve insanlara 
faydalı olanı yapma, zararlı olanları önlemek, 
ortadan kaldırmak görevini yüklemiş ve bunun 
için gerekli kararları alabilme yetkisini de 
tanımıştır. İslam hukukunda İstimlâk yetkisi devlet 
başkanı ile onun yetkili kıldığı diğer yöneticilere 
tanınmıştır. Osmanlı Devletin de bu görevin kime 
ait olduğu Nizamnamede açık olarak 
belirlenmiştir73.   

Günümüz hukukunda istimlâki yapabilecek 
olanlar tek tek sayılmıştır74. 

4. İstimlâk Bedelinin Ödenmesi 

İslam hukukunda fıkıh kitaplarında yer 
alan hükümler hiç kimsenin malının karşılığı 
ödenmeden alınamayacağı yönündedir. 
Mecellede yer alan hüküm de bu esası 
desteklemektedir: 

“Izdırar, gayrın hakkını iptal etmez”75. 

Dört hukuki mezhebin de istimlâkin caiz 
olması için öngördükleri temel şart özel mülkiyete 
el koyma karşılığı ödenerek olmalıdır 76 . İslam 
tarihinde istimlâk örnekleri hep bedelleri 
ödenerek gerçekleştirilmiştir. Mecelle bu hususu 
1216. maddesinde kanunlaştırmıştır: 

“Lede’l hâce emr-i sultanî ile, bir kimsenin 
mülkü kıymetiyle alınıp tarike ilhak olunabilir. 
Fakat tediye-i semen olunmadıkça mülkü 
yedinden alınamaz”. Burada yer alan kıymet 

                                                
73  “Nizamnameye göre istimlak: İstimlak edilecek 
gayrimenkulün Dersaadette bulunuyorsa öncelikle şehir 
meclisi ve ticaret nezareti, mülk sahipleri ve eğer vakıf 
dâhilindeyse belirlenecek bir Mevla tarafından vukuf ehli 
ve tarafsız kimselere sorularak mahallin şekli halini 
belirtir bir mazbata yapılıp bulunanlar ve sahipleri 
tarafından imza ve mühür edilir. Yine bu mazbata binalar 
meclisinde tasdik olunur. Sonrasında ticaret nezareti 
tarafından Babıaliye sunulur orada da onaylanır.  
Böylece istimlâk kesinleşir. İstimlâk edilecek şey taşrada 
ise, mahallerindeki memleket meclisi, taraflar ve vakıf 
dâhilindeyse oranın müdürü tarafından bir kimse Mevla 
olarak belirlenir ve ehli vukuftan tarafsız kimselere kıymet 
sorularak alınacak mahallin şeklini vs. belirtir mazbata 
hazırlanıp imza ve mühürlenir ve memleket meclisine 
verilir. Orada tasdik edilir. Ve vali tarafından Babıaliye 
sunulur. Orada da onaylandıktan sonra işlem icra edilir”. 
Düstur, c. 2, s. 337.  
74 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinde, 
kamu yararı kararı vermeye yetkili merciler gösterilmiştir. 
Buna göre; Köy lehine kamulaştırmalarda köy ihtiyar 
meclisi, belediye lehine kamulaştırmalarda belediye 
encümeni, il özel idaresi lehine kamulaştırmalarda il 
daimi encümeni, Devlet lehine kamulaştırmalarda il idare 
kurulu, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan 
projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla 
yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık, birden fazla ili 
içine alan Devlet lehine kamulaştırmalarda Bakanlar 
Kurulu kamu yararı kararı almaya yetkilidir. GÜNDAY, s. 
217. 
75 Mecelle, madde 33. 
76 İbn KAYYIM el-Cevziyye, et-Turuku’l-Hükmiyye, Beyrut 
(trsz), s. 297 vd.  

ifadesi, bu malın hakiki değeri anlamına 
gelmektedir. Bu bakımdan bir mülk gerçek 
değerinin altında istimlâk edilemez77.  

