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ÖZ 
 

Bu çalıĢmada „özel yaĢamın korunması hakkı‟, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

Madde 8 çerçevesinde ele alınmıĢtır. „Özel yaĢamın korunması hakkı‟ üst baĢlığı 

altında, „özel yaĢama saygı hakkı‟, „aile yaĢamına saygı hakkı‟, „konuta saygı hakkı‟ 

ve „haberleĢmeye saygı hakkı‟ alt-kategorilerine giren hukuksal çıkarlar belirlenerek 

ele alınmıĢtır. Anılan alt-kategori haklardan her biri, bir diğeri ile bir Ģekilde ilintili 

olup, son tahlilde, bireyin minimum müdahaleyle ve kiĢisel özerkliğine saygı 

çerçevesinde, kendi yaĢam tasarımına uygun kararları özgürce alabilme olanağıyla 

donatık bir özel yaĢama sahip olabilmesi hakkını kimlemektedir. Son derece dinamik 

bir niteliğe sahip olan Madde 8‟in kapsadığı hukuksal çıkarlar, bu çalıĢma 

bakımından birincil kaynaklar olan Strasbourg Organları içtihatları ıĢığında mümkün 

olduğu ölçüde eksiksiz bir Ģekilde ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Özel yaĢamın 

korunması hakkının, adının çağrıĢtırdığının çok ötesinde ve çeĢitlilikte hukuksal 

çıkarlar bakımından uygulanabilir olduğu belirlenmiĢtir. Sosyal ve teknolojik 

geliĢmelere paralel bir Ģekilde, Madde 8‟in de uygulanabilirlik alanının 

geniĢleyeceğini öngörmek mümkündür.  

ABSTRACT 

Within this research „the right to protection of private life‟ has been analysed under 

Article 8 of the European Convention on Human Rights. „The right to protection of 

private life‟ includes four sub-rights. These are; the „right to respect private life, the 

„right to respect family life‟, the „right to respect home‟ and the „right to respect 

correspondence‟. All those sub-rights are interrelated and have two basic dimensions: 

Let to be alone and decisional privacy. As a dynamic provision, Article 8 contains 

various interests and those interests have been highlighted in the light of Strasbourg 

jurisprudence. It has been  argued that the case law relating to Article 8 will continue 

toexpand. 
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ÖNSÖZ 

 

Doktora tezi gibi uzun soluklu çalıĢmalarda hele bir de çalıĢma konusu inter-

disipliner bir nitelik taĢıyor ise, birçok kiĢinin katkısı kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

durum bu çalıĢma için de fazlasıyla geçerlidir. Öncelikle tez danıĢmanım sayın 

Prof.Dr. Mehmet Semih Gemalmaz‟a, gerek tezin yazım sürecindeki son derece 

hayati yönlendirmelerinden, gerekse de kiĢisel kütüphanesinden faydalanma 

imkanını bana tanımıĢ olmasından ötürü  teĢekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca, bir 

süre tez danıĢmanlığımı da yürütmüĢ olan, sayın Prof.Dr. Oktay Uygun‟a değerli 

katkılarından ötürü teĢekkür ederim.  

ĠÜHF Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi sayın Yard.Doç.Dr. 

H. Burak Gemalmaz ile, tezdeki birçok hususu tartıĢma imkanım oldu. Bu tartıĢmalar 

benim için ufuk açıcı olmuĢtur. TeĢekkür ederim. Tezime katkısı sadece bundan 

ibaret değildir. AraĢtırma yapmak için gittiği yurtdıĢı seyahatinden tezim için son 

derece önemli kaynaklarla döndü. Bunun için de ayrıca çok teĢekkür ederim.  

ĠÜHF Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi sayın 

Yard.Doç.Dr. Sevtap Metin ile, bazı biyoetik meseleleri tartıĢma olanağım oldu. 

Kendisine çok teĢekkür ederim. Tezde kullanılan Fransızca kararları Türkçe‟ye 

çevirme nezaketi gösteren ĠÜHF Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

araĢtırma görevlilerinden sayın Barkın Asal‟a teĢekkür ederim.  

Teze iliĢkin kaynakların toplanmasında desteklerini esirgemeyen, Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi‟nde hukukçu olarak çalıĢan sayın Sibel Ġnce‟ye, ĠÜHF Medeni 

Hukuk Anabilim Dalı araĢtırma görevlilerinden sayın Tülay Aydın-Ünver‟e, MÜHF 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı araĢtırma görevlilerinden sayın Esra Demir‟e 

çok teĢekkür ederim. Tezin düzeltme okumalarını yapan ĠÜHF Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi sayın Yard.Doç.Dr. Ülker Yükselbaba‟ya da 

teĢekkürlerimi ifade etmek isterim. Son olarak sevgili eĢim Ekrem‟e koĢulsuz 

desteğinden ötürü çok teĢekkür ederim. Bana güç kattı.
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GĠRĠġ 

Özel yaĢama saygı hakkı, görece yeni bir hak olup, 18. yy klasik metinlerinin 

hiçbirinde yer almamaktadır.
1
 Doktrinde, mahremiyet hakkı olarak adlandırılan 

Ģeyin, ilk formüle edildiği an tam olarak belgelenebiliyor olduğu için, sıra dıĢı bir 

kavram olduğu ve bu kavramın Samuel Warren ve Louis Brandeis tarafından 1890 

yılında yazılan bir makalede icat edildiği ifade edilmiĢtir.
2
 

Gerçekten de, Anglo-Amerikan hukuk yazınında mahremiyet hakkı kavramının 

kökeni, Amerikalı iki hukukçunun, Samuel D. Warren ve Louis D. Brandeis‟in 1890 

yılında yazdıkları “Mahremiyet Hakkı” baĢlıklı makaleye dayanmaktadır.
3
 Bu 

makalede, erken dönemlerde hukukun, sadece yaĢama ve mülkiyete yönelik fiziksel 

müdahaleler ile baĢkalarının arazisine zorla girmeler bakımından bir giderim 

öngördüğü belirtilerek, süreç içerisinde kiĢinin tinsel doğası, duyguları ve aklının 

tanınmıĢ olduğu ifade edilmiĢtir. Bu geliĢmeyi, yaĢam hakkı dahil olmak üzere bir 

dizi hakkın kapsamının geniĢlemesi takip etmiĢtir. YaĢam hakkı, yaĢamdan zevk 

alma anlamını da kazanmıĢtır. Uygarlığın geliĢmesiyle beraber zihinsel yoğunluk ve 

duyarlılıklar da artmıĢtır. Bireylerin özel alanına tecavüz edilerek fotoğraflarının 

çekilmesine, özel yaĢamlarına iliĢkin bilgilerin yayımlanmasına karĢı bir hukuki çare 

olmalıdır ve bu, „yalnız bırakılmaya hak‟tır, yani mahremiyet hakkıdır.
4
  

Samuel D. Warren ve Louis D. Brandeis‟in söz konusu makalesinden sonra 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde bu konuya iliĢkin ilk kesin dava 1905 yılında karara 

bağlanmıĢtır.
5
  

                                                 
1
 Louise Doswald-Beck, “The Meaning of the „Right to Respect for Private Life‟ under the European 

Convention on Human Rights”, Human Rights Law Journal, Vol. 4, No. 3, sf: 283-309, 283. 

2
 Raymond Geuss, Kamusal ġeyler, Özel ġeyler, (Çev., GülayĢe Koçak), YKY, Ġstanbul, 2007, 

sf:103. 

3
 Stig Strömholm, Right of Privacy and Rights of the Personality, A Comparative Survey, 

Working Paper Prepared for the Nordic Conference on Privacy Organized by the International 

Commission of Jurists, Stockholm, May 1967, sf. 25. 

4
 Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, IV (No. 5), 

15 December 1890, sf: 193-220. Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz., Samuel D. Warren, Louis D. 

Brandeis, “Mahremiyet Hakkı”, (Çev., Gülay Arslan), Özel YaĢam, Medya ve Ceza Hukuku, 

KarĢılaĢtırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Seçkin, Ankara, 2007, sf:19-42, 19-21. Bu çalıĢma 

kapsamında anılan makalenin Türkçe çevirisi kullanılacaktır. 

5
 Strömholm, a.g.e., sf: 26. 
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Anglo-sakson hukukunda „mahremiyet hakkı/right to privacy‟ kavramı 

kullanılmakta iken, Kara Avrupası‟nda „kiĢilik hakları/rights of the personality‟ 

kavramı kullanılmaktadır. „KiĢilik hakları‟ kavramı, „mahremiyet‟ kavramından daha 

geniĢ bir içeriğe sahiptir.
6
 

Mahremiyet hakkının, çok karmaĢık bir değer olduğu
7
, ne anlama geldiği 

konusunda kimsenin açık ve net bir fikre sahip olmadığı
8
 ileri sürülmüĢtür. Çok 

anlamlılığından ve belirsizliğinden ötürü, bu hakkı tanımlamanın güç olduğu 

belirtilmiĢtir.
9
 

Mahremiyeti tanımlama yolunda bir giriĢimde Prosser bulunmuĢtur. Prosser‟e 

göre mahremiyet hakkı, davacının dört ayrı çıkarına yönelik dört ayrı saldırıyı 

içermektedir ve bu dört ayrı saldırının, „yalnız bırakılmaya hak‟ka bir müdahale 

teĢkil etmekten baĢka ortak bir noktası bulunmamaktadır. Bu dört ayrı haksız fiil 

Ģunlardır:
10

 

i) Davacının inzivasına/seclusion ya da yalnızlığına/solitude veyahut özel 

iliĢkilerine tecavüz, 

ii) davacı hakkındaki utandırıcı olguların/gerçeklerin ifĢa edilmesi, 

iii) davacıyı kamunun gözünde yanlıĢ tanıtma, 

iv) davacının ismini ya da görüntüsünü, davalının menfaati için davalıya mal 

etme. 

Diğer taraftan doktrinde, mahremiyet hakkının hayali, yani mantıksal bir 

temelden yoksun ve önemsiz olduğu ileri sürülmüĢtür. Bu hakkın önemini test 

etmenin bir anahtarı olarak, bu hakkın olmadığı bir dünyayı düĢünmek sunulmuĢtur 

                                                 
6
 Strömholm, a.g.e., sf: 43. 

7
 Robert C. Post, “Three Concepts of Privacy”, The Georgetown Law Journal, Vol. 89, sf:2087-

2098, 2087. 

8
 Judith Jarvis Thomson, “The Right to Privacy”, Philosophy and Public Affairs, sf:295-314, 295. 

9
 Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi YaklaĢımlar”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 1, sf:275-298, 275. 

10
 W. L. Prosser, “Privacy [ A Legal Analysis]”, Philosophical Dimensions of Privacy: An 

Anthology, (Ed., Ferdinand David Schoeman), Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 

sf:104-155, 107. 
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ve insanının ruhsal donanımının, böyle bir hakka gereksinim duyduğunun belirgin 

olmadığı ifade edilmiĢtir.
11

 

Özel yaĢama saygı hakkının, ulusalüstü insan hakları belgelerinde yer alıĢı II. 

Dünya SavaĢı sonrası döneme denk gelir. Bu dönemde baĢta Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi
12

 (bundan sonra, AĠHS) olmak üzere bir dizi sözleĢmede ve sözleĢme 

formunda olmayan diğer belgelerde bu hakka yer verilmiĢtir. Örneğin, ulusalüstü 

insan hakları hukukunda (bundan sonra, UĠHH), Evrensel Ġnsan Hakları Bildirisi 

(bundan sonra, EĠHB) Madde 12
13

, Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi (bundan 

sonra, MSHS) Madde 17
14

, Amerikalılararası Ġnsan Hakları SözleĢmesi (bundan 

                                                 
11

 Carolyn Doyle, Mirka Bagaric, “The Right to Privacy: Appealing, but Flawed”, International 

Journal of Human Rights Vol. 9 No. 1, March 2005, sf. 3-36, 3. Bu makalenin Türkçe çevirisi için 

bkz., Carolyn Doyle, Mirka Bagaric, “Mahremiyet Hakkı: Cazip Ama Kusurlu”,  (Çev., Esra Demir), 

Özel YaĢam, Medya ve Ceza Hukuku, KarĢılaĢtırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Seçkin, 

Ankara, 2007, sf. 91-131. 

12
 Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi/(No.005, “Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”), Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 

04/11/1950 tarihinde Roma‟da kabul edilip imzaya açılmıĢtır ve 03/09/1953 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. Protokol No.11 ile değiĢik yürürlükteki AĠHS‟nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için 

bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt-Vol. 

I/Avrupa Konseyi-Birinci Bölüm-Council of Europe-First Part, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 

Ġstanbul, 2003, sf:35-59 (Türkçe) ve sf:299-321 (Ġngilizce), (bu kitap bundan böyle, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt I/2003 olarak gösterilecektir). AĠHS hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü Ġnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine 

GiriĢ, 6. Baskı, Legal Yay., Ġstanbul, Ekim 2007, sf:965-1022, (bu kitap bundan sonra, Genel 

Teori/2007 olarak gösterilecektir).   

13
 Evrensel Ġnsan Hakları Bildirisi/(“Universal Declaration of Human Rights”), BM Genel Kurulu 

tarafından 10/12/1948 tarihi ve 217 A(III) sayılı Kararla kabul edilmiĢtir. EĠHB‟nin Türkçe çevirisi ve 

Ġngilizce orijinal metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights 

Instruments/Cilt IV/2004, sf:3-23 (Türkçe) ve sf:353-361 (Ġngilizce). EĠHB hakkında bilgi için bkz., 

Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:397-416.  

EĠHB Madde 12 metni Ģöyledir: 

“Madde 12 

Hiç kimse, özel yaĢamına, ailesine/(aile yaĢamına), konutuna ya da haberleĢmesine 

yönelik keyfi müdahalelere ya da onur/(Ģeref) ve Ģöhretine yönelik saldırılara maruz 

bırakılmayacaktır. Herkesin, bu tür müdahale ya da saldırılara karĢı kanun ile korunma 

hakkı vardır.” 

14
 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi/(“International Covenant on Civil and Political 

Rights”), BM Genel Kurulu tarafından 16/12/1966 tarihinde 2200 A (XXI) sayılı Karar ile kabul 

edilmiĢ, 19/12/1966 tarihinde imzaya açılmıĢ ve 23/03/1976 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. MSHS‟nin 

Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004, sf: 57-114 (Türkçe) ve sf: 381-410 (Ġngilizce). 

MSHS hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:419-495. 

MSHS Madde 17 normu Ģöyledir: 

 “Madde 17 
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sonra, Ame.ĠHS) Madde 11‟de
15

 özel yaĢamın korunması hakkı düzenlenmektedir. 

Afrika Ġnsan ve Halkların Hakkı ġartı‟nda (bundan sonra, AĠHHġ) özel yaĢama 

saygı hakkının düzenlendiği bir hüküm yer almaz iken, Madde 18‟de
16

 ailenin 

korunmasına yönelik bir hüküm yer almaktadır. 

Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan AĠHS Madde 8 normu ise Ģöyledir: 

“Madde 8 – Özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkı 

1. Her kiĢi, özel yaĢamına ve aile yaĢamına, konutuna ve haberleĢmesine 

saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanımına, bir kamu makamı tarafından, ulusal güvenlik, 

kamu emniyeti ya da ülkenin ekonomik refahı/(esenliği) yararı için, 

düzensizliğin ya da suçun/(suç iĢlenmesinin) önlenmesi için, sağlığın ya 

da ahlakın korunması için, yahut baĢkalarının haklarının ve 

özgürlüklerinin korunması için, yasaya uygun olarak getirilen ve bir 

                                                                                                                                          
1. Hiç kimse özel yaĢamına, aile yaĢamına, konutuna ya da haberleĢmesine keyfi yahut 

yasadıĢı müdahaleye; (keza) onuruna ve Ģöhretine/(Ģeref ve itibarına) yönelik yasadıĢı 

saldırılara/(tecavüze) maruz bırakılmayacaktır. 

2. Herkes, bu tür müdahale ve saldırılara karĢı yasa tarafından korunma hakkına sahiptir.” 

15
 Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi/ (“American Convention on Human Rights”), 22/11/1969 

tarihinde San Jose‟de kabul edilmiĢ ve 18/07/1978 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Ame.ĠHS‟nin Türkçe 

çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human 

Rights Instruments/Cilt III/2003, sf:5-23 (Türkçe) ve sf:365-375 (Ġngilizce). Ame.ĠHS hakkında 

bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1262-1302. 

Ame.ĠHS Madde 11 normu Ģöyledir: 

“Madde 11-Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı 

 1. Her kiĢinin, Ģerefine saygı gösterilmesine ve onurunun tanınmasına hakkı vardır. 

2. Hiç kimse, özel yaĢamına, aile yaĢamına, konutuna ya da haberleĢmesine yönelik 

keyfi ya da erkin kötüye kullanımı mahiyetindeki müdahalelere, yahut Ģerefine ya da 

Ģöhretine yönelik hukuka aykırı saldırılara konu olamaz. 

3. Herkesin, bu tür müdahaleler ya da saldırılar karĢısında hukuken korunmaya hakkı 

vardır.” 

16
 Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartı/(“African Charter on Human and Peoples‟ Rights”), 

27/06/1981 tarihinde Nairobi‟de kabul edilmiĢ ve 21/10/1986 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu ġart‟ın 

Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, “Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt III/2003 sf.229-251 (Türkçe) ve sf.573-595 (Ġngilizce). 

AĠHHġ hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1354-1407. 

AĠHHġ Madde 18 normu Ģöyledir: 

“Madde 18 

1. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir. Aile, maddi ve manevi sağlığını gözetecek 

olan Devlet tarafından korunacaktır. 

2. Devlet, toplum tarafından tanınan ahlakın ve geleneksel değerlerin muhafızı 

(gözeticisi) olan aileye yardımcı olmakla ödevli olacaktır. 

3. Devlet, kadınlara karĢı ayrımcılığın her biçiminin ortadan kaldırılmasını ve ayrıca 

uluslararası bildirilerde ve sözleĢmelerde düzenlendiği üzere kadın ve çocuk haklarının 

korunmasını temin edecektir. 

4. YaĢlılar ve özürlüler, maddi ve manevi gereksinimlerini karĢılayacak özel önlemlerle 

korunma hakkına da sahip olacaklardır.” 
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demokratik toplumda gerekli olanlar dıĢında/(hariç), hiçbir müdahalede 

bulunulmayacaktır.” 

AĠHS Madde 8 normu, dört alt-kategori hakkı güvence altına almaktadır: „Özel 

yaĢama saygı hakkı‟, „aile yaĢamına saygı hakkı‟, „konuta saygı hakkı‟ ve 

„haberleĢmeye saygı hakkı‟. Dikkati çekelim ki, bu haklara iliĢkin herhangi bir tanım 

madde normunda yer almamaktadır. 

Özel yaĢama saygı hakkının AĠHS‟deki düzenleniĢi ele alınırken, bu 

SözleĢmenin Hazırlık ÇalıĢmalarına bakılması önem taĢımaktadır. Hazırlık 

ÇalıĢmalarına bakıldığında görülmektedir ki, özel yaĢama saygı hakkına iliĢkin 

hiçbir tanım hatta bu hakka iliĢkin hiçbir tartıĢma, Hazırlık ÇalıĢmalarında yer 

almamaktadır.
17

 

AĠHS Madde 8‟de herhangi bir tanım olmamasından dolayı, bu maddede 

sıralanmıĢ olan alt-kategori hakları birbirinden açıkça ayırmanın mümkün olmadığı 

ve bunun özellikle, bir tarafta „özel yaĢama saygı hakkı‟ ve diğer tarafta özel alana 

ait diğer üç hak bakımından böyle olduğu ileri sürülebilir. Nitekim doktrinde, Madde 

8‟de düzenlenen hakları birlikte okumak gerektiği ve Madde 8 çerçevesindeki bir 

Ģikayetin, bu maddede düzenlenen alt-kategori haklardan hangisine bir müdahale 

teĢkil ettiğinin pek de önemli olmadığı belirtilmiĢtir.
18

 Dolayısıyla, Madde 8‟deki 

hak kategorileri arasında bir ayrım yapmanın pratikte bir önemi olmadığı 

düĢünülebilir. Dikkatlice bakıldığında aile yaĢamına, konuta ve haberleĢmeye saygı 

haklarının, aslında özel yaĢamın korunması hakkının birer görünümü oldukları 

değerlendirmesi yapılabilir.
19

 Ancak, diğer taraftan, AĠHS Madde 8‟deki „özel 

yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisinin, kendisine ait ve aileye, konuta ve 

haberleĢmeye saygı haklarından bağımsız bir anlamı olduğu da savunulmaktadır.
20

 

                                                 
17

 European Court of Human Rights, Preparatory work on Article 8 of the European Convention on 

Human Rights, Information Document prepared by the Registry, 12 May 1967, CDH (67) 5, sf. 2. 

18
 Clare Ovey, Robin White, European Convention on Human Rights, Third Edition, Oxford 

University Press, 2002, sf:218. 

19
 Haydar Burak Gemalmaz, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinde ve Türk Hukukunda Çocuğun 

Bedensel Cezaya KarĢı Korunması, Legal Yay., Ġstanbul, Nisan 2005, sf:116-119. (Bu eser bundan 

sonra Bedensel Ceza olarak gösterilecektir)  

20
 Doswald-Beck, a.g.m., sf: 284. 
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Özel yaĢama saygı hakkına iliĢkin ilk tanım denemesi, AĠHS‟nin, AĠHS 

Protokol No.11
21

 ile kaldırılan denetim organı Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu 

(bundan sonra, AĠHK ya da Komisyon) tarafından X. v. İzlanda vakasında 

yapılmıĢtır.
22

 Komisyon, özel yaĢama saygı hakkının ne anlama gelebileceğini 

belirlerken, öncelikle çeĢitli Anglo-Sakson ve Fransız yazarın bu hakkın 

„mahremiyet hakkı‟, „dilediğince yaĢama hakkı‟, „aleniyetten korunma hakkı‟ olarak 

tanımladığına iĢaret ettikten sonra, özel yaĢama saygı hakkının bunlardan ibaret 

olmadığını belirtmiĢtir. Komisyon, bir kiĢinin „kendi kiĢiliğini geliĢtirmek ve 

gerçekleĢtirmek‟ için özellikle duygusal alanda olmak üzere diğer insanlarla iliĢki 

kurmak ve geliĢtirmek hakkının da, belli bir dereceye kadar özel yaĢama saygı hakkı 

kapsamında olduğunu ifade etmiĢtir. AĠHS Madde 8 SözleĢme‟nin en geniĢ 

yorumlanan maddelerinden biridir.
23

 

Gerçekten de, „mahremiyet hakkı‟nın, dar bir anlamı vardır ve daha çok 

bilginin gizliliği ve yalnız bırakılma hakkı anlamına gelmektedir.
24

 Bu çalıĢma 

çerçevesinde de „mahremiyet hakkı‟, „özel yaĢamın korunması hakkı‟ çerçevesinde 

korunan bir hukuksal çıkarlardan sadece biri olarak ele alınmıĢtır. 

Belirtilmelidir ki, bu çalıĢmada, AĠHS Madde 8‟de güvence altına alınan dört 

alt-kategori hakkı birden karĢılamak üzere, bir üst baĢlık olarak „özel yaĢamın 

korunması hakkı‟ kavramı kullanılmıĢtır. Dolayısıyla, „özel yaĢamın korunması 

hakkı‟ ile kastedilen sadece, Madde 8‟deki alt-kategori haklardan biri olan „özel 

yaĢama saygı hakkı‟ değildir. „Özel yaĢamın korunması hakkı‟ teriminin tercih 

edilmesindeki neden, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, „özel yaĢama saygı hakkı‟, 

                                                 
21

 Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi ile Kurulan Denetim 

Mekanizmasının Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Protokol No.11/(No.155, “Protocol No.11 to 

the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the 

control machinery established thereby”), 11/05/1994 tarihinde Strasbourg‟ta imzaya açılmıĢ ve 

01/11/1998 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih 

Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 1/2003, sf.209-229 (Türkçe) 

ve sf.439-459 (Ġngilizce). Bu Protokol hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel 

Teori/2007, sf:1088-1089. 

22
 X v. Iceland (App. No.6825/74), Admissibility Decision of the EComHR of 18 May 1976. 

23
 David Feldman, “The Developing Scope of Article 8 of the European Convention on Human 

Rights”, E.H.R.L.R., Vol. 3, 1997, sf:265-274, 265. 

24
 D.J. Harris, M. O‟Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 

Butterworths, London, 1995, sf: 303. 
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„aile yaĢamına saygı hakkı‟, „konuta saygı hakkı‟ ve „haberleĢmeye saygı‟ hakkı alt-

kategorilerinin hepsinin, son tahlilde bireyin özel yaĢamının birer görünümleri 

olduğu yönündeki düĢüncemizdir.  

Bu ÇalıĢmada, AĠHS Madde 8‟deki alt-kategori haklardan her biri, ayrı baĢlık 

yapılarak değil ve fakat teorik üst baĢlıklar altında ilgili yerlerde ele alınmaktadır. 

ÇalıĢmada gösterilmeye çalıĢıldığı üzere, çoğu zaman belli bir olay örüntüsü, her biri 

bir alt-kategori olan, özel yaĢama saygı hakkını ve aile yaĢamına saygı hakkını 

birlikte gündeme getirebilmektedir. Yine, aynı olay örüntüsü etrafında hem özel 

yaĢama hem de konuta saygı hakları aynı anda söz konusu olabilmektedir. 

Dolayısıyla, bu hakları ayrı baĢlıklar altında ele almak yerine, birer görünümünü 

oluĢturdukları teorik üst baĢlıkların altında incelemek daha doğrudur. 

ÇalıĢmamız, beĢ Bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm, „özel yaĢamın korunması 

hakkı‟nın niteliğini ve norm alanını belirlemeye yöneliktir. „Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‟nde Özel YaĢamın Korunması Hakkının Uygulanabilirlik Kriterleri‟ 

baĢlığını taĢıyan I. Bölümde sırasıyla, „Hakkın Öznesine ĠliĢkin Kriterler‟, „Hakkın 

Konusuna ĠliĢkin Kriterler‟, „Hakkın Geçerli Olduğu Zamana ĠliĢkin Kriterler‟ ve 

„Hakkın Uygulandığı Mekana ĠliĢkin Kriterler‟ baĢlıkları yer almaktadır. Bu baĢlıklar 

altında, çeĢitli alt-baĢlıklar yer almaktadır. Bu Bölüm bağlamında Ģu hususlara dikkat 

çekmek yerinde olacaktır: Bu Bölüm altında, „pozitif yükümlülükler doktrini‟, teorik 

bir çerçeve içinde ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. SözleĢmeci Devletlerin, AĠHS 

çerçevesindeki yükümlülüklerini geniĢleten bu doktrinin bir sonucu olan „yatay 

uygulama‟ ve „AĠHS‟in usuli boyutu‟ da, Madde 8‟in kapsamına iliĢkin olan sonraki 

Bölümlere hazırlık amacıyla bu Bölümde ele alınmıĢtır. Belirtelim ki, AĠHS‟in 

sağladığı usuli güvenceler doktrinde hemen hemen hiç iĢlenmemiĢ bir konudur.   

Bölüm II, „Özel YaĢamın Korunması Hakkı ve Müdahale: Negatif Boyut‟ 

baĢlığını taĢımaktadır. Bu Bölümde, sırasıyla „Fiziksel ve Zihinsel Bütünlük Hakkı‟, 

„ġeref ve ġöhrete Saygı Hakkı‟, „Seyahat Özgürlüğü‟, „Mahremiyetin Korunması 

Hakkı‟, „Konuta Saygı Hakkı‟ ve „HaberleĢmeye Saygı Hakkı‟ ele alınmaktadır. Bu 

üst baĢlıklar altında, Madde 8 kapsamındaki çeĢitli hukuksal çıkarlar analiz 

edilmektedir.  
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Bölüm III, „Bireyin KiĢiliğini OluĢturma ve SosyalleĢme‟ baĢlığını taĢımakta 

olup, bu Bölüm altında sırasıyla, „Bireyin KiĢiliğini/Kimliğini OluĢturma Hakkı‟ ile 

„SosyalleĢme Hakkı‟ üzerinde durulmaktadır. Bu üst baĢlıklar altında, çeĢitli alt-

baĢlıklar yer almaktadır. 