Ayrıca bu bedelin genellikle nakden 
ödenmesi kabul görmüştür. İslam tarihinde 
bedelin nakit dışında başka bir şey ile ödendiğine 
de rastlanılmıştır. Örneğin Sırpların 
mülkiyetindeki bir toprağın istimlâk bedeli 
alınması gerekli vergiden mahsup edilerek 
yapılmıştır78. Bir diğer örnekte ise Artin ailesinin 
Ortaköy'de istimlâk olunan bostanına karşılık 
Tarabya'da bir sahilhane arsası verilmiştir 79 . 
Ayrıca Osmanlı uygulamasında istimlak edilen 
gayrimenkullerin değerlerinin hak sahibinin 
rızasına uygun olarak tespitine verdiği önem 
sebebiyle yargı ya da itiraz yolunu daima açık 
tutmuştur80. Bu uygulamada hak sahiplerini razı 
etme ve İslam’ın öngördüğü ferdi mülkiyet 
hakkının dokunulmazlığına riayet düşüncesinin 
etkili olduğu muhakkaktır. 

Osmanlılar döneminde İstimlâk alanındaki 
ilk yasal düzenleme olarak kabul edilen 1855 
tarihli nizamname; İstimlâk edilen mülkün gerçek 
değerinin tarafsız bilirkişiler tarafından tespit 
edilmesini, bu bedel mülk sahiplerine tam olarak 
ödenmeden, onların mülklerinden 
yararlanmalarına mani olunmayacağını, ancak 
istimlâk bedelinin mülk sahiplerinin ellerine 
geçmesiyle birlikte mülkiyet haklarının sona 
ereceğini karara bağlamıştır81. 

Günümüz Türk hukuku da İslam 
hukukunun bu hükümlerine paralel düzenlemeler 
getirmiştir. İstimlâk edilen malların bedellerinin 
nakden ve peşin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 
bazı hallerde eşit taksitlerle ödenebilir. 
Kamulaştırılan toprak küçük çiftçiye aitse bedel 
peşin ödenmek zorundadır 82 . Kamulaştırma 
bedelinin kim tarafından nasıl tespit edileceği 
kamulaştırma kanununda düzenlenmiştir83. 

E. İSTİMLÂKİN KONUSU 

İslam hukuku kaynaklarımızda çok açık bir 
şekilde belirtildiği üzere istimlâk uygulamasının 
kapsamına öncelikle gayrı menkuller girmektedir. 

                                                
77 Mecelle, madde 1216. 
78  “Sırplardan istimlâk edilen yerlerin bedeli Sırbistan 
vergi-yi maktuundan ve telgraf hasılatından ödenmesi...” 
Fon Kodu: MAD.d, Dosya No:-1/-1, Gömlek No:9261. 
79 A.MKT.MHM. Dosya No: 16, Gömlek No: 67, t: 08/L 
/1265 (Hicrî). 
80  Dersaadet'de; Vezneciler Caddesi'nin genişletilmesi 
için arsası istimlâk edilen Bakkal Seranidi'nin istimlâk 
bedelini az bulup itirazında ısrar ederse mahkemeye 
müracaat etmesi söylenip gerekenin ifası isteği. Fon 
Kodu: DH.MKT. Dosya No:40, Gömlek No:16, Tarih: 
13/Ra/1311 (Hicrî); Alpak kazasında istimlâk olunacak 
yerlere takdir olunacak bedellere ahalinin itirazı. Fon 
Kodu: DH.TMIK.S.. Dosya No:33, Gömlek No:65, Tarih: 
02/Za/1318 (Hicrî). 
81 Düstur, c.2, s.338-339. 
82 GÜNDAY, s. 219-222; ATAR, s.23-24. 
83 Kamulaştırma Kanunu, madde 10-11. 
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Bir yerden diğerine taşınması mümkün olan mala 
taşınır, mümkün olmayana da taşınmaz mal 
denir. Ancak mezhepler arasında bu tanımda ve 
taşınır-taşınmaz mallar kapsamına girecek 
nesneler konusunda ciddi farklılıklar vardır. 
Hanefilere göre taşınmanın şekil değiştirerek ve 
bozularak olması durumu değiştirmez. Bu 
bakımdan binalar ve ağaçlar da bu mezhep 
hukukçularına göre taşınır mallara kapsamında 
yer almaktadır. Ne var ki ağaç ve binalar şufa 
hakkı bakımından üzerinde bulundukları arsa 
veya araziye bağlı olarak taşınmaz sayılırlar. 
Malikiler ise taşınmanın şekil değiştirmeden 
olmasını şart koşarlar Buna göre bina ve ağaçlar 
gayrı menkuldür84.   