ÇalıĢmanın IV. Bölümü, yine doktrinde neredeyse hiç iĢlenmemiĢ olan „Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde Özel YaĢamın Korunması Hakkının Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Boyutu‟na iliĢkindir. Bu Bölüm‟de, Strasbourg Organları 

içtihadları ıĢığında, Madde 8 içine yerleĢtirilerek korunabilecek ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklar ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, çevre hakkı gibi üçüncü kuĢak 

bir hak da bu Bölümde incelenmiĢtir. IV. Bölümdeki baĢlıklar sırasıyla Ģöyledir: 

„Yeterli Beslenme Hakkı‟, „Yeterli Standartta Barınma Hakkı‟, „Sağlık Hakkı‟, 

„ÇalıĢma Hakkı‟, „Sosyal Güvenlik Hakkı‟, „Özgün YaĢam Biçimine Hak‟ ve 

„Sağlıklı Bir Çevrede YaĢama Hakkı‟. 

Özel yaĢamın korunması hakkı, mutlak bir hak olmayıp, kayıtlamalara tabi 

tutulabilen bir hak olduğu için, çalıĢmanın son bölümü olan V. Bölümü, „Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde Özel YaĢamın Korunması Hakkının Kayıtlanması 

Rejimi‟ baĢlığını taĢımaktadır. Bu Bölümde sırasıyla, „Sınırlama Rejimi‟ ve „Askıya 

Alma Rejimi‟ açıklanmaktadır. V. Bölüm özelinde de Ģu hususlar vurgulanabilir: 

„Ġçkin sınırlamalar‟ ve „zımni sınırlamalar‟ gibi, doktrinde çok fark edilmemiĢ 

sınırlandırma biçimleri ele alınmıĢtır. SözleĢme sisteminde önemli bir yere sahip olan 

„takdir marjı ilkesi‟, teorik bir çerçevede ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Yine, son derece 

önemli bir ilke olan „ölçülülük ilkesi‟, unsurlarına ayırarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma çerçevesinde izlenen yöntem bağlamında öncelikle belirtilmesi 

gereken, Madde 8‟e iliĢkin olarak büyük resmin ortaya koyulmaya çalıĢıldığıdır. Bu 

nedenle de, Madde 8‟deki hiçbir kategori dıĢarıda bırakılmamıĢtır. ÇalıĢmamızın 

birincil kaynağını, Strasbourg Organları içtihatları oluĢturmaktadır. Söz konusu 

içtihatlar, AĠHS‟nin denetim organı olan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nin 

(bundan sonra, AĠHM ya da Mahkeme), resmi internet sitesindeki Ġngilizce orijinal 

içtihatlardır. ÇalıĢmamız her ne kadar AĠHS Madde 8 eksenli ise de, mümkün 

olduğu ölçüde karĢılaĢtırılmalı bir çalıĢma yapılmaya gayret edilmiĢtir. Strasbourg 

Organları‟nın henüz yeterli içtihadi standarda kavuĢturmamıĢ olduğu hususlarda, 



 9 

özellikle karĢılaĢtırmalı hukuk yöntemine baĢvurulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, AĠHS 

Madde 8, SözleĢme‟deki diğer haklarla iliĢkisi bağlamında, yani yarıĢtığı ve çatıĢtığı 

haklarla birlikte değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Son olarak belirtelim ki, Türk 

doktrininde, bilinebildiği kadarıyla, üçü doktora tez çalıĢması olmak üzere, AĠHS 

Madde 8‟in de ele alındığı özel yaĢama saygı hakkı konulu çalıĢmalar 

bulunmaktadır.
25

 Ancak, dikkati çekelim ki, bu çalıĢmalar spesifik olarak, Madde 8 

çerçevesinde korunan alt-kategori haklardan biri olan „özel yaĢama saygı hakkı‟ 

eksenlidir.

                                                 
25

 Genel olarak bkz., Ersan  ġen, Devlet ve Kitle Araçları KarĢısında Özel Hayatın Gizliliği ve 

Korunması, Kazancı, Ġstanbul, 1996; Sultan Üzeltürk, 1982 Anayasası ve Ġnsan Hakları Avrupa 

SözleĢmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, Beta, Ġstanbul, 2004; Sibel Özel, Uluslararası 

Alanda Medya ve Ġnternette KiĢilik Hakkının Korunması, Seçkin, Ankara, 2004; K. Ahmet 

Sevimli, ĠĢçinin Özel YaĢamına Müdahalenin Sınırları, Legal, Ġstanbul, 2006. 
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BÖLÜM 1 

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠNDE ÖZEL YAġAMIN 

KORUNMASI HAKKININ UYGULANABĠLĠRLĠK KRĠTERLERĠ 
 

 Özel yaĢamın korunması hakkı da, her hak gibi belirli bir kapsama sahiptir ve 

bu kapsamın çeperleri, bazı kriterler temelinde oluĢmuĢtur. Bunlar; „hakkın öznesi‟, 

„hakkın konusu‟, „hakkın geçerli olduğu zaman‟ ve „hakkın uygulandığı mekan‟ 

olarak belirlenebilir. ÇalıĢmanın bu I. Bölümünde, anılan kriterler özelinde, AĠHS 

Madde 8‟in uygulanabilirlik alanı tespit edilecektir.  

I) HAKKIN ÖZNESĠNE ĠLĠġKĠN KRĠTERLER 

A) Gerçek KiĢi 

1) Genel Olarak 

 Genel olarak UĠHH‟de, özel olarak da AĠHS Madde 8‟de özel yaĢamın 

korunması hakkının öznesi olarak „herkes‟ gösterilmiĢtir. Bu herkes kavramı, „gerçek 

kiĢi‟yi evleviyetle kapsamaktadır. Nitekim, bireysel Ģikayet baĢvurusu usulünü 

düzenleyen AĠHS Madde 34‟te
1
 baĢvurucu olabilecekler arasında ilk sırada „kiĢi‟ 

sayılmaktadır. AĠHS Madde 34‟ün Ġngilizce orijinal metninde „person‟ olarak geçen 

ve Türkçe karĢılığı „kiĢi‟ olan terimi, „gerçek kiĢi‟ olarak okumak gerekmektedir. 

Zira, SözleĢme‟nin Ġngilizce dıĢındaki diğer resmi dili olan Fransızca metni Madde 

34‟te Türkçe‟ye „gerçek kiĢi‟ olarak çevrilen „personne physique‟ terimi yer 

almaktadır. Zaten, Strasbourg Organları içtihatları da, AĠHS Madde 34‟ü Fransızca 

metnine uygun olarak okuyup, sadece „gerçek kiĢi‟ baĢvurucuları „kiĢi‟ kategorisi 

içinde değerlendirmiĢtir.
2
 

                                                 
1
 AĠHS Madde 34 normu Ģöyledir: 

“Madde 34 – Bireysel baĢvurular 

Mahkeme, SözleĢme ya da onun Protokollerinde düzenlenen hakların Yüksek 

SözleĢmeci Taraflardan birisince gerçekleĢtirilen bir ihlalinin mağduru olduğunu iddia 

eden herhangi bir kişiden, hükümet-dışı örgütten ya da birey grubundan gelen 

baĢvuruları kabul edebilir. Yüksek SözleĢmeci Taraflar, bu hakkın etkin biçimde 

kullanılmasını herhangi/(hiçbir) biçimde engellememeyi taahhüt ederler.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

2
 Times Newspaper Ltd., The Sunday Times, Harold Evans v. the UK, (App. No. 6538/74), 

Admissibility Decision of the EcomHR of 21 March 1975, para. 1 (The Law). Anılan vakada 
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 Belirtilmelidir ki, genel olarak AĠHS korumasından özel olarak da Madde 8 

güvencelerinden yararlanabilmek için gerçek kiĢilerin, aleyhine Ģikayet 

baĢvurusunda bulunacakları AĠHS Tarafı Devletin „vatandaĢı‟ olmaları aranmaz. 

Dolayısıyla, SözleĢmeci bir Devletin ülkesinde bulunan „yabancı‟, „vatansız‟, 

„mülteci‟ ve hatta o ülkede hukuka aykırı bir Ģekilde bulunan bir birey dahi, 

SözleĢmesel hakların öznesi ve AĠHS Madde 34 anlamında bireysel Ģikayet 

baĢvurucusu olabilir. Yine, genel olarak SözleĢmesel hakların ve özel olarak Madde 

8‟in öznesi olabilmek için temyiz kudretine sahip olmak ya da reĢit olmak kural 

olarak gerekli değildir.
3
 

2) Özellik Gösteren Bazı Özneler 

 Bu baĢlık altında, „gerçek kiĢi‟ kategorisine giren ve teorik olarak Madde 8‟in 

öznesi olan ancak yine de, özel olarak üzerinde durulması gereken iki özne ele 

alınacaktır: „Çocuk‟ ve „mahpus‟. Özel olarak ele almayı gerektiren neden; bu iki 

öznenin, değiĢik gerekçelerle „özel yaĢama saygı hakkı‟nın öznesi olamayacağı ya da 

çok dar kapsamda olabileceği algısının yanlıĢlığını göstermektir.  

a) Çocuk 

 Genel nitelikteki insan hakları belgelerinde, ki bunlara AĠHS de dahildir, 

düzenlenen hakların öznesi meselesi, çocuk kategorisi özelinde pek ele 

                                                                                                                                          
baĢvurucular sırasıyla bir tüzel kiĢi, bir birey grubu ve bir gerçek kiĢidir. Komisyon; tüzel kiĢiyi, 

„hükümet-dıĢı örgüt‟, birey grubunu, „birey grubu‟ ve gerçek kiĢiyi de „kiĢi‟ kategorisi içinde 

değerlendirerek baĢvuruyu AĠHS Madde 25 çerçevesinde rationae persone kabul edilebilir bulmuĢtur.  

Bir baĢka vaka örneği olarak bkz., Verein “Kontakt-Information-Therapie” (KIT) and Siegfried 

Hagen v. Austria, (App. No. 11921/86), Admissibility Decision of the EcomHR of 12 October 1988, 

paras. 1-2 (The Law). Adı geçen vakada baĢvurucular sırasıyla tüzel kiĢiliği haiz bir terapi derneği ve 

bir gerçek kiĢidir. Komisyon, baĢvurucuların baĢvurucu sıfatına sahip olup olmadıklarını tespite 

yönelik incelemesinde, tüzel kiĢi terapi derneğini „hükümet-dıĢı örgüt‟ ve gerçek kiĢi baĢvurucuyu da 

„kiĢi‟ kategorisine sokmuĢtur.   

3
 Gülay Arslan, “Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Koruma Mekanizmasının Etkililiği Meselesi”, 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 2002, 

sf:71-73; Leo Zwaak, “Chapter 1-General Survey of the European Convention”, Theory and Practice 

of the European Convention on Human Rights, (Ed., Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van 

Rijn and Leo Zwaak), Fourth Edition, Intersentia, Antwerpen – Oxford, 2006, sf:1-93, 52-53, (bu eser 

bundan sonra Theory and Practice of the European Convention on Human Rights/2006 olarak 

gösterilecektir); H. C. Krüger – C. A. Norgaard, “The Right of Application”, The European System 

for the Protection of Human Rights, (Ed., R. St. J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold), Martinus 

Nijhoff Publishers, the Hauge, 1993, sf:657-674, 664.  
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alınmamaktadır.
4
 Bir eksiklik olarak değerlendirilebilecek bu hususun, burada 

atlanmaması gerekmektedir. 

AĠHS Madde 8‟in öznesi „her kiĢi‟ olarak belirlendiği için çocukların da bu 

hakkın öznesi olduğunu söylemek teorik olarak mümkündür. Nitekim, UĠHH‟de 

çocuk haklarına özgülenmiĢ spesifik belgeler olan Çocuk Hakları SözleĢmesi 

(bundan sonra, ÇHS) Madde 16
 5

 ve Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği ġartı 

(bundan sonra, AÇHEġ) Madde 10
6
, çocuğun öznesi olduğu haklar arasında „özel 

yaĢama saygı hakkı‟na da yer vermiĢtir. Üstelik çocuk, anılan maddeler çerçevesinde 

„özel yaĢama saygı‟, „aile yaĢamına saygı‟, „konuta saygı‟ ve „haberleĢmeye saygı‟ 

                                                 
4
 Geraldine Van Bueren, “The International Protection of Family Members‟ Rights as the 21st 

Century Approaches”, HRQ, Vol. 17, 1995, sf: 732-765, 740. 

5
 Çocuk Hakları SözleĢmesi/(“Convention on the Rights of Child”), BM Genel Kurulu tarafından 

20/11/1989 tarih ve 44/25 sayılı Karar ile kabul edilerek imza, onay ve katılıma açılmıĢ ve 02/09/1990 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. “ÇHS”nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments, Cilt/Volume IV, BirleĢmiĢ 

Milletler-Birinci Bölüm/United Nations-First Part, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Ġstanbul, 2004, 

sf:175-223 (Türkçe) ve sf:549-578 (Ġngilizce) (Bu kitap bundan sonra, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004 olarak gösterilecektir). “Çocuk Hakları 

SözleĢmesi” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:594-

623. 

ÇHS Madde 16 normu Ģöyledir: 

“Madde 16 

1. Hiçbir çocuk özel yaĢamına/(mahremiyetine), aile yaĢamına, konutuna ya da 

iletiĢimine/ (haberleĢmesine) keyfi ya da hukuka aykırı müdahaleye ve onuruna ve 

itibarına yönelik hukuka aykırı saldırıya maruz bırakılmayacaktır. 

2. Çocuk bu tür müdahale ya da saldırılara karĢı hukuken/(yasayla) korunma hakkına 

sahiptir.” 

6
 Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği ġartı/(“African Charter on the Rights and Welfare of the 

Child”), 11/07/1990  tarihinde Addis Ababa‟da kabul edilmiĢ ve 29/11/1999 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments, Cilt/Volume III-Amerikan Devletleri Örgütü ve Afrika 

Birliği Örgütü/Organization of American States-Organization of African Unity, Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınevi, Ġstanbul, 2003, sf: 332-358 (Türkçe) ve sf: 669-693 (Ġngilizce) (Bu kitap 

bundan sonra, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt III/2003 olarak 

gösterilecektir). 

AÇHEġ Madde 10 normu Ģöyledir: 

“Madde 10 – Mahremiyetin (özel yaşamın gizliliğinin) korunması 

Ebeveynlerin ya da yasal açıdan çocuğu korumakla sorumlu kiĢilerin çocuklarının 

davranıĢları üzerinde makul ölçüdeki gözetim/denetim hakkı saklı kalarak, hiçbir 

çocuk, özel yaĢamına, aile yaĢamına, konuta ve haberleĢmesine yönelik keyfi ya da 

hukuka aykırı müdahaleye, yahut Ģerefine ya da Ģöhretine yönelik saldırılara maruz 

bırakılmayacaktır. Çocuk, bu tür müdahale ya da saldırılara karĢı yasayla korunma 

hakkına sahip olacaktır.” 
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haklarının hepsinden yararlanabildiği gibi ayrıca, AĠHS Madde 8 normunda açıkça 

zikredilmeyen „Ģerefe ve Ģöhrete saygı‟ hakkının da öznesi olabilmektedir. 

Çocuğun, genel nitelikteki insan hakları belgelerinde yer alan insan hakları ve 

bu arada da AĠHS Madde 8 çerçevesindeki hak sahipliği hususunu, insan hakları 

belgelerinde özne olarak genellikle „her birey‟ ya da „herkes‟ gibi terimler 

kullanıldığı için, genel ve teorik olarak belirlemek görece kolaydır. Ancak, çocuğun 

Madde 8‟deki hakları pratikte kullanabilmesi hususunu netleĢtirmek güçtür. Söz 

konusu güçlük, UĠHH‟de kabul edilen „çocuk‟ tanımından kaynaklanmaktadır. ÇHS 

Madde 1
7
 uyarınca „on sekiz yaĢın altındaki her insan‟, „çocuk‟ sayılmaktadır. 

Dolayısıyla yeni doğmuĢ bir bebek de, on yedi yaĢındaki bir ergen de, UĠHH‟de 

„çocuk‟ olarak kabul edilmektedir. Dikkati çekmek gerekir ki, ÇHS, „çocuk‟ 

tarafından kullanılabilecek „ifade özgürlüğü‟, din ve vicdan özgürlüğü‟, „örgütlenme 

özgürlüğü‟ ve „özel yaĢama saygı hakkı‟ gibi hakları, spesifik bir yaĢ aralığına iĢaret 

etmeksizin formüle etmiĢtir.
8
  

Strasbourg Organları içtihatlarında da, çocuk öznesine iliĢkin olarak ne bir 

asgari yaĢa ne de çeĢitli yaĢ aralıklarına rastlanılmaktadır. Dolayısıyla, çocuk 

kategorisinin herhangi bir asgari yaĢ eĢiği olmaksızın genel olarak SözleĢmesel 

hakların, özel olarak da Madde 8‟in öznesi olduğu teorik düzeyde Strasbourg 

Organları tarafından kabul edilmiĢtir. Bu kabul, Taraf Devletlere AĠHS‟de 

düzenlenen hakları „herkes‟ bakımından garanti etme yükümlülüğü getiren AĠHS 

Madde 1
9
 ile „yaĢ‟ unsurunu da Madde 14

10
 anlamında bir ayrımcılık temeli olarak 

kabul eden Strasbourg Organları içtihatlarının bir sonucudur.
11

   

                                                 
7
 ÇHS Madde 1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 1 

Bu SözleĢmenin amaçları bakımından, çocuk hakkında uygulanabilir olan kanun 

çerçevesinde daha erken yaĢta reĢit olma söz konusu olmadıkça, on sekiz yaşın 

altındaki her insan çocuk sayılır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

8
 Bu noktada bir parantez açıp belirtilmelidir ki, ÇHS‟nin Hazırlık ÇalıĢmaları esnasında çocuğun 

özel yaĢama saygı hakkını düzenleyen 16. Madde‟ye iliĢkin tartıĢmalarda, çocuğun özel yaĢama saygı 

hakkı kapsamına giren bütün hukuksal çıkarlardan yetiĢkinler gibi yararlanamayacağı ancak olgunluk 

düzeyi ile orantılı olarak bu hakları kullanabileceği ileri sürülmüĢtür. Bkz., Philip Alston, 

“Interpreting a Child‟s Right to Privacy in the UN Context: The Influence of Regional Standards”, 

Broadening the Frontiers of Human Rights: Essays in Honour of Asbjorn Eide, Oxford, 1993, sf: 

125-161, 131.  

9
 AĠHS Madde 1 normu Ģöyledir: 
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Ancak, her ne kadar „çocuk‟ herhangi bir yaĢa iĢaret edilmeksizin Madde 8‟in 

öznesi olarak kabul ediliyor ise de, Mahkeme, aynı ya da benzer olgulara sahip 

Madde 8‟e iliĢkin kimi davalarda baĢvurucunun „çocuk‟ ya da „yetiĢkin‟ olmasına 

bağlı olarak farklı sonuçlara ulaĢabilir. Dolayısıyla, çocuğun teorik olarak Madde 8 

çerçevesindeki hak sahipliği baki kalmakla beraber, Madde 8 ihlali bulgulanması 

davanın bağlamı ile çocuğun „yaĢı‟, „olgunluk düzeyi‟, „durumunu anlayabilme ve 

durumuna iliĢkin karar verebilme yeteneği/kapasitesi‟ne bağlı olacaktır.  

Nitekim Komisyon, erkek arkadaĢı ile beraber evden kaçan 14 yaĢındaki bir kız 

çocuğunun zorla ailesine teslim edilmesini „özel yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisi 

bağlamında Ģikayet ettiği X ve Y vakasında, 14 yaĢındaki bir çocuğun ailesinden ayrı 

yaĢamak istemesinin „özel yaĢama saygı hakkı‟ kapsamında olup olmadığına iliĢkin 

net bir belirleme yapmaktan kaçınmıĢtır. Böyle bir hak olsa dahi, çocukların aileleri 

ile birlikte oturma yükümlülüğünün çocuğun sağlığının ve ahlakının korunması için 

gerekli olduğunu ifade etmiĢtir. Ancak Komisyon, olaya çocuk perspektifinden 

yaklaĢıldığında baĢvurucunun özel yaĢama saygı hakkına bir müdahaleden söz 

edilebileceğini de eklemiĢtir. Komisyon, baĢvurucunun ailesine teslim edilmesini, 

ailenin aile yaĢamına saygı hakkı ve baĢvurucunun sağlığının ve ahlakının korunması 

temelinde meĢru bulmuĢtur.
12

 

Görüldüğü üzere, Komisyon‟un, çocuğun ailesinden ayrı yaĢama istemi 

bağlamında çocuğun özel yaĢama saygı hakkına yaklaĢımı, aile perspektifinden 

                                                                                                                                          
 “Madde 1 – Ġnsan haklarına saygı gösterilmesi yükümlülüğü  

Yüksek SözleĢmeci Taraflar, bu SözleĢmenin I. Bölümünde tanımlanan hakları ve 

özgürlükleri, kendi yetki alanında bulunan herkes için güvence altına alacaklardır.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

10
 AĠHS Madde 14 normu Ģöyledir: 

 “Madde 14 – Ayrımcılık yasağı 

Bu SözleĢmede düzenlenen haklardan ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 

renk, dil, din siyasal ya da baĢka görüĢ, ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal 

azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir temelde 

ayrımcılık yapılmaksızın, güvence altına alınacaktır.”  

11
 Ursula Kilkelly, The Child and the European Convention on Human Rights, Ashgate, Great 

Britain, 1999, sf:18. 

12
 X. and Y. v. the Netherlands, (App. No. 6753/74), Admissibility Decision of the EcomHR of 19 

December 1974, para. 1 (The Law). 
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olmuĢtur. Her ne kadar, açıkça çocuğun bu hakkın öznesi olmadığı ifade edilmemiĢ 

ise de, ihlal de bulgulanmamıĢtır. 

Çocuğun Madde 8‟in öznesi olabilirliğine iliĢkin örnek gösterilebilecek bir 

diğer vaka ise Nielsen vakasıdır. Anılan vakada her ne kadar Madde 8 gündeme 

gelmemiĢ ise de, bu vakadan devinerek Madde 8 için bir değerlendirme yapabiliriz. 

Söz konusu vakada baĢvurucu, rızası hilafına bir hastaneye yatırılmıĢ 12 yaĢındaki 

bir çocuktur. Komisyon, baĢvurucu çocuğun, „gerekli olgunluğa‟ ve „durumunu 

anlama yeteneğine‟ sahip olması koĢuluyla tıbbi müdahale için rızasının aranması 

gerektiğine karar vermiĢtir.
13

 Tıbbi müdahaleyi red hakkı, bu ÇalıĢma kapsamında 

ilgili yerde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere, Madde 8 çerçevesine korunan bir 

hukuksal çıkar olup, çocuk da bu hakkın öznesidir. Ancak, çocuğun anılan hakkının 

ihlalinin bulgulanabilmesi, „gerekli olgunluğa‟ ve „durumunu anlama yeteneğine‟ 

sahip olmasına rağmen rızasının alınmamıĢ olmasına bağlı olacaktır. Tersinden 

söyler isek, „gerekli olgunluğa‟ ve „durumunu anlama yeteneğine‟ sahip değil ise, 

rızası aranmaksızın tıbbi müdahaleye tabi tutulması per se Madde 8 ihlalini 

sonuçlamayacaktır.  

Bu ÇalıĢma çerçevesinde ele alınan ve Madde 8‟in içeriğini oluĢturan „tıbbi 

müdahaleyi red hakkı‟, „bedenin Ģiddetten korunması hakkı‟, „isim hakkı‟ ve „cinsel 

aktivite türleri‟ gibi „özel yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisine giren hukuksal 

çıkarlardan, „miras hakkı‟, „nafaka hakkı‟ gibi „aile yaĢamına saygı hakkı‟ alt-

kategorisine giren çeĢitli hukuksal çıkarlara kadar özel olarak „çocuk‟ üzerinde 

durulması gereken yerlerde bu yapılmıĢtır.   

b) Mahpus 

 AĠHS Madde 8 çerçevesinde üzerinde özel olarak durulması gereken bir diğer 

özne ise „mahpus‟tur. Zira, hapsolma, diğer bir deyiĢle özgürlükten yoksun bırakılma 

durumunda bireylerin SözleĢmesel bazı hakların örneğinin özel yaĢamın korunması 

hakkının öznesi olamayacağı sanısı yaygındır. Oysa hapis cezasının; cezalandırma, 

suç iĢlenmesinin önlenmesi, toplumun korunması ve rehabilitasyon gibi çeĢitli 

                                                 
13

 Nielsen v. Denmark, (App. No. 10929/84), Report of the EComHR of 12 March 1987, paras. 127-

129. 



 16 

iĢlevleri bunmaktadır. Son yıllarda rehabilitasyon unsuru üzerinde daha çok 

durulmaktadır. Bunun izdüĢümünü, mahpuslara iliĢkin hüküm içeren ya da bu 

kategoriye özgülenmiĢ uluslararası ve bölgesel belgelerde görmek mümkündür.  

Nitekim, MSHS Madde 10/3‟de
14

 mahpusların iyileĢtirilmelerinden ve sosyal 

rehabilitasyonlarından söz edilmektedir. MSHS‟nin denetim organı olan Ġnsan 

Hakları Komitesi‟nin (bundan sonra, ĠHK) MSHS Madde 10‟a iliĢkin Genel 

Yorumunda ise, özgürlüğünden yoksun bırakılan kiĢilerin MSHS‟de düzenlenen tüm 

haklara sahip olmaya devam edecekleri belirtilmiĢtir.
15

 Hapishane sisteminin sadece 

cezalandırıcı olmaması, mahpusların iyileĢtirilmesi ve sosyal rehabilitasyonları için 

çalıĢması gerektiği de ayrıca vurgulanmıĢtır.
16

  

1957 tarihli BM/Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar
17

 

paragraf 57‟de ise, mahpusların özgürlüklerinden yoksun bırakılmıĢ olmalarının 

yeterince acı verici olduğu ve bu durumun hapishane sistemince daha da 

ağırlaĢtırılmaması gerektiği ifade edilmiĢtir. Paragraf 58‟de, hapishane sürecinin 

mahpusun cezasını çekip salıverildikten sonra toplum içinde yasalara uygun bir 

yaĢam sürmeyi arzulayacağı ve gerçekleĢtirebileceği bir Ģekilde geçirilmesiyle, 

cezalandırmanın temel amacı olan toplumun suça karĢı korunması amacının 

gerçekleĢtirilebileceği belirtilmiĢtir. Paragraf 59‟a göre, mahpusun, salıverildikten 

sonra yasalara uygun bir yaĢam sürmesini olanaklı kılmak için hapis sürecinde 

                                                 
14

 BM/MSHS Madde 10/3 normu Ģöyledir: 

 “Madde 10 

 (…) 

3. Ceza infaz rejimi, mahpusları iyileĢtirme ve topluma yeniden kazandırılmalarını 

sağlama temel amacına yönelik uygulamayı içerecektir. (…) 

15
 General Comment No.21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of 

persons deprived of liberty (Art. 10): 10/04/92. CCPR General Comment No.21. (General 

Comments), para. 3. 

16
 General Comment No.21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of 

persons deprived of liberty (Art. 10): 10/04/92. CCPR General Comment No.21. (General 

Comments), para. 10. 