1855 Tarihli nizamnamede arazi, bağ, 
tarla, hane, emlak vesair şeklinde 
örneklendirilerek istimlâkin konusunun taşınmaz 
mallar olduğunu açıkça ortaya koymuştur 85 . 
Osmanlı uygulamasına göz atıldığında da 
istimlâkin konusunu günümüz hukukunun 
taşınmaz mal tarifine uygun taşınmazların 
oluşturduğu görülmektedir86. 

Günümüz Hukukuna göre de taşınır mallar 
kamulaştırmanın konusu olamaz. Taşınır mallar 
olağan dönemlerde satın alma yoluyla, 
olağanüstü dönemlerde istimval denilen yol ile 
kazanılır87. 

F. OSMANLI DEVLETİ’NDE İSTİMLÂK 
NEDEN GEÇ TARİHLERDE DÜZENLENDİ? 

Osmanlı tarihinde, İslam hukukunun ferdi 
mülkiyet dokunulmazlığı kuralı çerçevesinde 
uzun yüzyıllar özel mülkiyete müdahale edilmek 
istenmemiş ve bu nedenle de hukuki olarak 
düzenlenmesi geç tarihlerde olmuştur88. “Bu konu 
ile ilgili olarak 1755 tarihinde İstanbul’da 
meydana gelen bir olay kayda değerdir. “Bu 
tarihte Bab-ı Aliyi harap eden bir yangın çıkmıştır. 
Civarda bulunan yeni yapılmış binalar, yeni bir 
yanma tehlikesine karşı korunmak amacıyla, 
tecrit edilmek istenmiştir. Komşuların çoğu gayrı 
menkulleri isteyerek sattıkları halde, bir yaşlı 
kadın evinin kendisi için dünyada mevcut her 
şeyden kıymetli olduğunu ileri sürerek Hükümetin 
davetini kabul etmemiştir, kadının bu ısrarı 
karşısında padişah bu kadının mülkü olan evi 
zorla almak istememiştir89.”  

                                                
84 AYDIN, s. 351; CİN-AKGÜNDÜZ, c. 2, s. 244; CİN-
AKYILMAZ, s. 289. 
85 Düstur,  c. 2, s. 338. 
86  “…Altunizade İsmail Paşa vakfından iki bağın 
istimlâki..” MAD.d, Dosya No: -1/-1, Gömlek No: 10647; 
“Narlıkapı beynindeki şimendifer güzergâhının 
istimlâkine…”, MAD.d, Dosya No: -1/-1, Gömlek No: 
10683; “Rum demiryolları istimlâki...” MAD.d, Dosya No: -
1/-1, Gömlek No: 10686. 
87 İstimval taşınır mülkiyetine el koymadır. GÜNDAY, s. 
214; NAZAROĞLU-ÜNAL, s. 25.  
88 ERGİN, s. 1758. 
89 CİN, Toprak Düzeni, s. 11. 