17
 “Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar” (“Standard Minimum Rules for the 

Treatment of the Prisoners”), 1955 yılında Cenevre‟de yapılan Birinci BirleĢmiĢ Milletler Suçun 

Önlenmesi ve Suçluların Tretmanı Hakkında Kongre‟de kabul edilmiĢ ve Ekonomik ve Sosyal 

Konsey‟in 31 Temmuz 1957 tarihli 663 C (XXIV) sayılı ve 13 Mayıs 1977 tarihli 2076 (LXII) sayılı 

kararlarıyla onaylanmıĢtır. 
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bireysel tretmanı için iyileĢtirici, eğitsel, moral, tinsel ve diğer yardım Ģekillerinden 

yararlanılmalıdır.
18

   

Bölgesel düzlemde ise, AK/BK‟nin 2006/2 sayılı Tavsiye Kararı‟na ekli 2006 

tarihli Avrupa Hapishane Kuralları‟nın
19

 2, 5 ve 6. kurallarında sırasıyla 

mahpusların, özgürlüklerinden yoksun kalmalarına yol açan mahkeme kararıyla 

hukuka uygun Ģekilde ellerinden alınmayan tüm haklarına sahip olmaya devam 

edecekleri; hapishanedeki yaĢamın mümkün olduğu ölçüde toplum içindeki yaĢamın 

olumlu yönlerine yakın olması gerektiği; ayrıca hapis sürecinin mahpusların topluma 

                                                 
18

 “Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar” “Bölüm II- Özel Kategorilere 

Uygulanabilir Kurallar- A. Hükümlü mahpuslar- Rehber ilkeler” baĢlığı altındaki ilgili paragraflar 

Ģöyledir: 

“Bölüm II 

Özel Kategorilere Uygulanabilir Kurallar 

A. Mahkumlar 

Rehber ilkeler 
… 

57. Bir suçlunun dıĢ dünyadan yalıtılması sonucunu doğuran hapsetme ve diğer 

önlemler özgürlüğünden yoksun bırakma yoluyla o kiĢinin kendi geleceğin belirleme 

hakkını elinden aldığı için acı vericidir. Bu nedenle hapishane sistemi, meĢru 

yalıtılmaya ya da disiplinin sürdürülmesine özgü olanlar dıĢında, böyle bir duruma 

(özgürlüğünden yoksun olma durumu) içkin acıyı ağırlaĢtırmayacaktır.  

58. Hapis cezasının ya da özgürlükten yoksun bırakan benzer bir önlemin amacı ve 

haklı gerekçesi sonunda toplumu suça karĢı korumaktır. Bu sonuç ancak, hapis 

sürecinin, mümkün olduğu ölçüde, suçlunun topluma tekrar katıldığında yasalara uygun 

ve kendi kendine yeten/bağımsız bir hayatı sürdürmeyi sadece istemesini değil aynı 

zamanda buna muktedir olmasını sağlayacak Ģekilde kullanılması ile elde edilebilir.   

59. Bu amaçla, kurum tüm iyileĢtirici/düzeltici, eğitsel, moral, tinsel ile uygun ve 

mevcut diğer yardım güçlerinden ve Ģekillerinden yararlanacaktır ve bunları 

mahpusların bireysel tretman ihtiyaçlarına göre uygulamaya çalıĢacaktır.   

…” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

19
 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı/ (“Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2006)2 of the 

Committe of Ministers to member states on the European Prison Rules”), Bakanlar Komitesi 

tarafından Bakan Temsilcileri‟nin 952. toplantısında 11 Ocak 2006 tarihinde kabul edilmiĢtir.  

Belirtilmelidir ki bu belge, AK/BK tarafından 12/02/1987 tarihinde kabul edilen “Avrupa Hapishane 

Kuralları hakkında (87)3 sayılı Tavsiye Kararı”nın (“Council of Europe Committee of Ministers 

Recommendation Rec(87)3 of the Committe of Ministers to member states on the European Prison 

Rules” ) Avrupa kıtasındaki ceza siyasalarında, cezalandırma pratiğinde ve hapishanelerin 

yönetimindeki geliĢmeleri yansıtır Ģekilde güncellenerek gözden geçirilmesiyle oluĢturulmuĢ ve (87)3 

sayılı Tavsiye Kararın yerini almıĢtır.  “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane 

Kuralları hakkında (87)3 sayılı Tavsiye Kararı”nın Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih 

Gemalmaz, ĠĢkence Yasağına ĠliĢkin Ulusalüstü Belgeler, Ġstanbul Barosu Yayınları, Ġstanbul, 2002, 

sf: 229-249. 
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tekrar entegre olabilmelerini kolaylaĢtıracak Ģekilde idare edileceği  ifade 

edilmiĢtir.
20

  

Avrupa Hapishane Kuralları‟nın
 

102.1 ve 102.2 numaralı kuralları 

mahkumlara iliĢkindir. Kural 102.1‟de mahkumlara uygulanacak rejimin onların 

sorumluluk içinde ve suçtan uzak bir yaĢam sürmelerini mümkün kılacak Ģekilde 

olması gerektiği yer alırken, Kural 102.2‟de 1957 tarihli BM/Mahpusların 

Tretmanı için Standart Asgari Kurallar paragraf 57‟ye koĢut Ģekilde, hapsetmenin 

özgürlükten yoksun bırakma sonucunu doğurmasıyla baĢlı baĢına bir ceza olduğunu 

bu nedenle mahpuslara uygulanacak rejimin hapsolmaya içkin acıyı ağırlaĢtırmaması 

gerektiği belirtilmektedir.
21

 Kural 107.1‟e göre, mahkumlar hapis cezalarını 

çekmekte iken, salıverilmeden belirli bir zaman önce, salıverildikten sonra toplum 

içinde yasalara uygun bir yaĢam sürdürmelerini mümkün kılacak önlemlerle 

desteklenecektirler.
22

  

                                                 
20

 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı” Bölüm I Ģöyledir: 

  “Bölüm I 

Temel ilkeler 

(…) 

2. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kiĢiler hapis cezası ya da alıkonulma kararıyla 

hukuka uygun olarak ellerinden alınmayan tüm haklara sahip olmaya devam ederler. 

(…) 

(…) 

5. Hapishanedeki yaĢam mümkün olduğunca toplum içinde yaĢamanın pozitif yönlerine 

yakın olacaktır. 

6. Alıkonulma (süreci) özgürlüğünden yoksun bırakılan kiĢilerin özgür topluma tekrar 

entegrasyonunu kolaylaĢtıracak Ģekilde  yönetilecektir. 

(…)” (tarafımızdan çevrilmiĢtir)  

21
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı” Bölüm VIII Ģöyledir: 

  “Bölüm VIII 

Mahkumlar 

 Mahkumlara (uygulanacak) rejimin amacı 

102.1 Tüm mahpuslara uygulanacak kurallara ek olarak, mahkumlara (uygulanacak) 

rejim onların sorumlu ve suçtan uzak bir yaĢam sürmelerini mümkün kılacak Ģekilde 

düzenlenecektir. 

102.2 Hapsetme özgürlükten yoksun bırakmakla kendi baĢına bir ceza oluĢturmaktadır 

ve bu nedenle mahkumlara (uygulanacak) rejim hapsedilmeye içkin ıstırabı/eziyeti 

ağırlaĢtırmayacaktır.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

22
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı” Bölüm VIII Ģöyledir: 

  “Bölüm VIII 

Mahkumların salıverilmesi 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür 

Boyu Hapis ve Diğer Uzun Süreli Hapis Cezası Mahkumlarını Ġdaresi hakkında 

(2003)23 sayılı Tavsiye Kararı‟nın BaĢlangıç
23

 bölümünde ise, hürriyeti bağlayıcı 

cezalar uygulanırken, ceza infaz kurumlarında güvenliğin, düzenin ve disiplinin 

sağlanması amaçları ile mahpuslara uygun yaĢam koĢulları, aktif rejimler ve 

salıverilme için yapıcı hazırlıklar sağlama arasında bir denge kurulması gerektiği 

belirtilmiĢtir. Söz konusu belgenin ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası 

mahkumlarının idaresindeki amaçlara iliĢkin 2. paragrafında bu amaçlar Ģöyle 

sıralanmaktadır: Hapishanelerin ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası 

mahkumları için ayrıca bu mahkumlarla çalıĢan ya da onları ziyaret eden kiĢiler için 

güvenli ve emniyetli yerler olmasını sağlamak; ömür boyu hapis ve uzun süreli hapis 

cezasının zararlı etkilerini gidermek; bu mahpusların salıverilmelerini takiben 

topluma baĢarılı bir Ģekilde tekrar katılmaları ve yasalar çerçevesinde bir yaĢam 

sürmeleri için olanakları arttırmak ve geliĢtirmek.
24

  

                                                                                                                                          
107.1 Mahkumlar salıverilmelerinden önce belirlenen zamanda hapishanedeki 

yaĢamdan toplum içinde yasalara uygun bir yaĢama geçiĢlerini mümkün kılan usuller 

ve özel programlar yoluyla desteklenecektir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir)     

23
 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür Boyu Hapis ve Diğer 

Uzun Süreli Hapis Cezası Mahkumlarını Ġdaresi hakkında (2003)23 sayılı Tavsiye Kararı/ 

(“Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2003)23 of the Committe of 

Ministers to member states on the management by prison administrations of life sentence and other 

long-term prisoners”). Bakanlar Komitesi tarafından Bakan Temsilcilerinin 855. toplantısında 9 

Aralık 2003 tarihinde kabul edilmiĢtir.   

“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür Boyu Hapis ve Diğer 

Uzun Süreli Hapis Cezası Mahkumlarını Ġdaresi hakkında (2003)23 sayılı Tavsiye Kararı” 

BaĢlangıç Bölümü Ģöyledir: 

  “… 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması, bir tarafta, ceza infaz kurumlarında 

güvenliğin, düzenin ve disiplinin sağlanması amaçları ile, diğer tarafta, mahpuslara 

uygun/decent yaĢam koĢullarını, aktif rejimleri ve salıverilme için yapıcı hazırlıkları 

sağlama arasında bir denge bulmayı gerektirdiği …” (tarafımızdan çevrilmiĢtir)   

24
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür Boyu Hapis ve Diğer 

Uzun Süreli Hapis Cezası Mahkumlarını Ġdaresi hakkında (2003)23 sayılı Tavsiye Kararı” 

(2003)23 sayılı Tavsiye Karara Ek baĢlığı altında Genel amaçlar baĢlığı Ģöyledir: 

“Genel amaçlar 

2. Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası mahkumlarının idaresindeki 

amaçlar Ģunlar olmalıdır: 

-Hapishanelerin bu mahpuslar ve bunlarla çalıĢan ya da bunları ziyaret eden kiĢiler için 

güvenli ve emniyetli yerler olmasını sağlamak; 

  - Ömür boyu hapis ve uzun süreli hapis cezasının zararlı etkilerini gidermek; 
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Bu belgenin ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası mahkumlarının 

idaresine iliĢkin genel ilkeler baĢlığı altında birbiriyle bağlantılı altı ilke sıralanmıĢtır. 

Bu ilkeler Ģunlardır: i) Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası 

mahkumlarının kiĢisel özellik farklılıklarının ve cezanın infazı için bireysel planlar 

yapmak üzere bu mahkumların hikayelerinin dikkate alınmasını öngören 

„bireyleştirme ilkesi‟, ii) hapishanedeki yaĢamın mümkün olduğu ölçüde toplum 

içindeki yaĢamın gerçeklerine yakın bir Ģekilde düzenlenmesini ifade eden 

„normalleştirme ilkesi‟, iii) mahkumlara hapishane içindeki günlük yaĢam pratiğinde 

kiĢisel sorumluluk üstlenme imkanı tanınmasını içeren „sorumluluk ilkesi‟, iv) 

mahkumların dıĢarıdaki topluma, kendilerine, diğer mahkumlara ve hapishane 

çalıĢanlarına ya da hapishane ziyaretçilerine karĢı oluĢturdukları riskler arasında açık 

bir ayrım yapılması Ģeklindeki „emniyet ve güvenlik ilkesi‟, v) ömür boyu hapis ve 

diğer uzun süreli hapis cezası mahkumlarının cezaları temelinde ayrıma tabi 

tutulmamalarını içeren „ayrıma tabi tutulmama/non-segregation ilkesi‟, vi) 

mahkumların ömür boyu hapis ya da uzun süreli hapis cezalarını çekerken  hapishane 

sisteminden ilerlemeci bir Ģekilde geçmelerini sağlayacak bireysel planlamalar 

yapılmasını amaçlayan „ilerleme ilkesi‟.
25

  

                                                                                                                                          
- Bu mahpusların salıverildikten sonra topluma baĢarılı bir Ģekilde tekrar katılmaları ve 

yasalara uygun bir yaĢam sürmeleri için imkanları arttırmak ve geliĢtirmek.” 

(tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

25
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür Boyu Hapis ve Diğer 

Uzun Süreli Hapis Cezası Mahpuslarını/prisoners Ġdaresi hakkında (2003)23 sayılı Tavsiye 

Kararı” (2003)23 sayılı Tavsiye Karara Ek baĢlığı altında “Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli 

hapis cezası mahkumlarının idaresine iliĢkin genel ilkeler” baĢlığı Ģöyledir: 

“Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası mahkumlarının idaresine 

iliĢkin genel ilkeler 

… 

3. Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası mahkumları arasında varolacak 

kiĢisel özellik farklılıkları ve cezanın infazı için bireysel planlar yapmak için onların 

anlattıkları/account taken of them dikkate alınmalıdır (bireyleĢtirme ilkesi).  

4. Hapishane yaĢamı mümkün olduğu kadar toplum içindeki yaĢamın gerçeklerine 

yakın Ģekilde düzenlenmelidir (normalleĢtirme ilkesi). 

5. Mahpuslara günlük hapishane yaĢamında kiĢisel sorumluluk alma imkanları 

tanınmalıdır (sorumluluk ilkesi). 

6.Ömür boyu ve diğer uzun süreli hapis cezası mahpuslarının dıĢarıdaki topluma, 

kendilerine, diğer mahpuslara ve hapishenede çalıĢan ya da hapishaneyi ziyaret eden 

kiĢilere karĢı oluĢturdukları riskler arasında açık bir ayrım yapılmalıdır (emniyet ve 

güvenlik ilkesi). 

7. Ömür boyu hapis ve diğer uzun süreli hapis cezası mahkumlarının sadece cezaları 

temelinde ayrıma tabi tutulmamalarına/segregating dikkat edilmelidir (ayrıma tabi 

tutulmama/non-segregation ilkesi). 
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(2003)23 sayılı Tavsiye Karar
 
 paragraf 10‟da „ilerleme ilkesi‟ne uygun 

biçimde, son aĢaması açık koĢullarda tercihan toplum içinde geçirilecek Ģekilde daha 

çok kayıtlayıcı koĢullardan daha az kayıtlayıcı koĢullara doğru hapishane 

sisteminden ilerlemeci bir geçiĢin sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, mahkumların 

salıverilmelerinden sonra topluma yeniden entegre olma Ģanslarını arttıracak 

hapishane faaliyetlerine katılmaları ile Ģartlı salıverilmeden sonra toplum içinde 

yasalara uygun bir yaĢam sürüp topluma adapte olmayı olanaklı kılan koĢullar ve 

denetim önlemleri unsurları yer almaktadır.
26

 

Bütün bu düzenlemelerin izdüĢümünü Strasbourg Organları içthatlarında 

görmek mümkündür. Nitekim AĠHM, çeĢitli kereler mahpusların hapis cezasına 

çarptırılmalarını takiben kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen AĠHS 

Madde 5 dıĢındaki SözleĢmesel tüm hak ve özgürlüklerini ve pek tabi özel yaĢama, 

aile yaĢamına ve haberleĢmeye saygı hakkını kullanmaya devam edecekleri 

içtihadında bulunmuĢtur.
27

 ĠĢbu çalıĢma çerçevesinde mahpus öznesinin özel olarak 

                                                                                                                                          
8. Mahkumların ömür boyu hapis ya da uzun süreli hapis cezalarının idaresine yönelik 

bireysel planlama hapishane sisteminden ilerlemeci bir Ģekilde geçmeyi sağlamayı 

amaçlamalıdır (ilerleme ilkesi).” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

26
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Hapishane Yönetimlerinin Ömür Boyu Hapis ve Diğer 

Uzun Süreli Hapis Cezası Mahkumlarının Ġdaresi hakkında (2003)23 sayılı Tavsiye Kararı” 

(2003)23 sayılı Tavsiye Karara Ek baĢlığı altında “Ceza planlaması” baĢlığı Ģöyledir: 

“Ceza planlaması 

… 

10. Ceza planları bir risk ve her bir mahpusun değerlendirilmesi ihtiyacını içermelidir 

ve aĢağıdaki unsurlara sistematik bir yaklaĢım sağlamak için kullanılmalıdır: 

- mahpusun baĢlangıçtaki ayrımına/allocation; 

- Daha çok kayıtlayıcıdan daha az kayıtlayıcı koĢullara doğru giden, ideal olanı, açık 

koĢullarda tercihan toplum içinde geçirilen bir son aĢama ile hapishane sisteminden 

ilerlemeci Ģekilde geçmeye; 

- iĢ, eğitim, idman/training ve hapishanede geçirilen zamanın anlamlı/bir amaca yönelik 

kullanılmasını sağlayan diğer faaliyetlere katılmaya ve salıverildikten sonra baĢarılı bir 

Ģekilde yerleĢme/resettlement Ģanslarını arttırmaya; 

- Hapishanedeki bozucu/yıkıcı davranıĢları ve salıverildikten sonra tekrar suç iĢlemeyi 

azaltmak için risklere ve ihtiyaçlara yönelik programlara müdahaleye ve katılmaya; 

-Uzun süreli hapis cezasının zararlı etkilerini önlemek ya da gidermek için boĢ zaman 

faaliyetlerine ya da diğer faaliyetlere katılmaya; 

- ġartlı salıverilmeden/conditional release sonra toplum içinde yasalara uygun bir 

yaĢam sürdürmeye ve topluma adaptasyona olanak sağlayan koĢullara ve denetim 

önlemlerine. 

…”  (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

27
 A.  v. the United Kingdom, (App. No. 9054/80), Admissibility Decision of the EcomHR of 8 

October 1982, para. 2 (The Law); Ploski v. Poland, (App. No. 26761/95), Judgment of the ECHR of 

12 November 2002, para. 27; Hirst v. the UK (No. 2), (App. No. 74025/01), Judgment of the ECHR 
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ele alınmasının gerekli olduğu yerlerde bu yapılmıĢtır. Açıktır ki mahpus, Madde 8 

altındaki konuta saygı hakkından mahpusluğun doğası gereği faydalanamayacaktır.  

B) Tüzel KiĢi 

1) AĠHS Sisteminde Genel Olarak 

AĠHS metninde esasa iliĢkin hakları düzenleyen normların hiçbirinde „tüzel 

kiĢi‟ açıkça zikredilen bir hak öznesi değildir. Ancak, AĠHS Madde 10/1‟de
28

 „radyo, 

televizyon ya da sinema iĢletmeleri‟nin izin alma koĢulundan bahsedilerek „tüzel 

kiĢi‟nin bu hak çerçevesinde özne olabileceğine dolaylı da olsa iĢaret edilmekte, 

mülkiyet hakkını düzenleyen AĠHS Protokol No.1 Madde 1‟de
29

 (bundan sonra, P1-

                                                                                                                                          
[GC] of 6 October 2005, para. 69; Dickson v. the United Kingdom, (App. No: 44362/04), Judgment of 

the ECHR [GC] of 4 December 2007, para. 26.  

28
 AĠHS Madde 10 normu Ģöyledir: 

“Madde 10 – Ġfade özgürlüğü 

1. Her kiĢi ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müda-

hale olmaksızın ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüĢ/(kanaat) sahibi olma ve 

bilgi/(haber) ve düĢünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerecektir. Bu Madde, 

Devletlerin, radyo, televizyon ya da sinema işletmelerini izin/(ruhsat) alma koşuluna 

bağlamasını engellemeyecektir. 

2. Bu özgürlüklerin kullanımı, beraberinde ödevleri ve sorumlulukları getirdiğinden, 

ulusal güvenlik, ülke/(toprak) bütünlüğü ya da kamu emniyeti yararı için, düzensizliğin 

ya da suçun/(suç iĢlenmesinin) önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın korunması, 

baĢkalarının Ģöhret ya da haklarının korunması, mahrem kaydıyla edinilen bilginin 

açığa çıkmasının önlenmesi, yahut yargı organlarının yetke/(otorite) ve tarafsızlığının 

korunması/(muhafaza edilip sürdürülmesi) için, yasa tarafından öngörülen ve bir 

demokratik toplumda gerekli bulunan türdeki formalitelere, koĢullara, kayıtlamalara ya 

da cezalara tabi tutulabilir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

29
 Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesinin, SözleĢmede Halihazırda Yer 

Alanlardan BaĢka Belli Hakları ve Özgürlükleri Güvence Altına Alan, Protokol No.1/ (No.009, 

“Protocol No.1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention”), Avrupa 

Konseyi tarafından hazırlanarak 20/03/1952 tarihinde Paris‟te kabul edilmiĢ ve imzaya açılmıĢ, 

18/05/1954 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Adı geçen Protokol‟ün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni 

için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 

I/2003, sf: 123-126 (Türkçe) ve sf: 387-389 (Ġngilizce).  

AĠHS Protokol No.1 hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, 

sf:1027-1034.  

AĠHS/Protokol No.1 Madde 1 normu Ģöyledir: 

“Madde 1 – Mülkiyetin korunması 

Her gerçek ya da tüzel kişi, mülkiyetinden rahatsız/(müdahale) edilmeksizin 

yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse, kamu yararı uyarınca ve yasanın ve 

uluslararası hukuk genel ilkelerinin öngördüğü koĢullara tabi olarak mülkiyetinden 

yoksun bırakılması hali hariç, mülkiyetinden yoksun bırakılmayacaktır. 

Ancak yukarıdaki hükümler hiçbir biçimde, bir Devletin, mülkiyetin kamu yararına 

uygun olarak kullanılmasını denetim altına almak ya da vergilerin yahut diğer katkıların 
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1) bu hakkın öznesi, „her gerçek ya da tüzel kiĢi‟ Ģeklinde formüle edilerek, „tüzel 

kiĢi‟ de açıkça özne olarak düzenlenmektedir. Yine, bireysel Ģikayet baĢvurusu 

usulünün düzenlendiği AĠHS Madde 34‟te
30

 bireysel Ģikayet baĢvurucu olarak 

sadece „birey‟in öngörüldüğü Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesinin 

Seçmeli Protokolü (bundan sonra, MSHS/SP) Madde 1‟in
31

 aksine, bireysel Ģikayet 

baĢvurucusu olabilecekler arasında „birey‟in
32

 yanı sıra hükümet-dıĢı örgüt (bundan 

sonra, HDÖ) kategorisi de sayılmıĢtır. Böylece, SözleĢme Yapıcıların AĠHS‟teki 

hakların yararlanıcısı olarak sadece „bireyi‟ öngörmediklerinin normatif bir dayanağı 

daha açığa çıkmaktadır.   

Bu noktada açıklığa kavuĢturulması gereken husus, HDÖ‟nün ne anlama 

geldiğidir. Her ne kadar Strasbourg Organları içtihatlarında HDÖ‟nün tanımı 

yapılmamıĢ ise de ne olmadığı belirtilmiĢtir. Öncelikle HDÖ, „devlet 

kurumlarının/governmental organisations‟ tam karĢıtıdır. Dolayısıyla da gerek 

merkezi devlet kurumları gerekse de „kamusal faaliyetler‟ yürüten yerel ve bölgesel 

                                                                                                                                          
yahut para cezalarının ödenmesini temin etmek üzere gerekli gördüğü nitelikteki 

yasaları yürürlüğe koyması yetkisine halel getirmeyecektir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

30
 AĠHS Madde 34 normu Ģöyledir: 

“Madde 34 – Bireysel baĢvurular 

Mahkeme, SözleĢme ya da onun Protokollerinde düzenlenen hakların Yüksek 

SözleĢmeci Taraflardan birisince gerçekleĢtirilen bir ihlalinin mağduru olduğunu iddia 

eden herhangi bir kiĢiden, hükümet-dışı örgütten ya da birey grubundan gelen 

baĢvuruları kabul edebilir. Yüksek SözleĢmeci Taraflar, bu hakkın etkin biçimde 

kullanılmasını herhangi/(hiçbir) biçimde engellememeyi taahhüt ederler.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

31
 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesinin Seçmeli Protokolü/(Optional Protocol to 

the International Covenant on Civil and Political Rights), 16/12/1966 tarihinde BM Genel Kurulunun 

2200 A (XXI) sayılı Kararı ile kabul edilmiĢ, 19/12/1966 tarihinde imzaya açılmıĢ ve 23/03/1976 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Anılan Protokol‟ün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce orijinal metni için bkz., 

Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004, 

sf:115-124 (Türkçe) ve sf:411-416 (Ġngilizce). Bu Protokol hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:452-495. 

MSHS/SP Madde 1 normu Ģöyledir: 

“Madde 1 

Bu Protokole Taraf durumuna gelen SözleĢme Tarafı bir Devlet, kendi yargı yetkisine 

tabi olup SözleĢmede düzenlenen haklardan herhangi birinin bu Taraf Devletçe 

gerçekleĢtirilen bir ihlalinin mağdurları olduklarını iddia eden bireylerden gelen 

başvuruları Komitenin alması ve incelemesi yetkisini tanır. ĠĢbu Protokolün Tarafı 

olmayan SözleĢmeye Taraf bir Devlete iliĢkin bulunan hiç bir baĢvuru Komite 

tarafından alınmayacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

32
 Esasında, AĠHS‟in Ġngilizce orijinal metninin 34. Maddesinde „person‟ yani „kiĢi‟ terimi 

geçmektedir. Ancak, Ġngilizce metni ile eĢit ederecede geçerli olan Fransızca metninin 34. 

Maddesinde „personne physique‟ yani „gerçek kiĢi‟ terimi geçmektedir. Dolayısıyla Madde 34‟teki 

„kiĢi‟ terimini „gerek kiĢi‟ yani „birey‟ olarak okumak gerekmektedir.  
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idareler, merkezi devlet örgütünden bağımsız olup olmadıklarına bakılmaksızın HDÖ 

kategorisinin dıĢında kalmaktadır. Kamu hukuku tüzel kiĢilerinin kural olarak HDÖ 

kabul edilemeyeceği aĢağıda içtihatlar ıĢığında gösterilecektir.  

HDÖ‟yü, „devlet kurumlarının‟ dolayısıyla da „kamu hukuku tüzel kiĢileri‟nin 

tam karĢıtı olarak kabul edince „özel hukuk tüzel kiĢilerinin‟ Madde 34 anlamında 

HDÖ kabul edilip edilemeyecekleri meselesi ortaya çıkmaktadır. AĢağıda „özel 

hukuk tüzel kiĢileri‟nin Madde 34 anlamında HDÖ olup olmadıkları içtihatlarla ele 

alınacaktır. 

a) Kamu Hukuku Tüzel KiĢileri 

Kamu hukuku iĢlemi ile kurulan ve yine aynı Ģekilde sona eren, yönetimi ve 

denetimi kamu makamlarınca sağlanan, kamu hizmeti gören ve kamusal yetkilerle 

donatık olan tüzel kiĢilere „kamu hukuku tüzel kiĢileri‟ denmektedir. Kamu idareleri 

ve kamu kurumları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devlet, il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler, „kamu idareleri‟ iken, meslek kuruluĢları, kültürel kamu 

kurumları, sosyal kamu kurumları ve iktisadi kamu kurumları ise „kamu 

kurumları‟dır.
33

 

Kamu hukuku tüzel kiĢilerinin AĠHS‟teki hakların yararlanıcısı olması 

meselesi
34

 özel hukuk tüzel kiĢilerinde olduğu kadar net değildir. Esasında, AĠHS 

Madde 34‟teki HDÖ kategorisi Strasbourg Organları tarafından devlet aygıtı ve buna 

bağlı kurum ve kuruluĢlar dıĢında kalan tüzel kiĢileri kapsar Ģekilde yorumlandığı 

için kamu hukuku tüzel kiĢilerinin kural olarak bireysel Ģikayet baĢvurucusu 

olamayacaklarını belirtmiĢtik.  

Nitekim, Rothenthurm Commune vakasında baĢvurucu Ġsviçre‟nin Schwyz 

Kantonu‟nda bir yerel idaredir. Komisyon söz konusu yerel idarenin baĢvurucu 

sıfatına sahip olup olmadığını değerlendirirken „kamusal faaliyet yürütme‟ 

ölçütünden hareketle yerel idarelerin devlet kurumları ve bu haliyle de HDÖ‟lerin 

                                                 
33

 Rona Serozan, Tüzel KiĢiler, 2. bs., Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1994, sf: 26-27. 