İkinci önemli neden ise istimlâk kurumuna 
ihtiyaç hissedilmemiş olmasıdır. Osmanlı 
Devleti’nde teorik olarak özel mülkiyeti kamu 
mülkiyetine dönüştüren üç durum söz konusudur. 
Birincisi vakıf kurmak, ikincisi imaret tesisi 
üçüncüsü de istimlâktir90. Uzun yüzyıllar Osmanlı 
Devleti’nde İstimlâk yerine vakıf ve imaret 
uygulamaları, kamu hizmetlerinin ifasında önemli 
bir yekun teşkil etmiştir91. Ayrıca vakıf ve imaretin 
istimlâkten farklı olarak mülk sahibinin kendi 
rızası ile gerçekleşiyor olması da önemli bir etken 
olmuştur. Özel mülkünü vakıf kurarak veya imaret 
tesisi yoluyla kamuya mal eden mülkiyet sahibi 
aynı zamanda hayır kazanma amacı da 
gütmüştür92. Osmanlı Devletinde özellikle devlet 
kademesinde yer alan varlıklı kişilerin 
müsadereden kurtulmak, şer’i miras hükümlerini 
kendi istedikleri şekle dönüştürmek gayelerinin 
de vakıf tesis etmelerinde önemli sebepler olduğu 
gözlenmiştir 93 . Yine o tarihlerde yol yapımı, 
suyolu tesisi gibi hizmetlerin zaten ortak kullanım 
alanı olan ya da kamuya ait mülklerde 
gerçekleşmesi de istimlâke duyulan ihtiyacı son 
derece azaltmıştır. Çok gerekli görüldüğü 
durumlarda bile mülk sahibin rızasına sonsuz bir 
özen gösterilmiş, söz konusu hizmet zaman 
zaman rıza alınana dek ertelenmiş ya da 
tamamen iptal edilmiştir94. Sonuç olarak istimlâk 
kurumunun zaruret halini alıp yoğun olarak 
uygulanmasında vakıf ve imaret döngüsünün 
zayıflaması ve ihtiyaca cevap veremez olması 
etkili olmuştur.  

Son olarak Tanzimat’tan sonra başlayan 
kanunlaştırma hareketleriyle birlikte batıdan 

                                                
90 FENDOĞLU Hasan Tahsin, Hukuk Tarihimizde Temel 
Haklar, Konya 1994, s. 164. 
91  Bugün belediyelerin görevleri arasında bulunan 
hizmetler vakıflarca gerçekleştirilmiştir. Bunların başında 
şehirlerin su ihtiyacının karşılanması gelmektedir. Yine 
sokakların aydınlatılması, temizlenmesi ve şehrin 
güzelleştirilmesini gaye edinen vakıflar bulunduğu gibi 
yol, köprü, konak yerleri tesisi için de vakıflar 
kurulmuştur. HALAÇOĞLU Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda 
Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 
1996, s. 160; YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Müessese 
Toplum Münasebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk 
Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Vakıflar Dergisi, c. XV, 
Ankara 1982, s. 24; ONAR, c. 3, s. 663; CİN-AKYILMAZ, 
s. 285. 
92 YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Osmanlılar Döneminde Türk 
Vakıfları Ya da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlı, c. 5, 
Ankara 1999, s. 17; ÖZTÜRK Nazif, “Sosyal Siyaset 
Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları”, Osmanlı, c. 5, 
Ankara 1999, s. 36. 
93 KÖPRÜLÜ Fuad, “VAKIF Müessesinin Hukuki Mahiyeti 
ve Tarihi Tekamülü I”, İslam ve Türk Hukuk Tarihi 
Araştırmaları ve Vakıf Müessesi, İstanbul 1983, s.358-
359; CİN-AKYILMAZ, s. 285-286; ÖZTÜRK, s. 41-42. 
94  Ergin, Kanuni devri Şeyhülislamlarından Ebussuud 
Efendinin caminin genişletilmesi için ve umumun ihtiyacı 
olan bir suyun geçeceği yerin sahibinin rızasına 
bakılmaksızın değer pahası verilerek alınabileceğine dair 
fetvaların bulunduğunu belirtmekle beraber Osmanlı 
tarihinde istimlâk uygulamasının Tanzimat’a kadar 
olmadığını iddia etmektedir. ERGİN, s. 1753-1761. 
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iktibas edilen kanunlarda devletin müdahalesi ile 
ilgili önemli düzenlemelerin yer alması istimlâkin 
Osmanlı Devleti’nde benimsenen bir uygulama 
olmasında etkili olmuştur. Bu dönemde belediye 
ve belediyecilik hizmetlerinin gelişmesiyle istimlâk 
uygulamaları da yoğunluk kazanmıştır. Özellikle 
1850 yılından sonra maliye ilgili harcamaların 
tutulduğu defterler bize bu konuda önemli bilgiler 
vermektedir95. Yine Hattı Hümayun belgelerinde 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan 
istimlâklerle ilgili önemli bilgiler yer almıştır96.  

III. SONUÇ 

Çalışmamamızda Osmanlı Hukukunda 
mülkiyete müdahale şekillerinden biri olan 
İstimlâk müessesini ele almaya çalıştık.  

Çalışmamızda elde ettiğimiz önemli 
sonuçlardan biri istimlâk kurumunun İslam fıkıh 
kitaplarında derli toplu bir biçimde yer almamış 
olması ve İslam’ın ferdi mülkiyet hakkının 
dokunulmazlığına verdiği önem sebebiyle 
Osmanlı Devleti’ndeki gelişiminin geç tarihlerde 
olduğu gerçeğidir. Osmanlı Devleti’nde kamu 
hizmetlerinin uzun yüzyıllar vakıf ve imaret 
yoluyla yerine getirilmesi de bu gelişimi 
geciktirmiştir. Daha sonra ortaya çıkan zaruretler 
istimlâk kurumunun uygulanmasını ve dolayısıyla 
esaslarının kanunname ve nizamnamelerle 
düzenlenmesini gerekli kılmıştır.  

İstimlâk kurumunun meşruluğu İslam 
hukukunun genel zararın özel zarara tercihi gibi 
temel prensiplerine dayandırılmıştır. Ayrıca 
istimlâk, İslam ve Osmanlı hukukunda önemli bir 
yere sahip olan devlet ve onu yöneten idarecinin 
bir takım hizmetleri yerine getirmek durumunda 
olması ve sahip olduğu bir takım yetkileri 
kullanabilmesi gereğiyle de açıklanmaya 
çalışılmıştır. İstimlâk, İslam toplumunun zamana, 
mekâna, sürekli değişen ve gelişen hayat 

                                                
95  “… Yıldız Sarayı istimlakatında mahlulden hane 
verilememiş olanlara kira bedeli verilmesi…”, MAD.d., 
Dosya No:-1/-1, Gömlek No:11467. 
96  “…Darbhane-i Amire için istimlak olunan evlerin 
istimlak bedellerinin tediyesi…”, HAT, Dosya No:1386, 
Gömlek No:55042, Tarih: 30/Za/1209 (Hicrî); Ruscuk 
Kalesi'nin genişletilmesi için istimlak olunan evlerin 
paralarına dair defterdara ısdar olunduğu…”, HAT, 
Dosya No:1009, Gömlek No:42399/J, Tarih: 29/Z /1232 
(Hicrî);” …Azatlı Burathanesi'nde çıkan yangından sonra 
padişah kasrının ve nazır dairesinin uzakca bir yerde 
yapılmasına ve yedi haneden ibaret olan Azatlı köyü 
evlerinin istimlâki…”, HAT, Dosya No:652, Gömlek 
No:31849, Tarih: 29/Z /1244 (Hicrî); “…Sokol ve 
Derin'deki istimlak-ı arazi işlerine ve bu istimlaka 
Boşnakların muhalefetine ve bu münasebetle vuku bulan 
hadiselere dair ariza…”, HAT, Dosya No:1257, Gömlek 
No:48613/Ç, Tarih: 25/B /1250 (Hicrî); “…Çanakkale'deki 
yangın mahallerinin kale civarında olması hasebiyle 
buralara ev yaptırılmayarak daha berilere yaptırılması ve 
sonradan o mahallerin de istimlâki hakkında Tophane-i 
amire müşirinden tezkire…”, HAT, Dosya No:1330, 
Gömlek No:51872/A, Tarih: 29/Z /1251 (Hicrî);” 
…Tophane'de yapılan makine dairesinin kapısındaki bazı 
dükkanların istimlaki…”,HAT, Dosya No:586, Gömlek 
No:28811, Tarih: 29/Z /1253 (Hicrî). 