34
 Bu hususun ayrıntılı bir Ģekilde ele alındığı bir çalıĢma için genel olarak bkz., Haydar Burak 

Gemalmaz,  Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, Ġstanbul, Mayıs 2009, sf: 

52-81. (Bu eser bundan sonra, Mülkiyet Hakkı olarak gösterilecektir) 
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tam karĢıtı olduğunu dolayısıyla da baĢvurucu sıfatını taĢımadığına karar vermiĢtir. 

Ekleyelim ki, Komisyon, yerel idarenin önceki Madde 25 Ģimdiki Madde 34‟teki 

„birey grubu‟ kategorisine de girmediğini belirtmiĢtir.
35

  

AĠHK bu kararını, baĢvurucunun yerel idare olduğu Ayuntamiento de M., 

Province of Bari ve Diğerleri ile Danderyds Kommun vakaları kararları ile teyit 

etmiĢtir. Ġlk vakada Komisyon, „devlet kurumu/govermental organisation‟ 

kavramının uluslararası hukukta sadece Hükümete ve Devletin merkezi organlarına 

referans yapmadığını ve fakat kamusal yetkilerin merkez dıĢına dağıltığı hallerde 

kamusal faaliyet yürüten herhangi bir ulusal makamı da içerdiğini belirtmiĢtir. 

Kendilerine „Anayasa ya da yasayla verilen kamusal görevleri‟ yerine getiren yerel 

idarelerin de devlet kurumu olduğu Komisyon tarafından kabul edilmiĢtir.
36

 

Görüldüğü üzere Komisyon, „merkezden yönetim tüzel kiĢileri‟ ve „yerinden 

yönetim tüzel kiĢileri‟ Ģeklindeki kamu tüzel kiĢilerini devlet kurumu olarak 

nitelendirerek AĠHS korumasının dıĢında bırakmıĢtır.  

Ġkinci vakada ise Komisyon, baĢvurucu yerel idarenin Ġtalyan hukukuna göre 

kamu hukuku kurumu olduğuna ve kendisine „Anayasa ve yasa ile‟ resmi görevler 

verildiğine dikkati çekerek AĠHS eski Madde 25 anlamında HDÖ kabul 

edilemeyeceğini ifade etmiĢtir. BaĢvurucu yerel idare, bir yerel idare ile merkezi 

idare arasında ihtilaf yaĢanabileceği dolayısıyla da yerel idarenin merkezi idareden 

bağımsız olduğu argümanında bulunmuĢtur. Komisyon, bu argümana karĢılık olarak, 

Devletin farklı makamları arasında farklı düzeylerde ihtilafların doğması ve bunların 

iç yargısal yollarla çözülmeye uygun olmasının pekala mümkün olduğunu ve fakat 

                                                 
35

 Rothenthurm Commune v. Switzerland, (App. No. 13252/87), Admissibility Decision of the 

EcomHR of 14 December 1988, (The Law). Bu karar için bkz., Arslan, a.g.t., sf: 73-74. 

36
 Ayuntamiento de M. v. Spain, (App. No. 15090/89), Admissibility Decision of the EComHR of 7 

January 1991, (The Law). Belirtilmelidir ki, neredeyse tamamen aynı isimli ve fakat sonraki tarihli bir 

vaka daha bulunmaktadır. BaĢvurucunun bir yerel idare olduğu söz konusu vaka AĠHM tarafından 

karara bağlanmıĢ ve Komisyon‟un Ayuntamiento de M. v. Spain vakası kararına koĢut Ģekilde yerel 

idarelerin HDÖ olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiĢtir. Bkz., Ayuntamiento De Mula v. Spain, 

(App. No. 55346/00), Admissibility Decision of the ECHR of 1 February 2001, (The Law).   
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bu durumun hiçbir Ģekilde yerel idarenin kamusal niteliğini değiĢtirmediğini 

belirtmiĢtir.
37

  

Danderyds Kommun vakasında da baĢvurucu bir yerel idaredir. Mahkeme, söz 

konusu yerel idarenin AĠHS Madde 34 anlamında HDÖ olup olmadığını belirlerken 

yukarıda belirttiğimiz kararlarına koĢut Ģekilde hem merkezden yönetim tüzel 

kiĢilerinin hem de yerinden yönetim tüzel kiĢilerinin HDÖ kavramının dıĢında 

kaldığını ifade etmiĢtir. Vurgulayarak belirtilmelidir ki, somut olayda baĢvurucu 

yerel idarenin merkezden yönetim tüzel kiĢilerinden bağımsız olduğu yönündeki 

savunmasına Mahkeme bir önem atfetmemiĢtir ve  baĢvurucu yerel idarenin eylem 

ve iĢlemlerinden ötürü Devletin sorumlu tutulabilecek olmasını yerel idarenin HDÖ 

olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirmiĢtir.
38

  

Yukarıdaki kararlar ıĢığında Strasbourg Organları‟nın, bir tüzel kiĢinin HDÖ 

olup olmadığını belirlemek için „kamusal faaliyet yürütme‟, bu faaliyetlerin söz 

konusu tüzel kiĢiye „Anayasa ya da yasayla verilmiĢ olması‟ ile „eylem ve 

iĢlemlerinden ötürü Devletin sorumlu tutulabilecek olması‟  ölçütlerini kullandığı 

söylenebilir.  Ġlgili tüzel kiĢinin „merkezi idareden bağımsız olması‟ her ne kadar 

belirleyici bir ölçüt olarak kullanılmamıĢ ise de bu ölçütün dikkate alındığı kararlar 

da bulunmaktadır.  

Nitekim, The Holy Monasteries vakasında Mahkeme, baĢvurucu manastırların 

HDÖ olarak kabul edilip edilemeyeceğini tespit ederken baĢvurucu manastırların 

„devletten tamamen bağımsız‟ olması ölçütünü de zikretmiĢtir. Bu vaka kararında 

ayrıca „kamu idaresi amacı‟ da bir ölçüt olarak kullanılmıĢ ve böyle bir amacı 

olmayan baĢvurucu manastırların kamu hukuku tüzel kiĢisi olarak kabul 

edilemeyeceği dolayısıyla da HDÖ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
39

  

Görece yakın tarihli Radio France ve Diğerleri vakası kararında Mahkeme, bir 

tüzel kiĢinin „devlet kurumu/governmental organisation‟ olup olmadığının Ģu 

                                                 
37

 Province of Bari and the Others v. Italy, (App. No. 41877/98), Admissibility Decision of the 

EcomHR of 15 September 1998, para. 1 (The Law). 

38
 Danderyds Kommun v. Sweden, (App. No. 52559/99), Admissibility Decision of the ECHR of 7 

June 2001, (The Law). 

39
 Holy Monasteries v. Greece, (App. No. 13092/87; 13984/88), Judgment of the ECHR of 09 

December 1994, para. 49. 
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ölçütlere göre belirlenebileceğini belirtmiĢtir: i) Mülki yetkiler kullanıp kullanmadığı 

ya da devlet kontrolü altında bir kamu hizmeti görüp görmediği, ii) hukuki statüsü ve 

bu statünün ona verdiği yetkiler, iii) yürüttüğü faaliyetin niteliği ve bu faaliyetlerin 

yürütüldüğü bağlam, iv) siyasi organlardan ne derecede bağımsız olduğu.
40

   

Bütün bu kararlardan kamu hukuku tüzel kiĢilerinin AĠHS çerçevesinde 

bireysel Ģikayet baĢvurucusu olamayacağı sonucu çıkmaktır. Ancak doktrinde kamu 

hukuku tüzel kiĢilerinin külliyen AĠHS korumasının dıĢında olmadığı, sadece 

ekonomik, endüstriyel ve ticari alanda faaliyet gösterenlerle sınırlı olmakla birlikte, 

„hizmet yönünden yerinden yönetim‟ tüzel kiĢilerinin AĠHS korumasından 

faydalanabileceği ileri sürülmüĢtür. Bu sonuca kamu hukuku tüzel kiĢilerine iliĢkin 

olarak içtihatlardan devinilerek oluĢturulan „anayasa ya da kanunla kurulmuĢ olma‟, 

„amaç ölçütü‟, „özerklik ve bağımsızlık ölçütü‟, „tabi olunan hukuk ölçütü‟, 

„ekonomik düzenin niteliği ölçütü‟ gibi ölçütler ıĢığında AĠHM‟in Radio France ve 

Diğerleri
41

, Österreichischer Rudfunk
42

 ve Islamic Republic of Iran Shipping Lines
43

 

kararları incelenerek ulaĢılmıĢtır.
44

  

b) Özel Hukuk Tüzel KiĢileri 

Dernekler, vakıflar, sendikalar ve siyasi partiler gibi kazanç sağlama amacı 

gütmeyen ve ticari Ģirketler gibi kazanç sağlama amacı güden „özel hukuk tüzel 

kiĢileri‟
45

 Strasbourg Organları içtihatlarında Madde 34 anlamında HDÖ olarak 

kabul edilmiĢtir.  

                                                 
40

 Radio France and Others  v. France, (App. No. 53984/00), Admissibility Decision of the ECHR of 

23 September 2003, para. 26. 

41
 Radio France and Others  v. France, (App. No. 53984/00), Admissibility Decision of the ECHR of 

23 September 2003. Bu davada baĢvurucu, ulusal radyo yayımcısı olup özel bir kanunla kurulmuĢ bir 

Ģirkettir. Sermayesinin tamamı Fransız Devleti tarafından sağlanmıĢtır. 

42
 Österreichischer Rundfunk v. Austria, (App. No. 35841/02), Judgment of the ECHR of 7 December 

2006. Anılan davada baĢvurucu, bir yasa ile kamu kuruluĢu haline gelmiĢ olan bir yayın kuruluĢudur 

ve devlet kaynaklarıyla desteklenmektedir.  

43
 Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Turkey, (App. No. 40998/98), Judgment of the ECHR of 

13 December 2007. Adı geçen davada baĢvurucu, deniz ticareti alanında çalıĢan bir kamu Ģirketidir.  

44
 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 57-79. 

45
 Özel hukuk tüzel kiĢilerinin çeĢitleri hakkında bkz., Serozan, Tüzel KiĢiler, sf: 27. 
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„Özel hukuk tüzel kiĢileri‟, tüm ġözleĢmesel hakların olmasa da kimi hakların 

öznesi olabilirler. ġöyle ki, tüzel kiĢiler doğaları gereği örneğin, AĠHS Madde 

2‟deki
46

 yaĢam hakkının, Madde 3‟teki
47

 iĢkence yasağının, Madde 4‟teki
48

 kölelik 

ve kulluk yasağının, Madde 5‟teki
49

 kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, Madde 

                                                 
46

 AĠHS Madde 2 normu Ģöyledir: 

 “Madde 2-YaĢam hakkı 

1.Herkesin yaĢam hakkı, yasa tarafından korunacaktır. Yasanın ölüm cezası öngördüğü 

bir suçtan ötürü hakkında bir mahkemece verilen mahkumiyet kararının ardından bu 

cezanın infaz edilmesi dıĢında, hiç kimse yaĢamından kasıtlı olarak yoksun 

bırakılmayacaktır. 

2. YaĢamdan yoksun bırakma, aĢağıdaki hallerde, mutlak/(kesin) biçimde gerekli olanın 

ötesine geçmeyen bir kuvvet kullanılması sonucunda ortaya çıktığında, bu Maddeye 

aykırı olarak yapılmıĢ sayılmayacaktır: 

  (a) herhangi bir kiĢinin hukuka aykırı Ģiddete karĢı savunmasında; 

(b) yasaya uygun bir yakalama/(gözaltına alma) kararının yerine getirilmesinde ya 

da yasaya uygun olarak (gözaltında-tutuklu) alıkonulan bir kimsenin kaçmasını 

önlemede; 

(c) bir ayaklanmanın ya da isyanın bastırılması amacıyla yasaya uygun olarak 

yapılan bir tasarrufta/(eylemde).” (tarafımızdan küçük değiĢiklikler yapılmıĢtır) 

47
 AĠHS Madde 3 normu Ģöyledir: 

“Madde 3 – ĠĢkence yasağı 

Hiç kimse, iĢkeceye, ya da insanlıkdıĢı yahut aĢağılayıcı muamele yahut cezaya tabi 

tutulmayacaktır.” 

48
 AĠHS Madde 4 normu Ģöyledir: 

“Madde 4 – Kölelik ve zorla çalıĢtırma yasağı 

1. Hiç kimse köle ya da kul olarak tutulmayacaktır. 

2. Hiç kimse zorla çalıĢtırılmayacak ya da zorunlu çalıĢmaya tabi tutulmayacaktır. 

3. AĢağıdaki haller, bu Maddenin amaçları bakımından “zorla çalıĢtırma ya da zorunlu 

çalıĢma” kapsamında sayılmayacaktır: 

 (a) SözleĢme Madde 5 hükümlerine uygun olarak gerçekleĢtirilen bir 

alıkonulmanınolağan/(mutat) akıĢı içinde, ya da böyle bir alıkonulma halinden Ģartlı 

olarak salıverilmiĢ bulunulan süre içinde, yerine getirilmesitalep edilen herhangi bir 

çalıĢma; 

 (b) askeri nitelikteki herhangi bir hizmet yahut, vicdani gerekçeyle askeri hizmet 

görmeyi reddeden kiĢilerin durumunun tanınmıĢ bulunduğu ülkelerde zorunlu 

askerlik hizmeti yerine ifası talep edilen bir baĢka hizmet;  

(c) topluluğun yaĢamını ya da esenliğini/(refahını) tehdit eden bir olağanüstü 

durumun ya da afet halinin gerektirdiği herhangi bir hizmet; 

(d) olağan yurttaĢlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluĢturan herhangi bir çalıĢma 

ya da hizmet. 

49
 AĠHS Madde 5 normu Ģöyledir: 

“Madde 5 – Özgürlük ve güvenlik hakkı 

1. Herkes kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir. Hiç kimse, aĢağıda belirtilen 

haller dıĢında ve yasayla öngörülen bir usule uygun olmaksızın, özgürlüğünden yoksun 

bırakılmayacaktır: 

(a) bir kimsenin, yetkili bir mahkeme tarafında verilen bir mahkumiyet kararında 

sonra, yasaya uygun olarak hapsedilmesi; 

(b) bir kimsenin, bir mahkemenin yasaya uygun olarak verdiği bir karara 

uyulmamasından ötürü ya da yasa tarafından öngörülen herhangi bir yükümlülüğün 

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, yasaya uygun olarak 

yakalanması/(gözaltına alınması) ya da tutulması/(alıkonulması); 
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12‟deki
50

 evlenme hakkının ve Protokol No.1 Madde 2‟deki
51

 (bundan sonra, P1-2) 

eğitim hakkının öznesi olamazlar. Bu hakların öznesi „gerçek kiĢi‟dir. Buna karĢılık, 

örneğin, adil yargılanma hakkını düzenleyen Madde 6‟nın
52

, ifade özgürlüğünü 

                                                                                                                                          
(c) bir kimsenin, bir suç iĢlemiĢ olduğuna dair hakkında makul bir kuĢku bulunması 

üzerine ya da, bir suç iĢlemesini yahut iĢledikten sonra kaçmasını önlemek 

bakımından makul olarak gerekli görülmesi halinde, hukuken yetkili makam önüne 

çıkarılması amacıyla, yasaya uygun olarak yakalanması/(gözaltına alınması) ya da 

tutulması/(alıkonulması); 

(d) bir küçüğün, eğitiminin idare ve denetimi amacıyla yasaya uygun olaak verilen 

bir kararla gözetim altında tutulması yahut hukuken yetkili makam önüne 

çıkarılması amacıyla yasaya uygun olarak alıkonulması; 

 (e) bulaĢıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bu tür hastalık taĢıyan 

kiĢilerin, akıl hastası olanların, alkoliklerin ya da uyuĢturucu bağımlısı olanların 

yahut serserilerin yasaya uygun olarak alıkonulması; 

(f) bir kiĢinin bir ülkeye usulsüz Ģekilde girmesinin önlenmesi için ya da hakkında 

sınırdıĢı etme yahut geri verme iĢlemi yapılan bir kiĢinin sınırdıĢı edilmesi yahut 

geri verilmesi amacıyla, yasaya uygun olarak yakalanması/(gözaltına alınması) ya 

da tutulması/(alıkonulması). 

2. Yakalanan/(gözaltına alınan) her kiĢi yakalanmasının/(gözaltına alınmasının) 

nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama hakkında anlayabildiği bir dilde 

derhal bilgilendirilecektir. 

3. Bu Maddenin paragraf 1.c hükümleri uyarınca yakalanan/(gözaltına alınan) ya da 

tutulan/(alıkonulan) her kiĢi derhal, bir yargıcın ya da yargılama erki kullanma 

hususunda yasayla yetkilendirilmiĢ bir baĢka görevlinin önüne çıkartılacaktır ve bu kiĢi 

makul süre içinde yargılanma ya da yargılaması sürerken salıverilme hakkına sahip 

olacaktır. Salıverme,bu kiĢinin duruĢmada hazır bulunmasını güvence altına alan 

koĢullara bağlanabilir. 

4.  Yakalanma/(gözaltına alınma) ya da tutulma/(alıkonulma) nedeniyle özgürlüğünden 

yoksun bırakılan her kiĢi, alıkonulmasının yasaya uygunluğu hususunda hızlı Ģekilde 

karar verecek ve bu alıkonulma yasaya aykırı ise salıverilmesine hükmedecek olan bir 

mahkemeye baĢvurmak hakkına sahip olacaktır. 

5. Bu Maddenin hükümlerine aykırı olarak yakalama/(gözaltına alma) ya da 

(gözaltında/tutuklu olarak) alıkonulma tasarrufunun mağduru olan her kiĢi, icra 

edilebilir bir tazminat alma hakkına sahip olacaktır.” 

50
 AĠHS Madde 12 normu Ģöyledir: 

“Madde 12 – Evlenme hakkı  

Evlenme çağına gelen erkekler ve kadınlar, bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal 

yasalara uygun olarak, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına sahiptir.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

51
 AĠHS/Protokol No.1 Madde 2 normu Ģöyledir: 

“Madde 2 – Eğitim hakkı 

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılmayacaktır. Devlet, eğitim ve öğretimle 

ilgili olarak üstlendiği herhangi bir görevi yerine getirirken, anne-

babanın/(ebeveynlerin) bu tür eğitim ve öğretimin kendi dinsel ya da felsefi inançlarına 

uygun nitelikte olmasını temin etme hakkına saygı gösterecektir.” 

52
 AĠHS Madde 6 normu Ģöyledir: 

“Madde 6 – Adil yargılanma hakkı 

1. Her kiĢi, (özel hukuk uyuĢmazlıklarında) medeni hak ve yükümlülüklerinin yahut 

(ceza hukuku alanında) kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın karara bağlanma-

sında, yasayla kurulmuĢ bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından, makul süre içeri-

sinde, adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir. Hüküm aleni oturumda açıkla-

nacaktır; ancak, bir demokratik toplumda ahlak, kamu düzeni yahut ulusal güvenlik 
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düzenleyen Madde 10‟nun, örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen Madde 11‟in
53

 ve 

mülkiyet hakkını düzenleyen P1-1‟in öznesi olabilirler.
54

  

Çok daha çarpıcı olan, tüzel kiĢilerin manevi zarardan ötürü AĠHS Madde 

41‟de
55

 düzenlenen tazminat hakkından
56

 yararlanabilmesidir. AĠHM, tüzel kiĢilerin 

                                                                                                                                          
için, çocukların ve gençlerin menfaatleri ya da tarafların özel yaĢamının korunması 

bunu gerektirdiğinde, ya da aleniyetin, adaletin tecellisine zarar verebileceği özel ko-

Ģulların bulunması halinde, mahkemenin görüĢüne göre kesin biçimde gerekli olduğu 

ölçüde, basın ve halk/(dinleyiciler) duruĢmanın tamamından ya da bir bölümünden çı-

kartılabilir. 

2. Kendisine bir suç isnat/(itham) edilen her kiĢi, yasa uyarınca suçluluğu kanıtlanana 

dek masum sayılacaktır. 

3. Kendisine bir suç isnat/(itham) edilen her kiĢi, asgari olarak aĢağıdaki haklara sahiptir: 

(a) kendisine yöneltilen suçlamanın mahiyeti ve nedeni hakkında, anlayabileceği 

dilde ve ayrıntılı olarak derhal bilgilendirilmiĢ olmak; 

(b) savunmasını hazırlamak için yeterli zamana ve kolaylıklara/(olanaklara) sahip 

olmak; 

(c) savunmasını bizzat yahut kendi seçimiyle belirlediği bir avukattan/(hukuki 

yardımdan) yararlanmak suretiyle yapmak yahut, avukattan/(hukuki yardımdan) 

yararlanmak için yeterli ödeme gücünden yoksun olması ve adaletin tecellisinin 

bunu gerektirmesi halinde, ücreti kendisi tarafından ödenmeyecek olan bir avu-

kat/(hukuki yardım) temin etmek; 

(d) aleyhindeki tanıkları sorguya çekmek ya da çektirmek ve lehindeki tanıkların, 

aleyhindeki tanıklarla aynı koĢullar altında hazır bulundurulmalarına ve sor-

gulanmalarına hak sahibi olmak; 

(e) mahkemede kullanılan dili anlamıyor ya da konuĢamıyor ise, bir çevirmenin 

yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.” 

53
 AĠHS Madde 11 normu Ģöyledir: 

“Madde 11 – Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü 

1. Her kiĢi, barıĢçıl nitelikli toplanma özgürlüğü ve menfaatlerini korumak için sendi-

kalar kurmak ve sendikalara girmek hakkı dahil olmak üzere, baĢkalarıyla birlikte ör-

gütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. 

2. Bu hakların kullanımına, ulusal güvenlik ya da kamu emniyeti yararı için, 

düzensizliğin ya da suçun/(suç iĢlenmesinin) önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın 

korunması yahut baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, yasa 

tarafından öngörülen ve bir demokratik toplumda gerekli olanlardan baĢka hiçbir 

kayıtlama getirilmeyecektir. Bu Madde, bu hakların silahlı kuvvetler, polis örgütü ya da 

Devlet idaresi mensupları tarafından kullanılmasına yasaya/(hukuka) uygun 

kayıtlamalar getirilmesini engellemeyecektir.” 

54
 Arslan, a.g.t., sf:73-74. 

55
 AĠHS Madde 41 normu Ģöyledir:  

“Madde 41 – Eğer Mahkeme SözleĢmenin ya da onun Protokollerinin ihlal edilmiĢ 

olduğunu tespit ediyor, ve eğer ilgili Yüksek SözleĢmeci Tarafın iç hukuku da bu ihlalin 

ancak kısmen telafisine imkan veriyor ise, Mahkeme, gerekli olduğu takdirde, zarar 

gören tarafın hakkaniyete uygun bir giderim/(tazminat) almasını temin edecektir.” 

56
 AĠHS Madde 41 uygulamasına iliĢkin ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, 

Ulusalüstü Ġnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı: 2. Kitap Avrupa Konseyi Belgeleri & Avrupa 

Ġnsan Hakları Mahkemesi Kuralları ġerhi, Legal Yayıncılık, Ġstanbul, Nisan 2006, sf:515-608, 

679-697, (Bu kitap bundan sonra, AĠHM Kuralları ġerhi olarak gösterilecektir); Naz ÇavuĢoğlu, 

Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesi – Kararların Uygulanması, Su Yayınları, Ġstanbul 2003, sf: 79-

165. 
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manevi zarardan ötürü tazminat hakkının öznesi olabileceğine iliĢkin sinyali 

Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs davasında vermiĢti. Anılan 

davada Mahkeme, baĢvurucu derneğin tazminata iliĢkin talebini karara bağlar iken, 

varmıĢ olduğu ihlal sonucunun başvurucunun uğradığı herhangi bir manevi zarar 

için yeterli olduğunu belirtmiĢtir.
57

  

Tüzel kiĢilerin manevi tazminat hakkının öznesi olup olamayacakları hususu 

daha sonra Immobiliare Saffi davası ile tekrar gündeme gelmiĢtir. Mahkeme, bir 

Ģirket olan tüzel kiĢi baĢvurucunun manevi tazminat hakkına sahip olup olmadığını 

somut olayda incelemeye gerek olmadığına karar vermiĢ ve fakat tüzel kiĢilerin 

manevi tazminat hakkına sahip olamayacakları anlamına gelecek herhangi bir obiteri 

kararına eklememiĢtir.
58

 Nitekim daha sonra, baĢvurucu tüzel kiĢinin bir siyasi parti 

olduğu ÖZDEP ve baĢvurucu tüzel kiĢinin bir Ģirket olduğu Comingersoll S.A. 

davalarında Mahkeme, baĢvurucu tüzel kiĢiler bakımından manevi tazminata 

hükmetmiĢtir.
59

 Ġlk davada manevi tazminat kararının gerekçesi olarak başvurucu 

siyasi partinin üyeleri ve kurucularının yaşadığı kaygı ve tedirginlik gösterilmiĢtir.
60

 

Ġkinci davada ise, doğrudan tüzel kiĢiye odaklanılmıĢ ve başvurucu şirketin şöhreti, 

belirsizlik nedeniyle karar planlaması yapılamaması, şirketin yönetilmesinde 

yaşanan kesinti ve az da olsa yöneticilerin yaşadığı kaygı ve tedirginlik manevi 

tazminata hükmetmede dikkate alnan unsurlar olmuĢtur.
61

 Öyle anlaĢılıyor ki, 

                                                 
57

 Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria, (App. No. 15153/89), 

Judgment of the ECHR of 19 December 1994, para. 62. (“62. …the Court considers that the present 

judgment affords the applicants sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage that they 

may have suffered.”) (vurgu eklenmiĢtir)  

58
 Immobiliare Saffi v. Italy, (App. No. 22774/93), Judgment of the ECHR [GC] of  28 July 1999, 

para. 79. 

59
 Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, (App. No: 23885/94), Judgment of the ECHR 

[GC] of 8 December 1999, para. 57; Comingersoll S.A. v. Portugal, (App. No. 35382/97), Judgment 

of the ECHR [GC] of  6 April 2000, paras. 35-36. 

60
 Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, (App. No: 23885/94), Judgment of the ECHR 

[GC] of 8 December 1999, para. 57. (“57. In the Court‟s view, ÖZDEP‟s dissolution must have been 

highly frustrating for its founders and members.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

61
 Comingersoll S.A. v. Portugal, (App. No. 35382/97), Judgment of the ECHR [GC] of  6 April 2000, 

para. 35. (“35. Non-pecuniary damage suffered by such companies may include heads of claim that 

are to a greater or lesser extent “objective” or “subjective”. Among these, account should be taken of 

the company's reputation, uncertainty in decision-planning, disruption in the management of the 

company… and lastly, albeit to a lesser degree, the anxiety and inconvenience caused to the members 

of the management team.”) (vurgu eklenmiĢtir)  
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Mahkeme ilk davada, manevi tazminat bağlamında tüzel kiĢiyi oluĢturan organların 

duyduğu kaygı ve üzüntüyü tüzel kiĢinin kaygı ve üzüntüsü olarak varsayarak bir 

anlamda tüzel kiĢiliğin niteliğine iliĢkin teorilerden biri olan „varsayım teorisi‟ne 

yakın durmuĢtur. Ġkinci davada ise, „gerçeklik teorisi‟nin
62

 izlerini görmek 

mümkündür. 

Dikkati çekmek gerekir ki, her iki dava da Büyük Daire formundaki Mahkeme 

tarafından karara bağlanmıĢ ve manevi tazminat kararına oybirliği ile ulaĢılmıĢtır. 

Mahkeme‟nin her iki davada ağırlık verdiği gerekçelerin farklılığına rağmen tüzel 

kiĢilerin manevi tazminat hakkının öznesi olması hususunda müdereddit olmadığı 

ortadadır. 

Kanımca, genel olarak özel hukuk tüzel kiĢilerinin, özel olarak da Ģirketlerin, 

AĠHS‟de düzenlenen kimi hakların öznesi olabilecekleri de lege lata tartıĢmadan 

uzak ise de, eleĢtiriden bağıĢık değildir. Esasında, birey ile devlet arasındaki 

asimetrik güç iliĢkisinde tartının birey kefesini devlet kefesi karĢısında bir parça 

ağırlaĢtırmada, örgütlülüğün dolayısıyla da bunun bir aracı olan tüzel kiĢilerin önemi 

yadsınamaz. Dernekler, vakıflar ve siyasi partiler Ģeklindeki özel hukuk tüzel 

kiĢilerinin tek tek bireylere göre hak mücadelesinde daha çok ses getireceği 

Ģüphesizdir. Dolayısıyla bu tür tüzel kiĢilerin hukuk tarafından korunması gerekliliği 

ortadadır. Bu anlamda, tüzel kiĢilerin UĠHH çerçevesinde hak sahibi kılınması insan 

hakları nosyonuna da uygundur. 

Ancak, Ģirket gibi kazanç sağlama amacı güden özel hukuk tüzel kiĢilerinin, 

AĠHS Madde 10 çerçevesinde „ticari ifade özgürlüğü‟nün, aĢağıda ele alacağımız 

Madde 8‟deki bazı alt-kategori hakların ama daha önemlisi Madde 41 çerçevesinde 

manevi tazminat hakkının öznesi kabul edilmesinin meĢruluğu sorgulanmaya 

muhtaçtır. Esasında son iki hak özelinde sadece Ģirketlerin değil, genel olarak özel 

hukuk tüzel kiĢilerinin hak sahipliğinin meĢrulaĢtırılması gerekmektedir. Özel hukuk 

tüzel kiĢilerinin ve dolayısıyla da Ģirketlerin manevi tazminat hakkından 

yararlandırılmasının arkasında pragmatik bir yaklaĢımın da izleri yok değildir. ġöyle 

ki, Ģirket özelinde tüzel kiĢiye manevi tazminat hakkı tanınmasa idi, o tüzel kiĢiyi 

                                                 
62

 Tüzel kiĢilerin hukuki niteliğine iliĢkin teoriler için bkz., Ergun Özsunay, Medeni Hukukumuzda 

Tüzel KiĢiler, 5. bs., Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1982, sf: 46-49.  
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oluĢturan gerçek kiĢilerden her birinin, bireysel Ģikayet baĢvurusu ile AĠHM önünde 

hak araması ve tazminat alması mümkün olacaktı. Böylece de, usul ekonomisi zarar 

görecekti.       

2) AĠHS Madde 8 Özelinde 

 Bilindiği üzere, AĠHS Madde 8 altında dört kategori hak düzenlenmektedir. 

Tüzel kiĢilerin Madde 8‟in öznesi olup olamayacağı meselesi her bir kategori 

özelinde ayrıca ele alınmalıdır. Ancak bu kategoriler tek tek ele alınmadan önce 

genel olarak Madde 8‟in öznesine iliĢkin olarak öncelikle belirtilmelidir ki, 

Strasbourg Organları çeĢitli defalar Madde 8‟in baĢat amacının bireyi, kamu 

makamlarının keyfi müdahalelerine karĢı korumak olduğunu belirtmiĢtir.
63

 AĠHS 

Madde 8‟in bireysel hak niteliğine Church of Scientology of Paris vakasında da 

dikkat çekilmiĢtir. Anılan vakada baĢvurucu, dini nitelikte bir birlik olan 

Scientology‟ye bağlı ve Paris‟te kayıtlı bir dernektir. Komisyon, vakaya iliĢkin 

incelemesinde Madde 8‟in, Madde 9‟un
64

 aksine kolektif olmaktan ziyade bireysel 

bir niteliğe sahip olduğunu vurgulamıĢtır.
65

 Esasında, bu hakkın felsefi 

                                                 
63

 W. v. the United Kingdom, (App. No. 9749/82), Judgment of the ECHR of 8 July 1987, para. 60; 

Stjerna v. Finland, (App. No. 18131/91), Judgment of 25 November 1994, para. 38; Zenhalova and 

Zenhal v. the Czech Republic, (App. No. 38621/97), Admissibility Decision of the ECHR of 14 May 

2002; Johansson v. Finland, (App. No. 10163/02), Judgment of 6 September 2007, para. 29 Bevacqua 

and S. v. Bulgaria, (App.No. 71127/01), Judgment of the ECHR of 12 June 2008, para. 64; Sandra 

Jankovic v. Croatia, (App.No: 38478/05), Judgment of the ECHR of 5 March 2009, para. 44.  ĠĢaret 

edilen ilgili paragrafların hepsinde özdeĢ olan ifade Ģöyledir: “…the essential object of Article 8 is to 

protect the individual against arbitrary action by the public authorities…” (vurgu eklenmiĢtir) 

64
 AĠHS Madde 9 normu Ģöyledir: 

“Madde 9 – DüĢünce, vicdan ve din özgürlüğü 

1. Her kiĢi, düĢünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, dinini ya da 

inancını değiĢtirme özgürlüğünü ve, tek baĢına ya da baĢkalarıyla birlikte topluluk 

içinde, özel ya da aleni olarak, ibadet etmek, öğretmek, uygulamak ve ayin yapmak 

Ģeklinde dinini ya da inancını açığa vurma/(açıklama) özgürlüğünü içerir. 

2. Bir kimsenin dinini ya da inancını açığa vurma özgürlüğü ancak, kamu emniyeti 

yararı için, kamu düzeninin, sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut baĢkalarının 

haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, yasa tarafından öngörülen ve bir 

demokratik toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulacaktır.” 

65
 Church of Scientology of Paris v. France, (App. No. 19509/92), Admissibility Decision of the 

EComHR of 1995, para. 1 (The Law). (“It is true that under Article 9 of the Convention a church is 

capable of possessing and exercising the right to freedom of religion in its own capacity as a 

representative of its members and the entire functioning of churches depends on respect for this right 

… However, unlike Article 9, Article 8 of the Convention has more an individual than a collective 

character, the essential object of Article 8 of the Convention being to protect the individual against 

arbitrary action by the public authorities…”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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temellendirilmesi de özne olarak bireye iĢaret etmektedir. Nitekim, AĠHM bir 

kararında Madde 8‟de güvence altına alınan hakların yorumlanmasında „kiĢisel 

özerklik‟ nosyonunun dikkate alınacağını belirtmiĢtir.
66

 Bu çalıĢmanın sistematiği de 

Strasbourg Organları içtihatlarına koĢut Ģekilde „gerçek kiĢi‟ üzerinden 

ĢekillendirilmiĢtir. 

 Tüzel kiĢinin Madde 8 çerçevesinde hak sahipliği bu hak altındaki her bir alt-

kategori özelinde incelendiğinde, ilk iki kategoriyi oluĢturan „özel yaĢama‟ ve aile 

yaĢamına‟ saygı haklarındaki „yaĢam‟ terimi dikkati çekmektedir. Bu terimden yola 

çıkarak, SözleĢme Yapıcıların bu hakların öznesi olarak „gerçek kiĢi‟ye iĢaret 

ettikleri ileri sürülebilir.
67

 Tüzel kiĢilerin Madde 8 anlamında özel yaĢama saygı 

hakkının öznesi olup olamayacakları hususu, baĢvurucu sekiz Ģirketin ulusal 

hukukun öngördüğü yıllık mali tabloları yayımla yükümlülüğünün AĠHS Madde 8 

ihlali oluĢturduğu Ģeklinde Ģikayette bulundukları B. Company ve diğerleri vakasında 

gündeme gelmiĢtir. Ancak Komisyon, bu meseleyi karara bağlamaya gerek 

görmemiĢtir.
68

 Buna karĢılık, „özel yaĢama saygı hakkı‟nın tekrar gündeme geldiği 

Scientology  Kirche Deutschland e.v. vakasında Komisyon, doğası gereği sadece 

gerçek kiĢiler tarafından kullanılabilecek haklar arasında AĠHS Madde 8 altındaki 

„özel yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisini de zikretmiĢtir.
69

 Dolayısıyla tüzel kiĢiler 

„özel yaĢama saygı hakkı‟nın koruma alanı dıĢında bırakılmıĢtır. 

 Ancak hemen ekleyelim ki AĠHM, Comingersoll S.A. davasında baĢvurucu 

Ģirket bakımından manevi tazminat kararı verirken baĢvurucu Ģirketin 

                                                 
66

 Christine Goodwin v. the UK, (App. No. 28957/95), Judgment of the ECHR of 11 July 2002, para. 

90. 

67
 Marius Emberland, The Human Rights of Companies, Oxford University Press, 2006, sf: 114-

115.   

68
 B. Company and others v. the Netherlands, (App. No. 20062/92), Admissibility Decision of the 

EcomHR of 1 September 1993. 

69
 Scientology Kirche Deutschland  e.v.  v. Germany, (App. No. 34614/97), Admissibility Decision of 

the EComHR of 7 April 1997, para.1 (The Law). (“In the present case it is clearly not the applicant 

association as such  which is the victim of the alleged violations of the rights guaranteed by Article 8 

(Art. 8) of the Convention (respect for private life) and of Articles 2 and 3 of Protocol No. 1 (P1-2, 

P1-3) (parents' right to educate their children in conformity with their religious and philosophical 

convictions and right to free elections). Solely the members of the applicant association, as 

individuals, could claim to be victims of a violation of these rights, which by their nature are not 

susceptible of being exercised by an association.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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şöhretini/reputation de bir unsur olarak kullanmıĢtı. Bu unsurdan devinerek, özel 

olarak Ģirketlerin genel olarak tüzel kiĢilerin bu çalıĢma kapsamında „özel yaĢama 

saygı hakkı‟ alt-kategorisi altında bir hukuksal çıkar olarak değerlendirilen 

Ģöhretinden ya da mesleki itibarlarından bahsedilebilir.  

 Esasında, çalıĢmamız boyunca gösterilmeye çalıĢılacağı üzere „özel yaĢama 

saygı hakkı‟ alt-kategorisi oldukça geniĢ bir kapsama sahip olup bünyesinde bir çok 

hukuksal çıkarı barındırmaktadır. Nitekim, bu ÇalıĢmada, „Fiziksel ve Zihinsel 

Bütünlük Hakkı‟, „Cinsel Kimlik‟, „Fiziksel Görünüm‟, „Üremeye ĠliĢkin Haklar‟ ve 

„SosyalleĢme Hakkı‟ alt-baĢlıkları ile formüle edilen hukuksal çıkarlar „özel yaĢama 

saygı hakkı‟ alt-kategorisine giren ve sadece „gerçek kiĢiler‟ tarafından ileri 

sürülebilecek haklardır. Ancak yine „özel yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisine giren 

„Mahremiyet Hakkı‟, „ġeref ve ġöhrete Saygı Hakkı‟, „Ġsim Hakkı‟ gibi hukuksal 

çıkarların tüzel kiĢiler tarafından da ileri sürülüp sürülemeyeceğini ayrıca tartıĢmak 

gerekmektedir ki, anılan baĢlıklar altında bu yapılmaktadır. 

 „Aile yaĢamına saygı hakkı‟ alt-kategorisinin öznesinin sadece gerçek kiĢiler 

olabileceğine ise Ģüphe yoktur.
70

 

 Üzerinde durulması gereken bir diğer alt-kategori hak ise, „konuta saygı 

hakkı‟dır. Bu hak çerçevesinde tüzel kiĢilerin hak sahipliği  tartıĢmadan uzaktır. Zira 

AĠHM, Societe Colas Est and Others davasında baĢvurucu Ģirkette gerçekleĢtirilen 

denetleme iĢlemini „konuta saygı hakkı‟ kapsamında değerlendirmiĢtir.
71

 Bu husus, 

çalıĢmamızın II. Bölümünde “Konuta Saygı Hakkı” alt-baĢlığı çerçevesinde ele 

alınmaktadır. 

 Üzerinde durulması gereken son alt-kategori hak „haberleĢmeye saygı‟ 

hakkıdır. Tüzel kiĢilerin bu hakkın öznesi olup olamayacağı meselesi de, bu hakkın 

ele alındığı “HaberleĢmeye Saygı Hakkı” baĢlığı altında incelenmektedir.  

                                                 
70

 Emberland, a.g.e., sf: 113, dn. 11. 

71
 Societe Colas Est and Others v. France, (App. No. 37971/97), Judgment of the ECHR of 16 April 

2002, para. 41. 
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C) Kolektivite 

1) Genel Olarak  

 „Halk‟, „azınlık‟
72

, „yerli halk‟ ve „kabile halklar‟ gibi gruplar tipik kolektivite 

örnekleridir. UĠHH‟de genel nitelikli belgelerde haklar, „herkes‟, „hiç kimse‟ gibi 

özne formülasyonları ile ayrım yapılmaksızın her bir bireye tanınmıĢtır. Söz konusu 

genel nitelikli belgelerin hiç birinde, kolektivite bir hak öznesi kategorisi olarak 

karĢımıza çıkmaz. Üstelik bu durum, azınlık haklarına özgülenmiĢ hüküm ya da 

belgeler için de geçerlidir. Nitekim, azınlıkların kültürel haklarının tanındığı MSHS 

Madde 27 ile azınlıklara özgülenmiĢ belgelerden olup BM tarafından kabul edilen 

Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları 

Bildirisi
73

 ve AK tarafından hazırlanan Ulusal Azınlıkların Korunması Ġçin 

Çerçeve SözleĢme
74

 kapsamında düzenlenen haklar, bir kolektivite olarak azınlık 

grubuna değil ve fakat o kolektivitenin mensuplarına tanımıĢtır. Bu, UĠHH‟nin birey 

merkezli yapısının bir sonucudur.  

 Ancak, görece yakın tarihli olup yerli halkların haklarına özgülenmiĢ iki 

spesifik belgede yerli halk mensubu bireylerin yanı sıra, yerli halk da bir kolektivite 

olarak hak sahibi kılınmıĢtır. Bu belgelerin ilki, UÇÖ tarafından hazırlanan Yerli 

ve Kabile Halklar SözleĢmesi
75

 olup, 1. Maddesinde „yerli halk‟ tanımı 

                                                 
72

 Azınlık terimi ve azınlık hakları için genel olarak bkz., Naz ÇavuĢoğlu, Azınlık Hakları, Su 

Yayınları, Ġstanbul, Nisan 2001; Olgun Akbulut, BarıĢ Ġçinde Birlikte YaĢamanın Hukuk Zemini, 

XII Levha Yayıncılık, Ġstanbul, Nisan 2008. 

73
 Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları 

Bildirisi/(“Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities”) BM Genel Kurulunun l8/12/l992 tarih ve 47/135 sayılı Kararı ile kabul 

edilmiĢtir. Bu belgenin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan 

Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004, sf: 227-235 (Türkçe), sf:495-500 

(Ġngilizce).  

74
 Ulusal Azınlıkların Korunması Ġçin Çerçeve SözleĢme” (No.157, “Framework Convention for 

the Protection of National Minorities”) AK tarafından 01/02/1995 tarihinde imzaya açılmıĢ ve 

01/02/1998 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Anılan SözleĢme‟nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için 

bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt/Volume 

II- Avrupa Konseyi-Ġkinci Bölüm/Council of Europe-Second Part, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, Ġstanbul, 2003, sf:225-238 (Türkçe), sf:499-512 (Ġngilizce), (bu kitap bundan sonra, Ġnsan 

Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt II/2003 olarak gösterilecektir). SözleĢme 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1209-1218. 

75
 Yerli ve Kabile Halklar SözleĢmesi/(Indigenous and Tribal Peoples Convention – Convention 

No.169), Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansı tarafından 27/06/1989 tarihinde kabul 
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yapılmaktadır. Söz konusu tanım verilmeden önce belirtilmelidir ki, UĠHH‟de 

üzerinde uzlaĢılmıĢ bir genel „yerli halk‟ tanımı bulunmamaktadır. Bazı ulusal 

hukuklarda bu terim yerine „ilk uluslar‟ terimi de kullanılmaktadır.
76

 Yerli ve 

Kabile Halklar SözleĢmesi Madde 1 uyarınca „yerli halk‟ terimi Ģu halklara 

karĢılık gelmektedir:  

“Bağımsız ülkeler içinde olup da, iĢgal/(fetih) ya da kolonileĢtirme zamanında yahut 

mevcut Devletin sınırları belirlendiği sırada, belli bir ülkede ya da bu ülkenin bulunduğu 

coğrafi bölgede yaĢayan ahaliden/(nüfustan) gelen soyları nedeniyle yerli olarak addedilen 

ve, yasal/(hukuki) statülerine bakılmaksızın, kendi sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal 

kurumlarının bir bölümünü yahut tümünü muhafaza eden halklara.” 

 Yerli ve Kabile Halklar SözleĢmesi Madde 2/2(b), Madde 3/1, Madde 5/(a) ve 

Madde 7/1‟de  yerli halka, hak öznesi olarak açıkça iĢaret edilmektedir. Yerli ve 

Kabile Halklar SözleĢmesi Madde 2/2(b)‟de devletlere; yerli halkların sosyal ve 

kültürel kimliklerine, gelenek ve göreneklerine ve kurumlarına saygı gösterilmesi ve 

bu yöndeki haklarının tam olarak gerçekleĢtirilmesini teĢvik eden önlemler alınması 

yükümlülüğü getirilmiĢtir. Böylece, yerli halk hem kültürel kimlik hakkının öznesi 

yapılmıĢ hem de bu kimliğe saygı gösterilmesi ve bu kimliğin gerçekleĢtirilmesinin 

kolaylaĢtırılması devletler bakımından bir yükümlülük olarak formüle edilmiĢtir.  

 Yerli halkın bir kolektivite olarak hak sahibi kılındığı bir diğer belge ise, Yerli 

Halkların Hakları BirleĢmiĢ Milletler Bildirisi‟dir.
77

 Nitekim, anılan Bildiri‟nin 

1. Maddesinde, yerli halkların, gerek bir kolektivite gerekse de bireyler olarak, 

BirleĢmiĢ Milletler ġartında, Evrensel Ġnsan Hakları Bildirisinde ve uluslararası 

insan hakları hukukunda tanınan bütün haklardan yararlanma hakkına sahip 

oldukları belirtilmiĢtir.  

                                                                                                                                          
edilmiĢ ve 05/09/1991 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkçe çevirisi ve Ġngilizce orijinali için bkz., 

Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004, sf: 

203-225 (Türkçe), 473-494 (Ġngilizce). Bu SözleĢme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:861-866. 

76
 Martin Scheinin, “The Right to Enjoy a Distinct Culture: Indigenous and Competing Uses of Land”, 

The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach, (Ed. 

Theodore S. Orlin, Allan Rosas, Martin Scheinin), Institute for Human Rights, Abo Akademi 

University, Turku-Abo, 2000, sf:159-222, 160. 

77
 Yerli Halkların Hakları BirleĢmiĢ Milletler Bildirisi /(“United Nations Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples”) BM Genel Kurulu‟nun, 13/09/2007 tarihli toplantısında kabul edilmiĢtir. Bu 

Bildirinin Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:891-899. 
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 Görüldüğü üzere, UĠHH‟de kolektivetinin insan haklarının öznesi olmasının 

teorik olarak mümkün olduğu yerli halk örneği özelinde de olsa ortadadır. ġimdi, 

kolektivitenin AĠHS Madde 8 özelinde hak sahipliği meselesine daha yakından 

bakalım.  

2) AĠHS Madde 8 Özelinde 

 Liberal burjuva öğretinin rengini verdiği AĠHS; beslendiği bu ideolojinin doğal 

bir sonucu olarak ve bir parçası olduğu UĠHH‟nin genel yaklaĢımına da koĢut bir 

biçimde, hakların öznesi olarak gerçek kiĢi, tüzel kiĢi ve birey gruplarını 

belirlemiĢtir. Bu öznelerin hepsi son tahlilde, bireye tekabül etmektedir. Doktrinde, 

SözleĢme Organları‟nın kimi kararlarından yola çıkılarak, „kolektivite‟nin de AĠHS 

çerçevesindeki bazı hakların, özel olarak da mülkiyet hakkının öznesi olup 

olamayacağı meselesi tartıĢılmıĢ ve anılan hakkın öznesi olabileceği gösterilmiĢtir.
78

  

 Doktrinde mülkiyet hakkı ekseninde yapılan bu tartıĢmayı, burada AĠHS 

Madde 8 özelinde yapacağız. Esasında, SözleĢme Organları içtihatlarına bakıldığında 

„yerli halk‟ ve „çingeneler‟ gibi farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip grupların 

üyelerinin ve „yerli halklar‟ özelinde ayrıca, bizzat grubun kendisinin bireysel Ģikayet 

baĢvurucusu olduğu vakaların var olduğu görülmektedir. Nitekim, baĢvurucuların 39 

Saami Köyü olduğu Könkama ve diğer 38 Saami Köyü vakasında Komisyon, 

baĢvurucu köylerin AĠHS Madde 25 (Ģimdiki Madde 34) anlamında HDÖ olduğunun 

ihtilaflı olmadığını belirtmiĢtir.
79

 Böylelikle Komisyon, bir kolektivite olan „köy‟ün 

baĢvurucu sıfatını tanımıĢtır. BaĢvurucunun yine bir Sami köyü olduğu Muonio 

Saami Köyü davasında, bu kez Mahkeme, baĢvurucu Saami köyünün baĢvurucu 

sıfatını haiz olup olmadığını tartıĢma konusu yapmaksızın baĢvuruyu kabul edilebilir 

ilan etmiĢtir.
80

 

                                                 
78

 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 111-122.  

79
 Könkama and 38 other Saami Villages v. Sweden, (App. No. 27033/95), Admissibility Decision of 

the EComHR of 25 November 1996, para. 1 (The Law). Bu vakada baĢvurucu Sami Köyleri, ulusal 

hukuk çerçevesinde yapılan mevzuat değiĢikliğiyle, belirli alanlarda/topraklarda sahip olunan 

münhasır avlanma ve balıkçılık haklarının sınırlandırılmasının AĠHS Madde 6, P1-1 ve bu haklarla 

bağlantılı olarak AĠHS Madde 14 ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür.  

80
  Muonio Saami Village v. Sweden, (App. No.28222/95), Admissibility Decision of the ECHR of 15 

February 2000. Bu davada, geyik çobanlığı lisansının yetkili makamlar tarafından baĢvurucu Saami 

köyünün talebinin aksine, o köyden belirli kiĢilere verilmesi ve lisans verilen geyik çobanlarının 
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 Kolektivitenin AĠHS çerçevesinde hak özneliğine iliĢkin olarak verilebilecek 

son örnek, bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan Madde 8 bakımından da ayrıca 

önemlidir. Zira, Madde 8 de gündeme gelmiĢtir. Hingitaq 53 ve diğerleri davasında 

baĢvurucu, Kanada, Alaska ve Sibirya‟ya dağılmıĢ olan Inuit halkına bağlı olup 

Grönland‟da yaĢayan Inughuit yerlilerini temsil eden Hingitaq 53 isimli bir grup ile 

428 Inughuit yerlisidir. YaĢadıkları yerlerden iskan politikası nedeniyle 

çıkarılmalarını diğer hususların yanı sıra AĠHS Madde 8 temelinde de Ģikayet 

konusu yapmıĢlardır.  Hingitaq 53 grubunun baĢvurucu sıfatı Mahkeme tarafından 

hiç tartıĢılmamıĢ ve inceleme sonucunda baĢvuru baĢka bir noktadan kabul edilemez 

bulunmuĢtur.
81

  

 Yukarıda ele alınan üç vaka, kolektivetinin AĠHS çerçevesindeki kimi hakların 

öznesi olabileceği çıkarımında bulunmaya imkan vermektedir. Ele alınan üçüncü 

vaka ise, kolektivitenin Madde 8‟in öznesi olabileceğini göstermektedir. Ancak 

belirtilmelidir ki, bu vakaların hiçbirinde Strasbourg Organları baĢvurucunun bir 

kolektivite olduğuna özel olarak dikkat çekmemiĢtir. BaĢvurucu kolektivitelerin 

baĢvurucu sıfatını haiz olup olmadığı da, ya hiç tartıĢma konusu yapılmamıĢ ya da 

böyle bir tartıĢma yapıldığında baĢvurucunun bir kolektivite olmasına herhangi bir 

önem atfedilmeksizin kolektivite AĠHS Madde 34 anlamında HDÖ içinde 

değerlendirilmiĢtir. Dolayısıyla, kolektivitenin AĠHS çerçevesindeki hak özneliğine 

iliĢkin içtihatları son derece belirsiz ve ilkeldir.
82

   

                                                                                                                                          
baĢkalarına ait geyiklere de çobanlık yapma yükümlülüğü getirilmesi Ģikayet konusu yapılmıĢtır. 

AĠHS Madde 6 ihlali ileri sürülmüĢtür.  

Belirtilmelidir ki, bu dava dostane çözüm ile sonuçlandığı için  9 Ocak 2001 tarihli AĠHM hükmüyle 

dava listesinden çıkarılmıĢtır. Söz konusu dostane çözüm için bkz., Muonio Saami Village v. Sweden, 

(App. No. 28222/95), Judgment of the ECHR of 9 January 2001.  

81
 Hingitaq 53 and Others  v. Denmark, (App. No.18584/04), Admissibility Decion of the ECHR of 

12 January 2006. 

82
 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 117. Oysa, bir baĢka bölgesel sözleĢme olan 

Amerikalılararası Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin denetim organı olan Amerikalılararası Ġnsan Hakları 

Mahkemesi‟nin içtihatlarında, yerli halkların bir kolektivite olarak hak sahibi kılındığı açık ve net 

kararlara rastlamak mümkündür. Bu husus için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, 

sf: 869; Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 117-120.   
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 „Azınlık‟ üyeleri tarafından Starasbourg Organlarına yapılmıĢ bireysel Ģikayet 

baĢvurusu bulunmakla beraber, azınlığın bir kolektivite olarak baĢvurucu olduğu bir 

örnek ise bulunmamaktadır.
83

 

II) HAKKIN KONUSUNA ĠLĠġKĠN KRĠTERLER 

A) Otonom Kavramlar Doktrini 

1) AĠHS Bağlamında Genel Olarak Otonom Kavramlar Doktrini 

SözleĢme birçok kavram içermektedir ve bunların pek çoğunun SözleĢme 

Tarafı Devletlerin ulusal hukuklarında da bir karĢılığı bunmaktadır. Ancak söz 

konusu ulusal hukuklar bu kavramları yeknesak bir Ģekilde anlamlandırmamakta ve 

yorumlamamaktadır. Hal böyle olunca, Strasbourg Organları, „otonom kavramlar‟ 

doktrinini geliĢtirmiĢtir.
84

 Buna göre, SözleĢme‟deki kavramların anlamları 

belirlenirken iç hukuktaki sınıflandırma önemli bir faktör olmakla birlikte, bir baĢına 

belirleyici değildir. Otonomi, söz konusu kavramlara „anlamsal bir özerklik‟ 

sağlamakta ve SözleĢme‟deki bir kavramın zorunlulukla ulusal hukuktaki karĢılığı ile 

aynı anlama, aynı içeriğe sahip olmasını gerektirmemektedir.
85

   

Belirlenebildiği kadarıyla, „otonom kavramlar‟ doktrini ilk kez AĠHK 

tarafından ve AĠHS Madde 6 çerçevesinde geliĢtirilmiĢtir. Komisyon Twenty One 

Detained Persons davasında, Madde 6‟da geçen „medeni hak ve yükümlülükler‟ ile 

„suç isnadı‟ terimlerinin sadece iç hukuklara gönderme yapılarak 

anlamlandırılamayacağını, otonom kavramlar olarak özerk bir Ģekilde 

yorumlanmaları gerektiğini belirtmiĢtir.
86

 „Medeni hak ve yükümlülük‟ terimi, 

AĠHM tarafından da otonom bir terim olarak kabul edilmiĢtir.
87

 Mahkeme, yine 
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 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 113.   
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 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 125. 

85
 George Letsas, “The Truth in Autonomous Concepts: How to Interpret the ECHR”, EJIL (2004), 

Vol. 15, No. 2, sf: 279-305, 282. 