şartlarına bağlı olarak karşılaştığı olaylar 
karşısında, ya da kamu yararı için devlet 
başkanının gerekli kararları alarak yapabileceği 
bir işlemdir.  

İslam hukukunda ferdi mülkiyete özellikle 
bu hakkın dokunulmazlığına özel bir önem 
verildiğini ifade ettik. Bu esas gereği özel koruma 
altında olan bu hakka müdahale sıkı şartlara 
bağlanmıştır. İstimlâkin temelinde maslahat esası 
yatmaktadır. İslam hukukuna göre maslahatın 
geçerli olabilmesi için kesin olması, varlığından 
şüphe edilmemesi, genel olması gerekir. 
Maslahata göre verilen hüküm bir zaruri zorluğu 
ortadan kaldırmalıdır. Yani zaruri olmalıdır. 
Maslahat şer’i hükümlere aykırı olmamalıdır. Bir 
şey hakkındaki maslahat zarardan uzak veya 
ondan üstün olmalıdır. 

Özellikle Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde geniş bir uygulama alanı bulan 
istimlâk kurumu temel olarak Mecellede ve bir 
takım nizamnamelerde düzenlenmiştir. Sonuç 
olarak Osmanlı Devleti’nde istimlâk kamu yararı 
amacıyla mülkiyete müdahalenin karşılığı olarak 
kullanılmış ve günümüz hukukunun kamulaştırma 
ile ilgili düzenlemelerin temelini oluşturmuştur.  

KAYNAKLAR 

AKILLIOĞLU Tekin, “İnsan Hakları 
Kavramı Üzerine Düşünceler”, İHİD, Lütfi Duran’a 
Armağan, sy. 1-3, 1998. 

AKTAN Hamza, İstimlâk, TDVİA, c. 23, 
İstanbul 2001.  

ARMAĞAN Servet, İslam Hukukunda 
Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara 1987.  

ATAR Yavuz, T.C. Anayasası ve Önceki 
Anayasalar, Konya 2002. 

AYDIN M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 
1999.  

AYGÜN Dursun, İslam hukukunda 
İstimlâk, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
1998.  

BARKAN Ömer Lütfi, İslam-Türk Mülkiyet 
Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda 
Aldığı Şekiller, İHFM, c. VII, sy. I. 

BAYRAKÇI Halil, Osmanlı Toprak Sistemi- 
Miri Hukuk-, İstanbul 1990. 

BERKİ Ali Himmet, Mecelle (Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliye), Ankara 1959. 

BERKİ Şerife, Toprak Hukuku, Ankara 
1967. 

CİN Halil&AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk 
Tarihi, Konya 2003.  

CİN Halil-AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk 
Tarihi, c. 2, Konya 1988. 

CİN Halil, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel 
Mülkiyete Dönüşümü, Konya 1986. (Miri Arazi) 



KOYUNCU 

KHukA 98 

CİN, Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu 
Düzenin Bozulması, Konya 1992. (Toprak 
Düzeni) 

DEMİR Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet 
Hakkı ve Servet Dağılımı, Ankara 1986. 

DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lügat, Ankara 1982. 

DÖNMEZER Sulhi, İstimlâk Hukuku, 
İstanbul 1941. 

DÜZDAĞ Ertuğrul, Ebussuud Efendi’nin 
Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 
1983. 

DÜZENLİ Pehlul, Osmanlı Hukukçusu 
Şeyhülislam Ebussuûd Efendi ve Fetvâları, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 2007. 

Ebu UBEYD Kasım b. Selam, el-Emval, 
Kahire 1975.  

EZRAKÎ Eb’ul-Velîd Muhammed, Kâbe ve 
Mekke Tarihi, (ter: YAVUZ Y. Vehbi), İstanbul 
1980. 

ERANIL M. Akif, İstimlâk Hukuku, Ankara 
1956. 

ERGİN Osman Nuri, İslam’da Temellük ve 
Tasarruf Hakkının Dokunulmazlığı ve İstimlâk 
Meselesi, Adalet Dergisi, Yıl: 40, 1949. 