86
 Twenty One Detained Persons v. Germany, EComHR, 10 March 1968, para. 4, (The Law). 

87
 König v. Germany, (App. No. 6232/73), Judgment of the ECHR of 28 June 1978, para. 89; 

Ferrazzini v. Italy, (App. No. 44759/98), Judgment of the ECHR of 12 July 2001, para. 24; Emesa 

Sugar N.V. v. the Netherlands, (App. No. 62023/00), Admissibility Decision of the ECHR of  13 
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Madde 6‟ya iliĢkin Engel davası içtihadında bu kez, Muhatap Hükümetin iç 

hukukunda disiplin suçu olarak sınıflandırılmıĢ bir suçu, Madde 6‟da geçen „suç 

isnadı‟ terimini otonom bir Ģekilde yorumlayarak bu terim kapsamına 

yerleĢtirmiĢtir.
88

   

Ġlk kez, Madde 6 ile bağlantılı olarak  gündeme gelen „otonom kavramlar‟ 

doktrini, sadece bu hak çerçevesindeki terimler için kullanıla gelmemiĢtir. 

SözleĢme‟de düzenlenen diğer haklar bağlamındaki bazı kavramlar için de söz 

konusu olmuĢtur. Gerek Komisyon gerekse de Mahkeme sonraki süreçte, 

SözleĢme‟deki pek çok kavramı „otonom‟ olarak nitelendirerek „otonom kavramlar‟ 

doktrinini iyice geliĢtirmiĢtir. Örneğin, AĠHS Madde 5/1(b)‟deki „yasaya/hukuka 

uygun olarak gözaltına alma‟
89

 terimi ve Madde 11‟de geçen „örgüt‟
90

 terimi 

Strasbourg Organları tarafından otonom olarak yorumlanmıĢtır. Ekleyelim ki, esasa 

iliĢkin hakların yanı sıra usule iliĢkin haklar bakımından da otonom kavramlar 

doktrini söz konususudur. Örneğin, bireysel Ģikayet baĢvurusu usulünü düzenleyen 

AĠHS Madde 34‟te yer alan „mağdur‟ terimi de otonom bir anlama sahiptir.
91

  

Mahkeme, ulusal hukuk çerçevesindeki tanımı, göreli bir değere sahip olup, 

sadece bir başlangıç noktası oluĢturan terimleri otonom kavramlar olarak 

nitelendirmiĢtir.
92

 Ancak önemle belirtilmelidir ki, „otonom kavramlar‟ doktrini, 

ulusal hukukları bütünüyle devre dıĢı bırakmamaktadır. Zaten, kavramın 
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Witold Litwa v. Poland, (App. No. 26629/95), Judgment of the ECHR of 4 April 2000, para.76. 
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ECHR of 29 April 1999, para.100; Karakurt v. Austria, (App. No. 32441/96), Admissibility Decision 
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 Scientology Kirche Deutschland  e.v.  v. Germany, (App. No. 34614/97), Admissibility Decision of 
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v. the Netherlands, (App. No. 28202/95), Admissibility Decision of the EComHR of 21 October 1998, 

para. 1 (The Law). 

92
 Karakurt v. Austria, (App. No. 32441/96), Admissibility Decision of the ECHR of 14 September 

1999, (The law); Chassagnou and Others v. France, (App. Nos.25088/94 – 28331/95 – 28443/95), 

Judgment of  the ECHR of 29 April 1999, para.100. 
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otonomluğunun tespiti için iç hukuktaki anlamının ne olduğunun belirlenmesi bir 

zorunluluktur.
93

   

 SözleĢme çerçevesindeki hangi kavramların otonom bir Ģekilde 

yorumlanabileceği noktasında doktrinde Matscher tarafından, SözleĢme‟de yer alan 

kelimelerin üç gruba ayrıldığı ileri sürülmüĢtür. Buna göre; birinci grupta „insanlık-

dıĢı ya da aĢağılayıcı muamele‟, „özgürlük ve güvenlik‟ gibi „günlük dilde kullanılan 

kelimeler‟, ikinci grupta „bulaĢıcı hastalık‟, „akıl hastalığı‟ gibi bilimsel ve teknik 

kelimeler ve üçüncü grupta „hukuka uygun alıkoyma‟, „yasa‟ ve „bağımsız ve tarafsız 

yargı yeri‟ gibi hukuki terimler yer almakta olup, otonom kavramlar doktrini bu son 

kategori terimler için söz konusudur.
94

  

Esasında, SözleĢme‟deki her terimin otonom bir anlama sahip olduğu elbette 

ileri sürülemez ise de, doktrinde yapılan bu ayrım pek isabetli değildir. Zira daha 

sonra yeri geldikçe belirtileceği üzere, günlük dilde kullanılan kelimeler arasında 

sayılan „özel yaĢam ve aile yaĢamı‟ terimleri, SözleĢme Organları içtihatlarında iç 

hukuktaki anlamlarının çok ötesine geçecek bir kapsamda ve anlamda 

yorumlanmıĢtır. Dolayısıyla, „otonom kavramlar‟ doktrinini hukuki terimlerle 

sınırlamak Strasbourg Organları içtihatlarına uygun düĢmemektedir.  

Nitekim doktrinde bir baĢka görüĢ, otonom kavramlar doktrininin 

„SözleĢme‟nin etkili bir Ģekilde yorumlanması ilkesi‟ne dayandığından ve bu ilkenin 

SözleĢme‟deki bütün kavramlar için geçerli olduğundan hareketle, günlük dilde 

kullanılan kelimeler ile bilimsel ve teknik ifadelerin neden otonom sayılamayacağını 

haklı olarak sormaktadır.
95

 Gerçekten de, insan haklarının korunmasına özgülenmiĢ 
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olacaktır ki, bunun da hukukta dayanağı yoktur. Bkz., Öztürk v. Germany, (App. No. 8544/79), 

Judgment of the ECHR of 21 February 1984, Dissenting Opinion of Judge Matscher. 
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bir ulusalüstü belge olan SözleĢme‟nin öngördüğü hakların kapsamının 

belirlenmesinde ilgili normdaki terimlerin iç hukuklardaki anlamının sadece bir 

hareket noktası olarak kabul edilmesi ve bu terimlerin SözleĢme‟nin özgül 

bağlamında SözleĢme Organı tarafından yorumlanması ve böylelikle de bir 

„SözleĢme dili‟ oluĢturulması, insan hakları disiplininin ruhuna daha uygun 

düĢecektir. Zaten, böylesi bir yaklaĢım SözleĢme‟nin yorumlanmasına hakim olan 

ilkelerin de bir gereğidir.  

ġu husus da belirtilmelidir ki, SözleĢme Organları „otonom kavramlar‟ 

doktrinini her zaman adını koyarak kullanmamıĢtır. Açıkça otonom olduğunu 

zikrettiği kavramlar denli, otonom nitelendirmesi yapmaksızın ve fakat SözleĢme ya 

da ilgili hakkın bağlamına gönderme yaparak kavrama zımnen otonom sıfatı 

kazandırdığı dolayısıyla da otonom kavramlar doktrinini kullandığı da olmuĢtur.
96

 

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Otonom Kavramlar Doktrini 

 AĠHS Madde 8, „özel yaĢam‟, „aile yaĢamı‟, „haberleĢme‟ ve „konut‟ 

terimlerine herhangi bir tanım yapmaksızın yer vermektedir. Esasında, özel yaĢamın 

korunması hakkına yer veren insan hakları belgelerinde de, bu terimlerin tanımı 

yapılmamıĢtır. 

 Strasbourg Organları AĠHS Madde 8‟de yer alan terimlerin kapsamını 

içtihatlarla belirlemiĢtir. Doktrinde, AĠHS Madde 8‟de geçen terimlerin tümünün 

otonom olduğu ileri sürülmüĢtür.
97

 Bu, „konut‟ ve „aile yaĢamı‟ kavramları 

bakımından doğrudur. Nitekim, Komisyon, konuta saygı hakkına iliĢkin kararlarında, 

„konut‟ teriminin otonom niteliğine açıkça iĢaret etmiĢtir.
98

 „Aile yaĢamı‟ kavramının 

otonom olduğu açıkça belirtilmemiĢ olmakla birlikte, bu kavram da otonom bir 
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Ģekilde yorumlanmıĢtır. Nitekim doktrinde de, „aile yaĢamı‟ kavramının otonom bir 

kavram olduğu belirtilmiĢtir.
 99

   

 Belirlenebildiği kadarıyla, „özel yaĢam‟ ve „haberleĢme‟ kavramlarının otonom 

olduğunun ifade edildiği bir içtihat bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Ģu rahatlıkla 

söylenebilir ki, Strasbourg Organları, AĠHS Madde 8 anlamında „özel yaĢam‟ 

kavramını, çoğu ulusal hukukun aksine oldukça geniĢ yorumlamıĢtır. Dolayısıyla, 

„özel yaĢam‟ kavramının da bir anlamda otonom bir Ģekilde ele alındığı ileri 

sürülebilir. „HaberleĢme‟ kavramı ise, ulusal hukuklardaki anlamına yakın bir Ģekilde 

değerlendirilmiĢtir. AĠHS Madde 8‟de geçen terimler içinde ulusal hukuktaki anlamı 

ile kullanılan belki tek terim, „haberleĢme‟dir. 

B) Uygulanabilirlik Engeli Olarak Ġnsan Onuru 

 Bu baĢlık altında, bir UĠHH değeri olan „insan onuru‟ kavramının, AĠHS 

Madde 8 bakımından bir uygulanabilirlik engeli oluĢturup oluĢturamayacağı 

meselesini tartıĢmaya açmak amaçlanmaktadır. Uygulanabilirlik engeli ile kastedilen, 

insan onuru mülahazasıyla bazı faaliyetlerin, AĠHS Madde 8 kapsamına 

sokulmamasıdır. 

 Öncelikle, insan onuru kavramı üzerinde durmak, sonra da bazı somut olay 

örnekleriyle meseleyi tartıĢmak yerinde olacaktır.    

 Belirtilmelidir ki, UĠHH‟de bazı belgelerde herhangi bir tanım yapılmaksızın 

„insan onuru‟ kavramına gönderme yapılmaktadır. Örneğin, EĠHB‟nin BaĢlangıç 

Bölümünde, insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurdan bahsedilmiĢ ve yine 

EĠHB Madde 1‟de, bütün insanların onur bakımından eĢit doğdukları ifade 

edilmiĢtir. Esasında, insan onuru kavramı EĠHB‟ye rengini vermiĢtir. Zira, diğer 

maddelerinde de bu kavrama gönderme yapılmıĢtır. Uluslararası Ekonomik Sosyal 

ve Kültürel Haklar SözleĢmesi
100

 (bundan sonra, ESKHS) ile MSHS‟nin BaĢlangıç 
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bölümünde insan onuruna iĢaret edilmiĢtir. Yine, Kadınlara KarĢı Ayrımcılığın 

Ortadan Kaldırılması Bildirisi
101

, BaĢlangıç bölümünde, kadınlara karĢı 

ayrımcılığın insan onuru ile bağdaĢmaz olduğu vurgulanmıĢtır. Tüm KiĢilerin 

ĠĢkence ve Diğer Zalimane, ĠnsanlıkdıĢı ya da AĢağılayıcı Muamele ya da 

Cezaya Maruz Bırakılmaya KarĢı Korunması Bildirisi”
102

 (bundan sonra, ĠKB) 

Madde 2‟de iĢkence ya da diğer zalimane, insanlıkdıĢı ya da aĢağılayıcı muamele ya 

da ceza oluĢturan herhangi bir tasarrufun, insan onuruna karĢı iĢlenen bir suç olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġnsan Genomu ve Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi
103

 Madde 1 ve 

2‟de insan onuru kavramına gönderme yapılmıĢtır. Ġnsan onuru kavramına iĢaret 

eden bir baĢka belge ise, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından Ġnsan 

Haklarının ve Ġnsan Haysiyetinin Korunması SözleĢmesi: Ġnsan Hakları ve 

Biyotıp SözleĢmesi‟dir
104

 (bundan sonra, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi). 

                                                                                                                                          
(XXI) sayılı karar ile kabul edilmiĢ ve 03/01/1976 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. ESKHS‟nin Türkçe 
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Zikredilen SözleĢme‟nin BaĢlangıç bölümünde insan onuru kavramına gönderme 

yapılmaktadır. Madde 1‟de ise, insan onurunun korunması Taraf Devletlere bir 

yükümlülük olarak yüklenmektedir.   

 AĠHS‟de ise, insan onuru kavramına iĢaret eden bir hüküm bulunmadığı gibi 

BaĢlangıç bölümünde de bu kavrama gönderme yapılmamıĢtır. Bununla birlikte, 

AĠHM‟in kimi içtihatlarında SözleĢme‟nin özünün, insan onuruna ve özgürlüğüne 

saygı göstermek olduğu vurgulanmıĢtır.
105

 Dolayısıyla, insan onuru kavramının 

AĠHS bağlamında da önemli bir nosyon olduğu Ģüphesizdir. 

 Yukarıda örneklenen tüm bu UĠHH belgeleri, insan onuru kavramının 

UĠHH‟nin bir değeri olduğunu açıkça göstermektedir. Ne var ki, anılan kavramın 

UĠHH‟de normatif bir tanımı yapılmamıĢtır. Doktrinde, bu kavramın oldukça 

tartıĢmalı olduğu ileri sürülmüĢ
106

 ve insan onuru kavramına iliĢkin olarak çeĢitli 

tanımlar yapılmıĢtır. Bir tanıma göre insan onuru; her bir bireyin kiĢi olarak saygı 

görme ve bu Ģekilde muamele edilme içkin hakkı ve buna karĢılık gelen her bir 

bireyin diğer bireylere nesne ya da araç gibi değil de, insan gibi davranma ve saygı 

gösterme içkin ödevini ifade etmektedir. Bireyin kendisine olan saygısı da, insan 

onuru kavramı içinde değerlendirilmiĢtir.
107

 Bu tanımın, insanlara araç değil ve fakat 
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amaç olarak davranılması gerektiğini savlayan Kantçı etik anlayıĢdan yola çıktığı 

açıktır. 

 Bir baĢka tanım, insanın tür olarak diğer canlılar arasındaki yerine iĢaret eden 

insan değeri kavramından yola çıkarak insan onurunu açıklamaktadır. Buna göre 

insan onuru; insanın, diğer canlılardan farklı özelliklerinden yani yapısal 

olanaklarından kaynaklanan değerinin bilincinde, bilgisinde olmasıdır.
108

 Ġnsan 

onuru, bireylerin potansiyellerini gerçekleĢtirebilecekleri Ģekilde muamele görmesi 

ve diğer bireylere de bu Ģekilde muamelede bulunmasını gerektirir.
109

 Doktrinde, 

insansal potansiyel olarak adlandırılan bu yapısal olanakların, insan onuru 

soyutlamasını somut mesnede bağlayan anahtar unsur olduğu belirtilmiĢtir.
110

 

 Ġnsan onuru kavramının UĠHH‟de iki yönlü kullanımından söz edilebilir. Ġlki, 

bireylerin insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında bir temel olarak 

kullanılmasıdır. Ġkincisi ise, insan hak ve özgürlüklerinin kayıtlanmasında 

kullanılmasıdır.
111

 Bu ikincisi bağlamında insan onuru kavramının tehlikeli olarak 

nitelendirilebilecek olan yönü, bu kavramın, paternalizmin ya da ahlakın, bireysel 

özgürlüğün önüne konulmasında bir araç olarak kullanılabilecek olmasıdır.
112

 

 Ġnsan onuru kavramının, insan hak ve özgürlükleri bakımından olumsuz olarak 

nitelendirilebilecek olan fonksiyonu, bazı insan haklarının kapsamının, insan onuru 

mülahazasıyla dar yorumlanması ya da bazı insan haklarının kullanımında bireyin 

rızasının, insan onuru kavramı ile geçersiz kılınmasında somutlaĢabilir. Ġlki 

bağlamında, bu çalıĢmanının konusunu oluĢturan AĠHS Madde 8 oldukça çarpıcı bir 

örnek alan teĢkil etmektedir. Nitekim, ileride ele alındığı üzere, sado-mazoĢist grup 

sekse iliĢkin K.A. et A.D. davasında AĠHM, Madde 8 çerçevesinde hüküm tesis 
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ederken ağırlığı özgür iradeye ve rızaya vermiĢtir.
113

 Bu husus doktrinde eleĢtirilmiĢ 

ve Mahkeme‟nin kiĢisel özerklik ve rıza nosyonları yerine insan onuru kavramına 

dayanması gerektiği ileri sürülmüĢtür. Ġnsan onuru kavramının, kiĢisel özerkliğin 

üstünde olduğu, dolayısıyla da hiç kimsenin kendi onuruna aykırı davranılmasına 

rıza gösteremeyeceği savunulmuĢtur.
114

 

 Yukarıda örneklenen davada her ne kadar Mahkeme insan onuru kavramına bir 

gönderme yapmamıĢ ve kiĢisel özerkliğe dolayısıyla da rıza teorisine dayanmıĢ ise 

de, bu, rızanın her zaman tek baĢına belirleyici olacağı anlamına gelmemektedir. 

Zira, SözleĢme‟deki kimi haklardan özgür rıza ile vazgeçmek mümkün değildir.
 115

 

Nitekim, Mahkeme Vagrancy davasında, baĢvurucuların rızaları ile, AĠHS Madde 

5‟teki kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkından vazgeçmiĢ olmalarını yeterli görmemiĢ 

ve davada AĠHS Madde 5 ihlali olup olmadığını incelemiĢtir.
116

 Yine, Van der 

Müssele davası hükmünde, AĠHS Madde 4‟deki zorunlu çalıĢma yasağı bağlamında, 

bireyin bu yönde önceden açıklanmıĢ rızasının ancak göreli bir ağırlığa sahip 

olduğunu ve rızanın geçerliliğinin somut olayın tüm koĢulları ıĢığında 

değerlendirileceğini belirtmiĢtir.
117

  

 Öyle anlaĢılıyor ki Mahkeme, SözleĢmedeki haklar arasında bir ayrım yapmıĢ 

ve bazılarından feragati mümkün görmemiĢtir. Öte yandan, kimi SözleĢmesel 

haklardan bireyin özgür rızası ile vazgeçmesini kabul etmiĢtir. AĠHS Madde 6/1‟de 

güvence altına alınan aleni duruĢma hakkı da bu tür haklardan olup, bireyin özgür 

rızası ile, bu haktan feragati mümkündür.
118
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 Görüldüğü üzere, rıza teorisi her kapıyı açan bir anahtar değildir. Ġnsan onuru 

nosyonu açıkça zikredilmeksizin de, bireyin rızası dolayısıyla da kiĢisel özerkliği 

ikinci plana atılabilmektedir. SözleĢme‟deki düzenlenen yaĢam hakkı, iĢkence 

yasağı, kölelik ve kulluk yasağı gibi, istisnai rejimlerde dahi aykırı önleme konu 

yapılamayan haklardan rıza ile vazgeçmenin olanaksız olması anlaĢılır bir Ģeydir. 

Zira bu haklar bağlamında kamu düzeni ya da diğer kamusal yararlar son derece 

belirleyicidir. Ancak, Madde 8 söz konusu olduğunda biraz daha temkinli yaklaĢmak 

gerekmektedir. Zira, Sheffield ve Horsham davası hükmünde yargıç Van Dijk‟in 

ayrık görüĢünde belirttiği üzere, bireyin kendi geleceğini belirleme hakkı, her ne 

kadar SözleĢme‟de açıkça ifadesini bulmamıĢ ise de, çeĢitli SözleĢmesel hakların 

temelinde bulunmaktadır. Bu hakların baĢında da AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama 

saygı hakkı gelmektedir.
119

 Dolayısıyla bu hakkın kapsamının belirlenmesinde kiĢisel 

özerklik nosyonuna ağırlık vermek yerinde olacaktır. KiĢisel özerklik ve seçim 

yapma özgürlüğünün de, insan haklarının temel değerlerinden olduğu 

unutulmamalıdır.
120

  

 AĠHS Madde 8 özelinde, özünde bir soyutlama olan insan onurunu, kiĢisel 

özerklik ilkesi ve bunun bir sonucu olan kendi geleceğini belirleme hakkı ile bir 

arada düĢünmek yerinde olacaktır. Çünkü, bireyin kendi geleceğini belirleme hakkı, 

insan onuru nosyonunun son derece hayati bir unsurudur.
121

 Ġnsan onuru ve insan 

özgürlüğü nosyonları, bir kiĢinin kendisini ve geleceğini, kendi kiĢiliğine en uygun 

Ģekilde biçimlendirme özgürlüğüne sahip olmasını gerektirmektedir.
122

 Ġnsan onuru, 

insanın kendisini var edemediği, geliĢtiremediği, ideallerini oluĢturup, bu idealleri 

gerçekleĢtiremediği yaĢam biçimlerini reddedilebilmesini gerektirmektedir.
123
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 Ġnsan onuru kavramının gündeme geldiği son derece ilginç bir vakayı burada 

ele almak yerinde olacaktır. Fransız ulusal hukuku çerçevesinde karara bağlanan bu 

vaka, aslında Anglo-Sakson ülkelerinden görülen ve korunaklı bir kostüm giymiĢ bir 

cücenin, seyirciler tarafından bir top gibi mümkün olan en uzağa fırlatılması Ģeklinde 

olan bir eğlence türüne iliĢkindir. Bu eğlencenin yapıldığı ilçenin belediyesinin bir 

kararı ile, söz konusu eğlence, insan onuruna aykırı olduğu gerekçesi ile 

yasaklanmıĢtır. Bunun üzerine, eğlenceyi organize eden Ģirket ve bu eğlence için 

istihdam edilen Wackenheim adındaki cüce, eğlenceyi yasaklayan ilgili kararı ulusal 

hukuk çerçevesinde dava etmiĢtir. Dava en nihayetinde, Conseil d‟Etat önüne 

gelmiĢtir. Bu aĢamada, Hükümet Komiseri, bir cücenin top gibi fırlatılmasının, onu 

eĢya statüsüne indirgediğini ve insan onurunu zedelediğini ileri sürmüĢtür. Hükümet 

Komiserine göre ayrıca, bu eğlence türü için herhangi birinin değil de, bir cücenin 

seçilmiĢ olmasının, farkında olmadan bazı seyircilerde, kimi insanların fiziksel 

görünüĢlerinden veya özürlerinden ötürü ikinci sınıf insan oldukları ve bu nedenle de 

onlara bu eğlencede olduğu gibi ikinci sınıf insan muamelesi yapılabileceği fikrine 

yol açabilecektir.
124

 Davacı cüce ise, bu eğlence iĢinde çalıĢmanın onu yalnızlıktan 

ve iĢsizlikten kurtardığını ve hayatında ilk defa istediklerini gerçekleĢtirmeye yetecek 

kadar para kazandığını ileri sürmüĢtür. Bu eğlence türüne getirilen yasağın, iĢini 

kaybetmesine ve eski kötü hayat koĢullarına geri dönmesine neden olduğu için insan 

onurunu ihlal ettiği savında bulunmuĢtur. Dava sonunda Conseil d‟Etat, cüce fırlatma 

Ģeklindeki eğlencenin, insan onuruna aykırı olduğunu belirterek, ilgili belediyenin 

yasaklama kararını yerinde bulmuĢtur.
125

 

                                                 
124

 Bu noktada bir parantez açıp belirtmek gerekir ki, oldukça eski bir tarihten beri güzellik 
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 Bilinebildiği kadarıyla bu vaka, bireysel Ģikayet baĢvurusu yoluyla AĠHM 

önüne gelmemiĢtir. Eğer söz konusu vakadaki cüce, bireysel Ģikayet baĢvurusunda 

bulunsaydı, dayanabileceği haklardan biri de, AĠHS Madde 8 olabilirdi. Ġleride 

Bölüm II altında ele aldığımız beden üzerinde tasarruf hakkı çerçevesinde Madde 

8‟in ileri sürülmesi teorik olarak mümkündür. Bu noktada, asıl merak edilen, bu olay 

eksenli olası bir baĢvuruda AĠHM‟nin insan onuru mülahazasıyla, cücenin top gibi 

fırlatılması bağlamında beden üzerinde tasarruf hakkını, Madde 8 kapsamında görüp 

göremeyeceğidir. Ġki ihtimal vardır: Ġlki, Mahkeme, tıpkı Fransız Hükümet Komiseri 

gibi düĢünüp, cücenin bir eĢya statüsüne indirgendiğini, dolayısıyla da insan 

onurunun ihlal edildiğini ve Madde 8 korumasının devreye girmeyeceğini 

bulgulayabilir. Ġkinci ihtimal, Mahkeme, insan onuru mülahazasına hiç baĢvurmaz ve 

cücenin kiĢisel özerkliği bağlamında Madde 8‟in uygulanabilir olduğunu tespit eder 

ve sonra Madde 8 ihlali olup olmadığı incelemesine geçer. 

 Bu çalıĢmanın II. Bölümünde ele alınan beden üzerinde tasarruf hakkının 

görünümleri olan „ötanazi‟, „açlık grevi‟, „rızaya dayalı yaralama fiilleri‟ ve 

„fahiĢelik‟ hususlarına Mahkeme‟nin yaklaĢımı dikkate alındığında, ikinci olasılığın 

yani Madde 8 güvencesinin devreye sokulacağının söylenmesi mümkündür. Esasında 

doğru olan da budur. Ġnsan onuru kavramı ile, Madde 8 bakımından kategorik 

yasaklar oluĢturmak yerine, her bir somut olayın koĢulları çerçevesinde Madde 8‟in 

ele alınmasına ve bir ihal olup olmadığının tespitine imkan verilmesi yerinde 

olacaktır. 

C) Pozitif Yükümlülükler Doktrini 

1) AĠHS Sisteminde Genel Olarak Pozitif Yükümlülükler Doktrini 

 Pozitif yükümlülükler esasında, ikinci kuĢak haklar olarak nitelendirdiğimiz 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekleĢtirilebilmesinin baĢat aracı niteliğinde 

olmakla beraber, birinci kuĢak hakları oluĢturan medeni ve siyasi haklar bakımından 

da geçerlidir. Nitekim, birinci kuĢak haklara özgülenmiĢ olan AĠHS sisteminde de 

SözleĢmeci Devletlerin çeĢitli haklar bağlamında pozitif yükümlülükleri söz 

konusudur. Bu tür yükümlülüğün kaynağını bizzat ilgili madde normunun teĢkil 

ettiği haklar kadar, Strasbourg Organları içtihatlarıyla kapsamına pozitif 
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yükümlülüklerin dahil edildiği haklar da bulunmaktadır. Ücretsiz adli yardıma 

hakkın yer aldığı AĠHS Madde 6/3 (b) ve (c) normu, normatif pozitif yükümlülüğe 

bir örnek teĢkil etmektedir. AĠHS Madde 2 ve Madde 3 gibi formülasyonu gereği 

negatif yükümlülüğün baskın olduğu haklar çerçevesinde ise, içtihatlarla pozitif 

yükümlülükler oluĢturulmuĢtur. 

 Strasbourg Organları, içtihatlar yoluyla oluĢturdukları pozitif yükümlülükleri 

iki temele dayandırmıĢlardır: AĠHS‟in genel yükümlülük Ģemsiyesi Madde 1
 126

 ve 

SözleĢme‟nin etkili bir Ģekilde uygulanması ilkesi. Nitekim Mahkeme, Beganovic 

davasında AĠHS Madde 3‟ü Madde 1 ile birlikte ele alarak, Madde 3 çerçevesinde 

devletlerin pozitif yükümlülüklerinin de olduğunu belirlemiĢtir.
127

 Yine Babylonova 

davasında Mahkeme, kamu makamlarının doğrudan müdahalesinin bulunmadığı 

durumlarda dahi AĠHS Madde 1‟den kayanaklanan SözleĢme‟deki hakların etkili bir 

Ģekilde kullanılmasını güvence altına alma yükümlülüğünün devletlere pozitif 

yükülülükler de yükleyebileceğini ifade etmiĢtir.
128

  Pozitif yükümlülüklerin normatif 

dayanağının AĠHS Madde 1 olduğu Costello-Roberts
 
ve Wos

 
kararlarında da açıkça 

belirtilmiĢtir.
129

   

 Yükümlülük tipolojisi olarak pozitif yükümlülüklerin gündeme geldiği 

Strasbourg Organları içtihatlarında, bu yükümlülük tipinin tanımı yapılmamıĢtır.
130

 

Bununla birlikte, Gül davası kararında Yargıç Martens, belirttiği ayrık görüĢünde, 

pozitif yükümlülüklerin Taraf Devletlerin önlem alma/harekete geçme yükümlülüğü 

olarak tanımlamıĢtır.
131

 AĠHS sisteminde pozitif yükümlülükleri, „önlem alma 

yükümlülüğü‟ ve „sonuç yükümlülüğü‟ olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Zira, 
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bu ayrım AĠHM içtihatlarına da uygun düĢmektedir. Nitekim, AĠHM İpek davası 

kararında, AĠHS Madde 3 çerçevesindeki etkili soruĢturma yapma yükümlülüğünün 

bir sonuç yükümlülüğü değil, ve fakat önlem alma yükümlülüğü olduğunu 

belirtmiĢtir.
132

 AĢağıda bu iki pozitif yükümlülük Ģekli sırasıyla ele alınacaktır. 

a) Önlem Alma Yükümlülüğü 

 Önlem alma yükümlülüğü/obligation of conduct/means
133

, taraf devletin uygun 

ve makul önlemi alması yükümlülüğünü ifade etmektedir. Sonucun zorunlulukla 

baĢarılması gerekmez. Çünkü bazı durumlarda ilgili hakkın gerçekleĢmesini mutlak 

olarak sağlamak olanaksızdır. Nitekim, SözleĢmeci Devletlerin AĠHS Madde 3 

çerçevesindeki pozitif yükümlülükleri bu hüküm altında güvence altına alınan 

hakların ihlal edilmesini önleyecek, bastıracak ve cezalandıracak etkili ceza hukuku 

hükümleri öngörülmesini gerekli kılmaktadır. Taraf Devletlerin AĠHS Madde 3 

çerçevesindeki yükümlülükleri hiç kimsenin iĢkence ya da kötü muameleye 

uğramamasını temin etme Ģeklinde bir sonuç yükümlülüğü değil ve fakat ceza 

hukuku aracılığıyla Madde 3 altındaki hakların etkili bir biçimde korunması Ģeklinde 

önlem alma yükümlülüğüdür.
134

 

Önlem alma yükümlülüğünü; hak ihlallerini önlemeye yönelik yükümlülükler ile 

hak ihlallerini ortaya çıkarmaya ve cezalandırmaya yönelik yükümlülükler olarak 

ikiye ayırarak incelemek mümkündür. 
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i) Hak Ġhlallerini Önlemeye Yönelik Yükümlülükler 

aa) Yasa Çıkarmak 

Yasa çıkarmakla kastedilen, gerek ceza hukuku gerekse de özel hukuk yasaları 

çıkarmak yoluyla SözleĢmesel hakların ihlal edilmesinin engellenmesi 

yükümlülüğüdür. Nitekim AĠHM,  M.C. davasında, Taraf Devletlerin AĠHS Madde 3 

ve Madde 8 çerçevesindeki pozitif yükümlülüklerinin, rızaya dayalı olmayan cinsel 

eylemlerin cezalandırılmasını gerektirdiğini belirtmiĢtir.
135

 Mahkemeye göre, bu tür 

suçları etkili bir Ģekilde cezalandıran ceza yasaları çıkarmak, pozitif yükümlülüklerin 

bir ayağını oluĢturmaktadır.
 136

 

bb) Denetim ve Kontrol Yükümlülüğü 

 Hak ihlallerini önleme pozitif yükümlülüğünün bir diğer aracı da, denetim ve 

kontrol yapma yükümlülüğüdür. 

 AĠHM Storck davasında, psikyatri tedavisine muhtaç kiĢiler özelinde meseleye 

bakıldığında, Taraf Devletin kendi yargı yetkisine tabi kiĢilere Madde 8 çerçevesinde 

fiziksel bütünlüklerini güvence altına alma yükümlülüğünün olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu amacı gerçekleĢtirmek üzere, devlet hastahanelerinin yanı sıra özel hastahaneler 

olduğunu ve Taraf Devletin bu alandaki yükümlülüğü için özel kurumları ya da 

kiĢileri yetkilendirerek kendisini sorumluluktan tamamen muaf tutamayacağına 

hükmetmiĢtir. Mahkeme, Taraf Devletin, özel psikyatri kurumlarını denetleme ve 

kontrol etme yükümlülüğü altında olduğunu belirtmiĢtir. KiĢilerin bir mahkeme 

kararı olmaksızın alıkonuldukları bu tür yerlerin hem lisansının olması hem de bu tür 

yerlere kapatılmanın ve uygulanan tedavinin haklı/meĢru olup olmadığının düzenli 

olarak denetlenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
137
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ii) Hak Ġhlallerini Ortaya Çıkarmaya  ve Cezalandırmaya Yönelik 

Yükümlülükler 

aa) Özen Prensibi 

 „Özen‟ ya da UĠHH‟deki yaygın kullanımıyla due diligence prensibi, devletin 

gerek kamu görevlileri gerekse de özel hukuk kiĢileri tarafından 

gerçekleĢtirilebilecek hak ihlallerini engelleme; bir kez gerçekleĢti mi hak ihlalleri, 

bunları soruĢturma ve cezalandırma konusunda özenli bir şekilde hareket etme 

yükümlülüğünü ifade etmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilememesi, bir baĢına 

o devletin sorumluluğunu doğurabilecektir. 

 UĠHH‟de, özen doktrininin oluĢturulduğu pilot vakaların baĢında ünlü 

Velasquez Rodriguez vakası gelmektedir. Ame.ĠHS‟nin denetim organı olan 

Amerikalılar-arası Ġnsan Hakları Mahkemesi (bundan sonra, Ame.ĠHM) Velasquez 

Rodriguez vakası içtihadında, özel hukuk kiĢileri tarafından gerçekleĢtirilen veyahut 

faili belirlenemeyen ve bu nedenle de doğrudan devlete atfedilemeyen insan hakları 

ihlallerinin, gerekli özen gösterilerek önlenmemiĢ olması ya da bu ihlallere gerekli 

yanıtın devlet tarafından verilmemiĢ olması durumunda da o devletin uluslararası 

sorumluluğunun doğacağını belirtmiĢtir.
138

 Görüldüğü üzere, bu içtihat, hem insan 

hakları hukukunun yatay uygulanmasının hem de özen doktrininin bir ifadesidir.     

 Özen prensibi daha sonra, UĠHH‟de normatif olarak da ifadesini bulmuĢtur. 

Nitekim, Kadınlara KarĢı ġiddetin Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri
139

 

(bundan sonra, KKġOKB) Madde 4/(c)‟de, Devlet ajanları ya da özel hukuk kiĢileri 

tarafından iĢlenmesine bakılmaksızın, kadınlara karĢı Ģiddet eylemlerinin önlenmesi, 

soruĢturulması ve ulusal mevzuat uyarınca cezalandırılması konusunda gereken 

özenin gösterilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 
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bb) Etkili SoruĢturma Yapma Yükümlülüğü 

 Pozitif yükümlülüklerin bir ayağını da etkili soruĢturma yapma yükümlülüğü 

oluĢturmaktadır. Etkili soruĢturma Ģu koĢulları taĢımalıdır:
140

 

 i) Bağımsız olmalıdır, 

 ii) tarafsız olmalıdır, 

 iii) kamunun incelemesine tabi olmalıdır, 

 iv) yetkili makamlar, özenli ve süratli bir Ģekilde hareket etmelidir. 

 Ayrıca belirtilmelidir ki, bir soruĢturmanın „etkili‟ kabul edilebilmesi için, 

yetkili makamların, mağdurun iddialarının yer aldığı detaylı ifade, görgü tanıklarının 

ifadeleri, adli tıp delilleri ve uygun olduğunda tıbbi raporlar da dahil olmak üzere 

olayla ilgili tüm delilleri emniyet altına almak için makul olan tüm adımları atmıĢ 

olması gerekmektedir.
141

 Ayrıca, olguların ihtilaflı olduğu durumlarda, gerçeğin 

açığa çıkarılabilmesi için tanık ve sanık ifadelerinin güvenirliği değerlendirilmelidir. 

Özellikle de, birbirine tezat oluĢturan tanık ifadeleri durumunda tanıklar 

yüzleĢtirilmelidir.
142

   

ccc) Yargılama Yapma ve Cezalandırma Yükümlülüğü  

 SözleĢme Tarafı Devletlerin özellikle AĠHS Madde 2 ve Madde 3 altındaki 

pozitif yükümlülükleri, etkili soruĢturma yapma yükümlülüğünün ötesine geçip, 

yargılama ve cezalandırma yükümlülüğünü de içerebilmektedir.
143

 Cezalandırma 

Ģeklindeki pozitif yükümlülük, hak ihlalcileri bakımından yeterince caydırıcı ve bu 

tür ihlaller bakımından önleyici bir etkiye sahip olmalıdır.
144
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b) Sonuç Yükümlülüğü 

 Sonuç yükümlülüğünden/obligation of result kastedilen, SözleĢmeci Devletin 

SözleĢmeye aykırılık oluĢturan hususu, nasıl gerçekleĢtireceği takdir marjı içinde 

kalmakla birlikte, ortadan kaldırma yükümlülüğüdür. 

 X ve Y kararında Mahkeme, akıl hastası küçüklerin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüklerinin korunması bağlamında Muhatap Hükümetin sonuç yükümlülüğü 

Ģeklindeki pozitif yükümlülüğüne iĢaret etmiĢtir. Hatta, daha ileri giderek, Muhatap 

Hükümetin pozitif yükümlülüğünü ancak ceza yasası hükümleriyle yerine 

getirebileceğini belirtmiĢtir.
145

 Oysa, kural olarak, sonuç yükümlülüğünde de Taraf 

Devletlerin takdir marjı bulunmaktadır. Yine, Marckx kararında açıkça, evlilik dıĢı 

çocuğun aile içine katılamamasına sebep olan durumun zorunlulukla giderilmesi 

gerektiğini, aksi durumda SözleĢme‟nin ihlalinin gündeme geleceğini belirterek, 

sonuç yükümlülüğüne gönderme yapmıĢtır. Burada, sonuç yükümlülüğü, evlilik dıĢı 

çocuğun ailesine entegre edilmesidir.
146

 Bunun nasıl yapılacağı Taraf Devletlerin 

takdir marjı içindedir.  

 Bu çalıĢma çerçevesinde III. Bölümde „bireyin kiĢiliğini/kimliğini oluĢturma 

hakkı‟ baĢlığı altında ele alınan transseksüelizm bağlamında transseksüellerin yeni 

cinsiyetlerinin hukuken tanınması hususu, sonuç yükümlülüğü Ģeklindeki pozitif 

yükümlülüklere iyi bir örnek teĢkil etmektedir. Nitekim, Goodwin davası hükmünde 

Mahkeme, Muhatap Hükümetin, cinsiyet değiĢikliği operasyonu geçirmiĢ 

transseksüellerin yeni cinsiyetlerini hukuken tanıma Ģeklinde bir pozitif yükümlülüğü 

olduğunu belirtmiĢtir.
147

 Açıktır ki, bu bir sonuç yükümlülüğüdür. 

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Pozitif Yükümlülükler Doktrini 

SözleĢme Tarafı Devletlerin, AĠHS Madde 8 çerçevesindeki baĢat 

yükümlülüğü bu hak altında garanti edilen haklara keyfi „müdahalede bulunmama 

yükümlülüğü‟ yani negatif yükümlülüktür. Ancak, özel yaĢama ve aile yaĢamına 
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etkili bir Ģekilde “saygı göstermeye” içkin pozitif yükümlülükler
148

 de bulunabilir.
149

 

AĠHS Madde 8 kapsamındaki pozitif yükümlülüklerin normatif dayanağı, bu madde 

altında güvence altına alınan her bir alt kategori hak için geçerli olan „saygı‟ 

terimidir. Strasbourg Organları, AĠHS Madde 8‟de geçen „saygı gösterme‟ terimini, 

Taraf Devletlerin yükümlülüklerini geniĢletmek, yani pozitif yükümlülükler 

oluĢturmak için kullanmıĢtır.
150

 Dikkati çekelim ki, „saygı gösterme‟ teriminin 

kullanıldığı SözleĢme‟deki yegane hak, AĠHS Madde 8‟dir.   

AĠHS Madde 8 özelinde pozitif yükümlülükler doktrininin oluĢturulduğu öncü 

kararlardan biri X ve Y davası hükmüdür. Mahkeme bu davada, özel yaĢama saygı 

hakkının etkili bir Ģekilde korunabilmesi için Madde 8‟e içkin olan pozitif 

yükümlülüklere gönderme yapmıĢtır.
151

 Pozitif yükümlülükler, Madde 8 bağlamında 

ağırlıklı olarak özel yaĢama saygı ve aile yaĢamına saygı hakkı alt-kategorileri 

çerçevesinde gündeme gelmiĢtir. Strasbourg Organları, bu haklar kapsamındaki 

çeĢitli hukuksal çıkarlar ekseninde Taraf Devletlerin pozitif yükümlülükleri olduğu 

içtihadında bulunmuĢtur. Örneğin, özel yaĢama saygı hakkı altında korunan fiziksel 

ve zihinsel bütünlük bağlamında
152

, cinsel kimlik bağlamında
153

, ekonomik ve sosyal 
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hakların Madde 8 içine yerleĢtirilmesinde
154

 ve özellikle göçmenlerin aile 

birleĢmeleri
155

 olmak üzere aile yaĢamına iliĢkin hususlarda pozitif yükümlülükler 

doktrini kullanılmıĢtır. Yine, hem özel yaĢama saygı hakkı hem de konuta saygı 

hakkı bağlamında, çevresel kirlilik davalarında
156

 AĠHM, Muhatap Hükümetin 

pozitif yükümlülüklerini dikkate alarak içtihadını oluĢturmuĢtur. 

AĠHS Madde 8‟de geçen „saygı‟ terimi tanımlanmıĢ olmadığı için Taraf 

Devletler bu madde çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için alınacak 

önlemleri seçme konusunda takdir yetkisine sahiptir.
157

 

Her ne kadar AĠHS Madde 8 çerçevesinde SözleĢmeci Devletlerin pozitif 

yükümlülükleri de olduğu içtihatlarla ortaya konmuĢ ise de, bir davanın, 

baĢvurucunun Madde 8 altındaki haklarını güvence altına almak için makul ve uygun 

önlemlerin alınması, yani pozitif yükümlülükler çerçevesinde veyahut bir kamu 

makamı tarafından müdahalede bulunulması, yani negatif yükümlülükler 

çerçevesinde incelenmesi arasında çok da bir fark bulunmamaktadır. Zira, bu iki 

yükümlülük tipini, Madde 8 bağlamında her zaman kesin bir Ģekilde tanımlamak 

mümkün olmadığı gibi, her ikisi için büyük oranda benzer ilkeler geçerlidir. Buna 

göre; i) her iki durumda da bireyin hukuksal çıkarı ile kamu menfaati arasında adil 

bir denge kurulmuĢ olmalıdır, ii) her iki durumda da devletin belirli bir takdir marjı 

bulunmaktadır, iii) pozitif yükümlülük söz konusu olduğunda bile adil dengenin 

kurulmasında Madde 8/2‟deki sınırlama ölçütleri ilintili olabilir.
158
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AĠHM içtihatları incelendiğinde Mahkeme‟nin pozitif-negatif yükümlülük 

ayrımı yaparken „müdahale‟ terimini Taraf Devletin belirli türdeki tasarrufları için 

kullandığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin,  Stjerna davasında AĠHM, baĢvurucunun 

yeni bir soyadı edinme talebini reddeden yetkili iç hukuk makamlarının bu red 

iĢleminin baĢvurucunun özel yaĢamına bir „müdahale‟ teĢkil etmediğini, eğer 

baĢvurucuya soyadını değiĢtirme Ģeklinde bir yükümlülük getirilseydi, ancak o 

durumda bir „müdahale‟nin söz konusu olacağını belirtmiĢtir.
159

 Yine aynı Ģekilde 

Johansson davasında, baĢvurucuların çocukları için seçtikleri „Axl Mick‟ ön adının 

nüfus kütüğüne kaydedilmesinin iç hukuk makamlarınca reddedilmesi iĢleminin bir 

„müdahale‟ olmadığını, eğer Taraf Devlet varolan bir ismin değiĢtirilmesi yönünde 

bir yükümlülük getirseydi o zaman bir müdahaleden söz edilebileceğini 

belirtmiĢtir.
160

   

Mahkeme‟nin „müdahale‟ terimini sadece, Taraf Devletlerin negatif 

yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumuna hasretmesi Mahkeme yargıçlarından 

Wildhaber‟in eleĢtirisine konu olmuĢtur. Wildhaber, Taraf Devletlerin özel yaĢama 

ve aile yaĢamına saygı hakkını garanti etme Ģeklindeki Madde 8 çerçevesindeki 

yükümlülüğünün, pozitif-negatif yükümlülük olarak ayrılamayacağını ileri 

sürmüĢtür. „Müdahale‟ teriminin hem negatif hem de pozitif yükümlülüklerin ihlal 

edilmesi durumunda kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Wildhaber, Mahkeme‟nin 

pratikte pozitif yükümlülük söz konusu olduğunda sadece Madde 8/1‟i uyguladığını 

ileri sürmüĢtür.
161
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Son olarak belirtilmelidir ki, Taraf Devletlerin, AĠHS Madde 8 özelindeki 

pozitif yükümlülükleri sınırsız değildir. Taraf Devletten alması istenilen önlem ile 

bireyin özel yaĢamı arasında „doğrudan ve hazır bir bağ‟ var ise, pozitif 

yükümlülükler söz konusu olabilecektir.
162

 Nitekim, AĠHM, Avrupa toplumunda 

yaĢanan sürekli değiĢimin bir sonucu olarak devletin belirli eksiklikleri gidermek için 

bireylerin günlük hayatına daha çok karıĢtığını belirtmiĢ ve fakat SözleĢme 

çerçevesinde, devletin müdahale alanı ile dinamik bir kavram olan özel yaĢam 

kavramının devletin sınırlı bir kapsama sahip pozitif yükümlülüklerinde her zaman 

buluĢamadığını ifade etmiĢtir.
163

 

3) Pozitif Yükümlülüklerin Bir Sonucu Olarak SözleĢme‟nin Yatay 

Uygulanması 

Yatay uygulama ya da UĠHH‟deki yaygın kullanımı ile drittwirkung, insan 

haklarının özel hukuk kiĢileri arasındaki iliĢkilerde de uygulanmasını ifade 

etmektedir.
164

 Ancak, fail özel hukuk kiĢisi olmakla birlikte, UĠHH çerçevesinde 

sorumlu olanlar yine devletlerdir. 

AĠHM, AĠHS Madde 2, 3 ve 8‟in sadece, Taraf Devletlerin ajanları tarafından 

bu hakların ihlal edilmemesini değil ve fakat bu hakların özel kiĢiler tarafından ihlal 

edilmesine karĢı uygun önlemler alınmasını da gerektirdiği içtihadında bulunarak, bu 

haklar bakımından SözleĢme‟nin yatay uygulanabileceğini açıkça ifade etmiĢtir.
165

  

Yatay uygulama doktrini, pozitif yükümlülükler doktrininin bir sonucudur.
166

 

Öte yandan, AĠHS Madde 13‟ün ya da Madde 17‟nin formülasyonundan da, yatay 
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uygulamanın çıkarılabileceği, dolayısıyla da yatay uygulamanın normatif dayanağı 

olduğu ileri sürülebilir.
167

 Zira, Madde 13‟de SözleĢme‟de düzenlenen hak ve 

özgürlükleri ihlal edilen kiĢilerin, bu ihlalleri gerçekleĢtiren kiĢilerin her ne resmi 

sıfatı haiz oldukları dikkate alınmaksızın etkili iç hukuk yollarına baĢvurma hakkı 

olduğu belirtilmiĢtir. Yine, hakların kötüye kullanılması yasağını içeren Madde 

17‟de, devletin yanı sıra özel hukuk kiĢilerine de gönderme yapılmıĢtır.   

Yatay uygulama doktrininin, AĠHS Madde 8 bağlamında da uygulanabilir 

olduğunu
168

 belirtmiĢtik. Nitekim, üvey babalarının cinsel istismarına maruz kalan 

iki kardeĢin baĢvurusuna iliĢkin olan D.P. ve J.C. davasında Mahkeme, Madde 8‟in 

bir bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü diğer kiĢilere karĢı korumak için Taraf 

Devletlere pozitif yükümlülükler yükleyebileceğini belirtmiĢtir.
169

 Mahkeme, bu 

dava özelinde sosyal hizmetler görevlilerinin, baĢvurucuların üvey babalarının cinsel 

istismarına maruz kaldıklarını biliyor ya da bilmesi gerekiyor durumda/have or 

ought to have knowledge olmadıklarını bulgulamıĢtır.
170

 Belirtilmelidir ki, Madde 8 

bağlamında yatay uygulama doktrinin gündeme geldiği öncü davalar, Airey ile X ve Y 

davalarıdır.
171

 Anılan davalarda baĢvurucunun hakkını ihlal eden özel hukuk 

kiĢileridir ve Mahkeme, Taraf Devletlerin özel yaĢama saygıyı gerçekleĢtirmek 

üzere, özel hukuk kiĢileri arasındaki iliĢkilere de geniĢleyebilecek önlemler alması 

gerektiği içtihadında bulunmuĢtur.
172
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Tıpkı pozitif yükümlülükler gibi, yatay uygulama da sınırsız değildir. Örneğin, 

yaĢam hakkının üçüncü kiĢilerden gelebilecek tehlikelere karĢı korunmasında, Taraf 

Devletlerin ancak haberdar olduğu ya da olmak zorunda olduğu gerçek ve yakın bir 

tehlikeden kaçınmak için makul olarak istenebilecek önlemleri alma yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Zira, insan davranıĢlarının öngörülemez doğası ve bir devletin 

öncelikleri ile imkanları göz önünde bulundurularak, yaĢam hakkının korunması 

bakımından Taraf Devletlere olanaksız ve orantısız bir pozitif yükümlülük 

yüklememek gerekmektedir.
173

 

Bireylerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne yönelik olarak üçüncü kiĢilerden 

gelen tehditler bağlamında içtihatlarla geliĢtirilen ölçüt Ģudur: Taraf Devletler, yetkili 

makamların biliyor ya da bilmesi gerekiyor durumda oldukları/have or ought to have 

knowledge tehditlere karĢı önlem alma yükümlülüğü altındadır.
174

 

4) Pozitif Yükümlülüklerin Bir Sonucu Olarak AĠHS Madde 8‟in Sağladığı 

Usuli Güvenceler 

Özel yaĢamın korunması hakkı bağlamındaki pozitif yükümlülüklerin bir 

gereği de, bu hakka müdahale sonucunu doğuran kararların alınması sürecinde bir 

takım usuli güvencelerin bireylere sağlanmasıdır. Esasında, AĠHS Madde 8, 

herhangi bir sarih usuli güvence ya da hak içermemektedir. Bu durum, Strasbourg 

Organları içtihadlarında da vurgulanmıĢtır.
175

 Bununla birlikte, Madde 8‟e müdahale 

teĢkil eden önleme iliĢkin karar alma sürecinin adil olması ve bireyin Madde 8‟de 

güvence altına alınan hukuksal çıkarlarına gerekli saygının gösterilmesi gerektiği de 
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AĠHM tarafından belirtilmiĢtir.
176

 Mahkeme Taşkın ve Diğerleri kararında açıkça 

„Madde 8‟in usuli güvenceleri‟ ibaresini kullanmıĢtır.
177

 

Madde 8‟in usuli boyutu, bireylerin yargısal yollara baĢvurma hakkını da 

içermektedir. ĠĢte bu noktada, Madde 8 ile medeni hak ve yükümlülüklerin karara 

bağlanması için mahkemeye baĢvurma hakkını da düzenleyen AĠHS Madde 6/1 

arasında bir yarıĢma iliĢkisi olup olamayacağı sorusu akla gelebilir. Nitekim, bu 

husus, McMichael davasında Muhatap Hükümet tarafından gündeme getirilmiĢ ve 

Mahkeme, medeni hak ve yükümlülüklere iliĢkin olarak dava açma hakkı 

bağlamında, Madde 6‟nın yanı sıra Madde 8‟in de ayrıca devreye girebileceği 

içtihadında bulunmuĢtur. Zira, Madde 8‟in sağladığı usuli güvenceler hem idari 

yolları hem de yargısal yolları kapsadığı gibi, Madde 8 altında korunan hukuksal 

çıkara saygı, somut olayda aile yaĢamına saygı, gibi geniĢ çaplı bir amacı sağlamaya 

yönelik feri nitelikte bir haktır.
178

 Bu nedenle Mahkeme, hem Madde 6 hem de 

Madde 8 altında ayrı ayrı inceleme yapmıĢtır.  

Madde 8‟in usuli boyutu, özellikle aileye iliĢkin bazı davalarda, davaların 

uzunluğu bağlamında da gündeme gelmiĢtir. Nitekim, AĠHM, W. davasında, vasi 

tayin edilmesi iĢleminin uzunluğunu, AĠHS Madde 8‟e iliĢkin incelemesini yaparken 

ikincil bir unsur olmakla birlikte ilgili bir unsur olduğu gerekçesiyle dikkate almıĢtır. 

Mahkeme, yaklaĢık 9 ay süren vasi tayin edilmesi iĢleminin, süre açısından Madde 

8‟i ihlal ettiği sonucuna varmıĢtır.
179

 Mahkeme, vasi tayin edilmesi iĢleminin 

uzunluğunu, Madde 8 çerçevesinde ele aldığı için, bu hususu Madde 6/1 

çerçevesinde ayrıca incelemeye gerek olmadığına karar vermiĢtir.
180
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Belirtelim ki, Mahkeme‟nin bu kararı ayrık görüĢte eleĢtirilmiĢ ve Madde 8‟in 

geniĢ yorumlanmasına karĢı çıkılarak, vasi tayin iĢleminin uzunluğunun sadece 

Madde 6/1 çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini zira bu hakkın bu olayda 

Madde 8‟e göre lex specialis olduğu ileri sürülmüĢtür.
181

 Kimi yargıçlar ise, vasi 

tayin edilmesi iĢleminin/wardship proceedings uzunluğunun, hem Madde 8 hem de 

Madde 6/1 çerçevesinde ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.
182

  

Görüldüğü üzere, AĠHS Madde 8‟in sağladığı usuli güvenceler Madde 6/1 

çerçevesinde öngörülenlerden daha geniĢ kapsamda olabilmektedir. Bu nedenle, 

özellikle aile yaĢamına saygı hakkı eksenli davalarda, usuli güvenceler bağlamında 

AĠHS Madde 8, Madde 6‟ya göre lex specialis nitelikte kabul edilmelidir.
183

 

Madde 8‟in sağladığı usuli güvenceler ya da haklar, Strasbourg Organları 

içtihatlarında özellikle çevresel kirliliğe iliĢkin davalarda ve aileye saygı hakkı 

çerçevesindeki davalarda gündeme gelmiĢtir. Bu usuli güvenceler, söz konusu 

davaların ele alındığı yerlerde anlatılmaktadır. 

D) YarıĢan Haklar Doktrini 

 SözleĢme‟de öngörülen haklardan biri altında düzenlenen bir hususun, 

SözleĢme‟deki diğer haklar çerçevesinde de öngörülmesi mümkündür.
184

 

Dolayısıyla, aynı olay örüntüsü, SözleĢme ve Protokolleri‟nin bir ya da daha fazla 

hükmünün kapsamına girebilir.
185

 ĠĢte bu durumda, aynı olguların aynı özne 
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bakımından AĠHS çerçevesinde birden fazla hak bağlamında ileri sürülmesi mümkün 

olabilir ki, buna “hakların yarıĢması” olgusu denir. 

AĠHS Madde 8‟in çeĢitli hukuksal çıkarlar bağlamında Ģu haklarla yarıĢması 

teorik olarak mümkündür. AĠHS Madde 3, Madde 5, Madde 9, Madde 10, Madde 

13, P1-1,  Protokol No.4
186

 Madde 2 (bundan sonra, P4-2) ve Protokol No. 7 Madde 

5
187

 (bundan sonra, P7-5). AĠHS Madde 8‟in yarıĢma potansiyeline sahip olduğu bu 

haklardan biri ya da daha fazlası ile bilikte ileri sürüldüğü davalarda hangi hakkın 

uygulanacağı önemli bir meseledir. Bu gibi durumlarda, genellikle söz konusu 

haklardan hangisinin gerekleri daha sıkı ise, o hak uygulanmakta ve diğer hak 

çerçevesinde ayrıca bir inceleme yapılmamaktadır. Daha sıkı düzenleme içeren hak 

diğerine göre özel hüküm teĢkil etmektedir. Böylece, haklardan bazıları arasında bir 

özel hüküm-genel hüküm iliĢkisi kurulmaktadır.  