ZERKA Mustafa Ahmed, Çağdaş 
Yaklaşımla İslam Hukuku, c. 2, (çev: ARMAĞAN 
Servet), İstanbul 1993. 

FENDOĞLU Hasan Tahsin, Hukuk 
Tarihimizde Temel Haklar, Konya 1994. 

GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 
2002. 

GÜR Refik, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü 
Bakımından Mecelle, İstanbul 1993. 

HALAÇOĞLU Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda 
Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, 
Ankara 1996. 

Hicri 4 Recep 1272 –1855- tarihli 
Nizamname metni, Düstur, Tertib: I, c. 2. 

ZEYDAN Abdülkerim, İslam’da Fert ve 
Devlet Münasebetleri, Kayıhan yay, İstanbul 
1978. 

İbn KAYYIM el-Cevziyye, et-Turuku’l-
Hükmiyye, Beyrut (trsz).  

KARAMAN Hayreddin, Mukayeseli İslam 
Hukuku, c. 3, İstanbul 1987. 

KÖPRÜLÜ Fuad, “Vakıf Müessesinin 
Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü I”, İslam ve 
Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf 
Müessesi, İstanbul 1983. 

KUZU Burhan, Türk Anayasa Metinleri, 
İstanbul 1988. 

MEVDUDİ, İtikâdi, İktisadi, Siyasi, Sosyal 
ve Fıkhî Meselelere Fetvalar, (çev: 
OSMANOĞLU Mahmud CHOHAN Hamdi, 
İstanbul 1992. 

NAZAROĞLU Yavuz/ÜNAL Hasan, 
Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında 
Kamulaştırma ve İlgili Mevzuat, Ankara 1975. 

ONAR S. Sami, İdare Hukukunun Umumi 
Esasları, c.  3, İstanbul 1966. 

ÖZAY İl Han, Günışığında Yönetim”, 
İstanbul 1996. 

ÖZTÜRK Nazif, “Sosyal Siyaset Açısından 
Osmanlı Dönemi Vakıfları”, Osmanlı, c. 5, Ankara 
1999. 

ÖZYÖRÜK Mukbil, Kamulaştırma Hukuku, 
Ankara 1948.   

SCHACHT Joseph, İslâm Hukukuna Giriş, 
(çev: DAĞ Mehmet&ŞENER Abdülkadir), Ankara 
1977. 

SERAHSİ, el-Mebsût c. XXIII. 

SEVİĞ V. Raşit, Toprak Hukuku, Ankara 
1953. 

SIDDIKÎ S.A., İslam Devleti’nde Mali 
Yapı,(çev. R. ÖZDÖNEREN), İstanbul 1972. 

TABAKOĞLU Ahmet, İslam ve Ekonomik 
Hayat, Ankara 1988.  

ÜÇOK Coşkun, Türk Hukuk Tarihi 
Dersleri, Ankara 1966.  

YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Müessese 
Toplum Münasebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır 
Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi”, Vakıflar 
Dergisi, c. XV, Ankara 1982. 

YEDİYILDIZ Bahaeddin, “Osmanlılar 
Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk Hayrât 
Sistemi”, Osmanlı, c. 5, Ankara 1999. 

YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara 
1992. 

 


	KAPAK
	İÇİNDEKİLER
	1049-2001 SAYILI TÜZÜK KAPSAMINDA ATAB HUKUKU’NDA BELGELERE ERİŞİM HAKKI - UYGULAMADA SORUNLU YÖNLER
	5237 SAYILI  TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE SUÇ ÜSTLENME SUÇU
	BİRİNCİL VE İKİNCİL KAYNAKLAR BAKIMINDAN TOPLULUK HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ VE ULUSLARÜSTÜ NİTELİĞİ
	TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU
	YARI-BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
	TANIĞIN KORUNMASI
	ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİLAHLI KUVVET KULLANILMASINI İÇERMEYEN MÜEYYİDELERİN YERİ VE ÖNEMİ
	ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN IRAK SAVAŞI'NIN MEŞRUİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	OSMANLI HUKUKUNDA İSTİMLÂK