Nitekim, Tsirlis and Kouloumpas davasında Mahkeme açıkça AĠHS Madde 

5/5 hükmünün Madde 13‟e göre lex specialis nitelikte olduğunu ifade etmiĢtir.
188

 

M.A. ve M.M. davasında ise Mahkeme bu kez, Madde 5/4 hükmünün Madde 13‟ün 

                                                 
186
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daha genel nitelikte gerekleri karĢısında lex specialis
189

 teĢkil ettiği içtihadında 

bulunmuĢtur. Daha sonra Stoichkov davasında AĠHM, Madde 5/4 ve Madde 5/5 

hükümlerinin Madde 13‟ün daha genel gereklerine göre lex specialis nitelikte 

olduğunu belirterek bu yöndeki önceki içtihatlarını teyit etmiĢtir.
190

  

AĠHM, Storck davasında AĠHS Madde 5‟in kiĢi özgürlüğü bağlamında Madde 

8‟e göre bir lex specialis teĢkil ettiğini belirtmiĢ ve AĠHS Madde 5 ile Madde 8‟in 

birlikte ileri sürüldüğü davada Madde 8 bakımında ayrıca bir mesele doğmadığına 

karar vererek, Madde 8 ile Madde 5 arasında bir özel hüküm- genel hüküm iliĢkisi 

kurmuĢtur.
191

  

Özel hüküm-genel hüküm iliĢkisinin adı konulmadan kurulduğu bir diğer hak 

ikilisi ise Madde 6 ile Madde 13‟tür. Mahkeme, W.
 
 davasında

192
 ve daha sonra da 

Kamasinski davasında
193

 Madde 13‟e göre daha katı/strict nitelikteki Madde 6 

gereklerinin, Madde 13 gereklerini soğurduğunu belirterek, Madde 13 bakımından 

ayrıca bir inceleme yapmaya gerek görmemiĢtir. Bu soğurma yaklaĢımının adı 

konulmamıĢ özel hüküm genel hüküm iliĢkisi olduğu aĢikardır. 

AĠHS Madde 8 ve Madde 13‟ün birlikte Ģikayet konusu yapıldığı bir çok 

davada AĠHM, bir „soğurma yaklaĢımı‟ benimsemiĢ ve Madde 8‟in bir ihlalinin 

bulgulanması üzerine Madde 13 çerçevesinde ayrıca bir inceleme yapmaya gerek 

                                                 
189

 M.A. and M.M. v. France, (App. No. 39671/98), Admissibility Decision of the ECHR of 

23/11/1999, para. 4 (The Law). ( “The Court recalls, in the first place, that Article 5/4 of the 

Convention provides a lex specialis in relation to the more general requirements of Article 13 …”) 

(vurgu eklenmiĢtir) 

190
 Stoichkov v. Bulgaria, (App. No. 9808/02 ), Admissibility Decision of the ECHR of 9 September 

2004, para. 5 (The Law). (“… the Court notes that in matters of deprivation liberty and compensation 

for unlawful detention paragraphs 4 and 5 of Article 5 provide a lex specialis in relation to the more 

general requiremets of Article 13 …”) (vurgu eklenmiĢtir) 

191
 Storck v. Germany, (App. No. 61603/00), Judgment of the ECHR of 16 June 2005, para. 141. 

192
 W. v. the United Kingdom, (App. No. 9749/82), Judgment of the ECHR of 8 July 1987, para. 86. 

(“86. Having regard to its decision on Article 6/1 (art. 6-1), the Court considers that it is not 

necessary to examine the case under Article 13 (art. 13), this is because its requirements are less 

strict than, and are here absorbed by, those of Article 6/1 (art. 6-1)...”) (vurgu eklenmiĢtir) 

193
 Kamasinski v. Austria, (App. No. 9783/82), Judgment of the ECHR of 19 December 1989, para. 

110. (“110. The requirements of Article 13 (art. 13) are less strict than, and are here absorbed by, 

those of Article 6 (art. 6) … This being so, having regard to its conclusions under Article 6 (art. 6), the 

Court, like the Commission, does not consider it necessary also to examine the case under Article 13 

(art. 13).” (vurgu eklenmiĢtir) 



 68 

görmemiĢtir.
194

 Nitekim Mahkeme, örneğin, Malone, X. ve Y. ile Herczegfalvy 

davalarında Madde 8 çerçevesinde bir inceleme yapmıĢ ve fakat Madde 13 

çerçevesinde ayrıca bir inceleme yapmamıĢtır.
195

  

Diğer taraftan, AĠHS Madde 8 ile Madde 13‟ün yarıĢtığı kimi davalarda 

Mahkeme, hem Madde 8 hem de Madde 13 çerçevesinde ayrı ayrı inceleme 

yapmıĢtır.
196

 Yine, AĠHM, aynı olay örüntüsü bağlamında Madde 3, Madde 8 ve 

Madde 13 çerçevesinde Ģikayette bulunulan M.C. davasında, Madde 3 ve Madde 8 

çerçevesinde ayrı ayrı inceleme yapmıĢ ve her iki hakkın da ihlalini bulgulamıĢtır. 

Madde 13 bakımından ayrı bir meselenin doğmadığına karar vermiĢtir.
197

  

AĠHS Madde 8‟in yukarıda yer verilen haklarla hangi hukuksal çıkar ya da 

çıkarlar ekseninde yarıĢma iliĢkisi içinde olduğu, bu çalıĢma ekseninde ilgili 

yerlerde ele alınmaktadır.  

III) HAKKIN GEÇERLĠ OLDUĞU ZAMANA ĠLĠġKĠN KRĠTERLER 

A) Kural: Hayatta Olma 

 AĠHS çerçevesinde güvence altına alınan hakların öznesinin „gerçek kiĢi‟ ve 

belirli haklar bakımından da „HDÖ‟ ve birey grubu‟ olduğunu daha önce 

belirtmiĢtik. „Gerçek kiĢi‟nin SözleĢme altında hak sahipliği için kural olarak 

hayatta olması aranır. Zira „kiĢilik‟, çocuğun sağ olarak tamamiyle doğduğu anda 

baĢlar ve ölümle sona erer.
198

 Dolayısıyla, SözleĢme çerçevesinde hakkın koruma 

alanı, zaman olarak, doğum ile ölüm arasındaki dönemdir.  
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B) Ġstisna: Özel YaĢama Saygı Hakkının Prenatal ve Postmortal Döneme 

GeniĢlemesi 

 AĠHS‟nin koruma Ģemsiyesinden yararlanabilmenin koĢulu „hayatta olmak‟ ise 

de, bazı SözleĢmesel hakların ve özel olarak da Madde 8‟in prenatal ve postmortal 

döneme geniĢleyip geniĢleyemeyeceği meselesi üzerinde durmak gerekir. AĢağıda 

özel yaĢamın korunması hakkının prenatal ve postmortal uygulanabilirliği meselesi, 

sırasıyla ele alınacaktır. 

1) Prenatal Dönem: Cenin 

 AĠHS Madde 8‟in prenatal döneme uygulanabilirliği meselesi açıktır ki, 

„cenin‟in hak sahipliğini gündeme getirmektedir. Dolayısıyla prenatal dönem, 

spesifik olarak cenine ve onun hak sahipliğine iĢaret etmektedir. AĢağıda, ceninin 

hukuken kiĢi sayılıp sayılamayacağı hususu, öncelikle UĠHH çerçevesinde sonra da 

AĠHS altında incelenecektir. 

a) Ulusalüstü Ġnsan Hakları Hukukunda 

Hayat ne zaman baĢlar sorusu, özel yaĢama saygı hakkının kiĢi ve zaman 

bakımından uygulanabilirliği meselesinin netleĢtirilmesinde son derece belirleyicidir. 

Bu soruya verilecek cevap, daha doğrusu benimsenecek olan yaklaĢım, bu 

çalıĢmanın sonraki bölümlerinde ele alınan cenin- gebe kadın iliĢkisi ve kürtaj 

olgusunda çatıĢan haklar doktrinin gündeme gelip gelemeyeceği ve gündeme gelmesi 

durumunda hangisinin çıkarına üstünlük tanınacağı meselelerini çözmemizde 

kullanılacak bir anahtar olacaktır. 

Ġnsan hayatının ne zaman baĢladığı, döllenmeden doğuma kadar olan sürecin 

hangi noktasında bir insanın varlığından bahsedebileceğimiz hususunda bir görüĢ 

birliği yoktur. Hayatın baĢlangıç anıyla ilgili çeĢitli tezlerden söz etmek mümkündür. 

Bunlardan ilki, hayatın yumurtanın döllendiği anda başladığı Ģeklindeki tezdir. Bu 

kürtaj karĢıtı teze göre, döllenmiĢ yumurta gelecekteki tüm fiziksel geliĢimini 

yönetecek biyolojik kodlara sahip olduğu için bir insan varlığıdır.
199

 Bu tezin kabul 
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 Francis J. Beckwith, “Thomson‟s Equal Reasonableness Argument for Abortion Rights: A 

Critique”, The American Journal of Jurisprudence”, Vol. 49, 2004, sf: 185-198. 
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edilmesi durumunda, döllenme anından baĢlayarak gebeliğin sonuna kadar her 

aĢamada bir „kiĢinin‟ varlığından bahsetmek ve doğmuĢ hayatta olan kiĢilerin sahip 

olduğu hak ve özgürlükleri döllenme anından itibaren süre giden bir evrimleĢmeden 

geçen sırasıyla döllenmiĢ yumurta/zigot
200

, sonra embriyon
201

 ve nihayet 

cenin/fetus
202

 için de tanımak gerekecektir.
203

  

Oysa, embriyon ve cenin gebeliğin ilk üç ayı boyunca geliĢmiĢ bir insanla çok 

az bir benzerlik gösterir. Ġkinci üç aylık dönemin sonuna doğru ve muhtemelen 

ondan sonraki dönemde de, fetusun, karmaĢık zihinsel kapasitelerin gerektirdiği 

nöro-fizyolojik yapılara sahip olmadığı bilimsel olarak kesinlik kazanmıĢtır.
204

 

Hayatın baĢlangıcıyla ilgili bir diğer tez ise, hayatın yumurtanın döllenmesi 

anından baĢlamadığını ve dolayısıyla o andan itibaren bir kiĢinin varlığından söz 

edilemeyeceğini kabul eden ve fakat döllenmiĢ yumurtanın potansiyel bir insan 

olduğunu savunan tezdir. Potansiyellik tezi olarak adlandırılan bu tez de, farklı bir 

gerekçeyle de olsa, hayatı döllenme anından baĢlatan teze koĢut Ģekilde döllenmiĢ 

yumurtanın, doğmuĢ hayatta olan kiĢilerin sahip olduğu hak ve özgürlüklerden 

yararlanması gerektiğini savunmaktadır.
205

 

Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde cenini, potansiyel bir insan olarak kabul 

etmek kolaylaĢsa da, bu durum gebeliğin baĢından itibaren geçerli değildir. 

                                                 
200
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Terimleri Sözlüğü, (Ed., Sevinç Karol, Zekiye Suludere, Cevat Ayvalı), TDK, Ankara, 2007, sf: 721. 
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Biyoloji Terimleri Sözlüğü, (Ed. Sevinç Karol, Zekiye Suludere, Cevat Ayvalı), sf: 185. 
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 John Haris, Hayatın Değeri Tıp Etiğine GiriĢ, (Çev., Süha Sertabiboğlu), Ayrıntı Yay., 1998, 

sf:31-32.  
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Muhtemelen ikinci üç aylık dönemin sonundan baĢlayarak fetusta bilincin ilkel bir 

Ģekli geliĢmeye baĢlar.
206

  

Ġnsan hayatının baĢlangıç anına iliĢkin bir diğer tez ise, yaĢayabilirlik/viability 

ölçütünü temel alan tezdir. Bu teze göre, fetusun rahmin dıĢında yaĢayabilme anı, bir 

insan olarak kabul edileceği andır. Bu tez ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da 

benimsenmiĢtir. 

 ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaja iliĢkin pilot kararı Roe v. Wade
207

 kararında 

kürtajı, tarihsel, felsefi, tıbbi ve hukuki boyutlarıyla ele almıĢtır. YaĢam ne zaman 

baĢlar sorusu kararda yerini almıĢ ancak, Yüksek Mahkeme bu kadar tartıĢmalı bir 

soruya net bir cevap vermekten kaçınmıĢtır.
208

   

 Yüksek Mahkeme‟nin kürtaj karĢısındaki tutumu Ģöyledir: Öncelikle, Yüksek 

Mahkeme, kararın hiçbir yerinde embriyon ya da fetus için kiĢi ya da insan sıfatlarını 

kullanmadığı gibi, bunların hukuken „kiĢi‟ olmadığını da zaten açıkça belirtmiĢtir.
209

 

Mahkeme, doğmamıĢ ya da potansiyel insan yaĢamı terimlerini tercih etmiĢtir. 

 Ġkinci olarak, Yüksek Mahkeme, kiĢisel mahremiyet/right of personal privacy 

hakkının kürtaj kararını da içerdiğini belirtmiĢ
210

 ve fakat mutlak bir kürtaj hakkının 

yani kadının gebeliğini, gebeliğin herhangi bir ayında, herhangi bir Ģekilde ve 

herhangi bir sebeple sonlandırmayı seçme hakkının varlığına katılmamıĢtır. 

Dolayısıyla Yüksek Mahkeme, kadının sağlığını, embriyonun veya fetusun potansiyel 

yaşamını korumak ya da kürtaj iĢlemine iliĢkin tıbbi standartlar koymak amaçlarıyla 

Devletlerin bu konuyu düzenlemelerinin yerinde olduğu görüĢündedir.
211

 Bundan 

çıkan sonuç, Yüksek Mahkeme‟nin, kürtaj konusunda çatıĢma modelini kabul 

ettiğidir. Yani, gebeliğin belirli bir döneminden sonra Devletler, potansiyel insan 

yaĢamını korumak için kürtajı yasaklamayı seçebileceklerdir.  
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Belirtilmelidir ki, Yüksek Mahkeme‟nin kürtaja yaklaĢımı gebeliğin 

dönemlerine bağlı olarak ĢekillenmiĢtir. ġöyle ki, gebeliğin ilk üç ayında verilecek 

kürtaj kararları, kadına bırakılmıĢtır. Bu dönemdeki kürtajlarda ölen kadın sayısı 

normal doğum yaparken gerçekleĢen ölümlerden daha az olabildiği için, devletin 

annenin sağlığını korumak meĢru amacı çerçevesinde kürtaj prosedürünü düzenleme 

yetkisi henüz aktive olmuĢ değildir.
212

 Gebeliğin ilk üç ayından sonraki dönemde ise 

devlet, annenin sağlığını korumak için, eğer tercih ederse, kürtaj prosedürünü 

düzenleyebilir.
213

 Vurgulamak gerekir ki, bu dönemde kadın kürtaj konusunda tam 

bir seçim hakkına sahip olup, kürtaja iliĢkin düzenlemeler sadece annenin sağlığını 

koruma meĢru amacı çerçevesinde olacaktır, yoksa örneğin ceninin yaĢam hakkını 

korumak için değil.
214

 Ceninin dıĢarıdan destekle/artificial aid de olsa annenin rahmi 

dıĢında yaĢayabilme potansiyelinin/viability söz konusu olduğu genellikle 24. ya da 

28. haftadan itibaren devletler eğer tercih ederler ise, potansiyel insan yaĢamını 

korumak için annenin yaĢamını ya da sağlığını korumak istisna olmak üzere, kürtajı 

düzenleyebilir ve hatta yasaklayabilirler.
215

 

YaĢayabilirlik ölçütüne dayanan tez bağlamında dikkat çekilmesi gereken bir 

husus, fetusun rahim dıĢında yaĢayabilirliğinin zamansal sınırının geliĢen 

teknolojiyle birlikte değiĢebildiğidir. Nitekim, günümüzde prematüre bebekler Roe v. 

Wade kararının verildiği 1973 yılına göre, daha erken doğduklarında dahi 

yaĢayabilmektedirler.
216

 Dolayısıyla, yaĢayabilirlik tezi çerçevesinde gebeliğin 
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altıncı ayı ya da yedinci ayı gibi belirli bir dönem belirlemek yerine bilimsel ve 

teknolojik geliĢmeleri takip ederek ona göre düzenleme yapmak yerinde olur. 

Bir diğer tez, ki bu tez aynı zamanda ilk iki teze de karĢı çıkan bir tezdir, 

döllenmiĢ yumurtanın canlı insan dokusu olmaktan öte bir niteliğe sahip olmadığını 

ileri sürmektedir. Bu tez, potansiyellik tezinin döllenmiĢ yumurtanın potansiyel bir 

insan olduğu Ģeklindeki argümanını pek sağlam bulmamakta ve potansiyelliğin bir 

ölçüt olarak kabul edilmesi durumunda tek baĢına yumurta ve spermin de bu 

potansiyelliği taĢıdığı ve dolayısıyla bunlara kiĢi muamelesi yapılması gerekeceği 

Ģeklinde pek de akla yakın gelmeyen bir sonucun çıkabileceğini haklı olarak ileri 

sürmektedir.
217

  

Ceninin hukuki niteliğine iliĢkin tezlerin çeĢitliliğine rağmen, hemen hemen 

tümü AK üyesi de olan Avrupa kıtası devletlerinin hukuk sistemlerinin ezici bir 

çoğunluğunda cenine hukuki anlamda kiĢilik tanınmıĢ değildir.
218

 Ancak bu durum, 

ceninin, bir „Ģey‟ statüsüne indirgendiği anlamına gelmemektedir. Ulusal hukuklarda 

cenine kimi malvarlığı ve kiĢi varlığı hakları tanınmaktadır. Örneğin, cenin, 

vasiyetname ya da miras sözleĢmesiyle iradi mirasçı olarak atanabilir, destekten 

yoksun kalma tazminatı isteyebilir ve ana rahmindeyken maruz kaldığı malpraktisten 

ya da diğer haksız fiillerden ötürü tazminat talep edebilir.
219

 Tabii, açıktır ki, cenin 

bu haklardan ancak sağ ve tam doğma Ģartıyla yararlanabilir. Örneğin, Anglo-Sakson 

hukukunda cenine, sağ doğması ve yaĢama kapasitesine sahip olması Ģartıyla, anne 

karnındayken maruz kaldığı bedensel zarardan ötürü haksız fiil tazminatı isteme 

hakkı tanınmıĢtır.
220

 

Ceninin UĠHH çerçevesindeki statüsü konusunda ilk belirtilmesi gereken 

nokta, insan haklarına iliĢkin ulusalüstü belgelerin prenatal uygulamaya sahip 
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olmadıklarının genel olarak kabul edildiğidir.
221

 Nitekim örneğin, MSHS‟nin 

Hazırlık ÇalıĢmalarında yaĢam hakkının gebelikten itibaren korunması yönündeki 

öneriler reddedilmiĢtir. Dolayısıyla MSHS Madde 6/1‟de düzenlenen yaĢam 

hakkının öznesi olarak öngörülen „her insan/human being‟ terimini doğmuĢ hayatta 

olan kiĢi olarak okumak gerekmektedir.  

Diğer taraftan, Ame.ĠHS‟nin yaĢam hakkını düzenleyen 4. Maddesinde
222

 

yaĢam hakkının, genel olarak, gebelik anından itibaren korunacağı hükmü yer 

almaktadır. Bu düzenleme, ilk bakıĢta, Ame.ĠHS‟nin prenatal uygulamaya sahip 

olduğu fikrine yol açmaktadır. Ne var ki, normdaki „genel olarak‟ ibaresinin, 

SözleĢme‟nin ceninin yaĢam hakkına, kadının hakları karĢısında zorunlulukla 

üstünlük tanınmayacağı anlamına geldiği ifade edilmiĢtir.
223

 Nitekim, Amerikalılar-

arası Ġnsan Hakları Komisyonu (bundan sonra, Ame.ĠHK), Baby Boy davası olarak 

bilinen dava hakkında 1981 yılında verdiği kararda, Ame.ĠHS Madde 4‟te yer alan 

„genel olarak‟ ibaresinin, SözleĢme‟nin hazırlık çalıĢmaları sürecinde bilinçli olarak 

SözleĢme‟ye eklendiğini ve böylece taraf devletlerin kürtaja izin vermeleri imkanının 

tanınmıĢ olduğunu ifade etmiĢtir. Komisyon, „genel olarak, gebelikten itibaren‟ 

ibaresi ile „gebelikten itibaren‟ ibaresi arasında çok esaslı bir fark olduğuna dikkati 

çekmiĢ ve Amerikan Ġnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi‟nin
224

 (bundan sonra, 

Ame.ĠHÖB) yaĢam hakkını düzenleyen ilgili maddesini değiĢtirmenin 

                                                 
221

 Rebecca J. Cook, Bernard M. Dickens, “Human Rights Dynamics of Abortion Law Reform”, 

HRQ Vol. 25.1, 2003, sf: 1-59, 13. 

222
 “Ame.ĠHS” Madde 4/1 normu Ģöyledir:  

“Madde 4 - YaĢam hakkı 

1. Her kiĢinin yaĢamına saygı gösterilmesine hakkı vardır. Bu hak, genel olarak, gebe 

kalma anından baĢlayarak, yasa ile korunacaktır. Hiç kimse yaĢamından keyfi olarak 

yoksun bırakılmayacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

223
 Cook, Dickens, a.g.m., sf: 13; Joseph Diab, “United States Ratification of the American 

Convention on Human Rights, Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 2, Issue 

2, 1992, sf:323-343, 338-339. 

224
 “Amerikan Ġnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi” (“Ame.ĠÖB”) (“American Declaration on the 

Rights and Duties of Man”), 02/05/1948 tarihinde, Bogoto‟da, Dokuzuncu Uluslararası Amerikan 

Devletleri Konferansında kabul edilmiĢtir. “Ame.ĠÖB”nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt III/2003, 

sf:5-23 (Türkçe) ve sf:365-375 (Ġngilizce). Ame.ĠHÖB hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1259-1261. 



 75 

amaçlanmadığını vurgulamıĢtır.
225

 Geçekten de, Ame.ĠHÖB Madde I‟de “(h)er 

insanın yaĢam hakkı ve kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır” ifadesine yer 

verilerek yaĢam hakkı, gebelikten baĢlatılmamıĢtır. Ame.ĠHK‟nin Baby Boy kararı, 

gerek Ame.ĠHÖB‟nin gerekse de Ame.ĠHS‟nin yaĢam hakkını gebelikten itibaren 

güvence altına almadığının, diğer bir deyiĢle, kürtajı yasaklamadığının ilanıdır. 

ÇHS‟nin BaĢlangıç Bölümünde de, „doğumdan önce ve sonra uygun yasal 

koruma‟ ibaresi yer almaktadır. Ancak, bu SözleĢme çerçevesinde de cenin kiĢi 

olarak kabul edilmemektedir.
226

 

Son olarak, görece yakın tarihli bir belge olan Ġnsan Hakları ve Biyotıp 

SözleĢmesi‟nde özne olarak belirlenen „herkes‟ kavramının bir tanımı dolayısıyla da 

insan yaĢamının ne zaman baĢladığı sorusunun cevabı verilmemiĢtir. Esasında bu 

bilinçli bir tercihtir. Nitekim anılan SözleĢme‟nin Açıklayıcı Raporu‟nda, yaĢamın ne 

zaman baĢladığı hususunda AK üyesi devletler arasında bir uzlaĢı olmadığı bu 

nedenle de, bu SözleĢme‟de geçen „herkes‟ teriminin neye karĢılık geldiğinin 

belirlenmesinin iç hukuklara bırakılmaya karar verildiği ifade edilmiĢtir.
227

 

Dolayısıla, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi, yaĢamın baĢlangıç anı konusunda 

suskun kalmıĢtır. 
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b) AĠHS Madde 8 Özelinde 

 AĠHS‟nin yaĢam hakkını güvence altına alan 2. Maddesi lafzi olarak, 

Ame.ĠHS Madde 4‟ün aksine yaĢam hakkını, gebelikten baĢlayarak korumamaktadır. 

Diğer taraftan, kürtaj, Madde 2‟de sıralanan yaĢam hakkının istisnaları arasında yer 

almamaktadır. Ceninin yaĢam hakkına sahip olup olmadığı hususu, Strasbourg 

Organları önüne ağırlıklı olarak kürtaj olgusu bağlamında gelmiĢtir.  

 Strasbourg Organları‟nın kürtaja iliĢkin kimi içtihatlarında, ceninin Madde 

2‟nin öznesi olup olmadığı hususu, bilinçli olarak karara bağlanmak istenmemiĢtir.
228

 

Ġnsan yaĢamının gebelikten itibaren korunacağı ya da yaĢamın doğumla baĢlayacağı 

yönünde bir ifadeye yer verilmekten özellikle kaçınılmıĢtır. Ancak, bu çalıĢma 

çerçevesinde Bölüm III‟de „kürtaj hakkı‟ baĢlığı çerçevesinde ayrıntılı olarak ele 

alınan ilgili kararlardan anlaĢıldığı üzere, kadının kürtaj talebi AĠHS Madde 2/1‟e 

aykırı görülmemiĢtir.
229

 Strasbourg Organları, ceninin yaĢam hakkı ile kadının kendi 

bedeni üzerinde tasarruf hakkı arasında bir çatıĢma iliĢki kurmuĢtur
230

 ve kadının 

kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkının bir görünümü olan kürtaj, ceninin yaĢam 

hakkından üstün tutulmuĢtur.
231

 Dikkati çekelim ki, Strasbourg Organları, cenine bir 

„Ģey‟ muamelesi yapmamıĢtır. Ceninin haklarının da, AĠHS çerçevesinde 

korunabilme ihtimaline kapı aralamıĢtır. Zaten, ceninle kadının kürtaj hakkı arasında 

hakların çatıĢması iliĢkisi kurması da bunun bir göstergesidir. Ancak son tahlilde, 

kadının kürtaj hakkı, ceninin yaĢam hakkından üstündür. 

 Ceninin yaĢam hakkı meselesi, ana rahmindeki ceninin taksirle öldürülmesi 

bağlamında da AĠHM önüne gelmiĢtir. Vo davasında, baĢvurucu malpraktisten ötürü 

ana rahmindeki ceninin ölmesi olgusunu Ģikayet konusu yapmıĢtır. BaĢvurucu, ulusal 

hukuk çerçevesinde ceninin ölmesine yol açılması olgusunun cezai yaptırıma 

bağlanmamasının AĠHS Madde 2 ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür. Ancak, bu iddia 
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AĠHM tarafından geçerli görülmemiĢtir. AĠHM‟nin bu kararı, AĠHS Madde 2‟nin 

cenine, doğmuĢ insanlarla aynı derecede uygulanmadığının bir göstergesidir.
232

 

2) Postmortal Dönem: Müteveffa 

 KiĢilik, ölümle birlikte sona erer. Bunun anlamı, kiĢiye bağlı hakların ölüm 

olgusuyla ortadan kalkacağı ve yeni hakların da kazanılamayacağıdır.
233

 Hal böyle 

olunca, yaĢamın sonu yani kiĢinin ne zaman ölü kabul edileceği hususu hayatidir. 

Hukuki anlamda ölümün, beyin ölümü ile gerçekleĢtiği genellikle kabul edilen bir 

görüĢtür.
234

 

 Ölümle birlikte kiĢilik sona ermekle birlikte, müteveffanın da tıpkı cenin gibi 

bir „Ģey‟ olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Zira, kiĢinin cenazesinin nasıl 

yapılması yönünde belirttiği irade beyanına, ölümünden sonra uyulması ulusal 

hukuklar çerçevesinde genellikle tanınmaktadır. Yine, organ naklinde olduğu üzere, 

cesedinin nasıl kullanılmasına iliĢkin olarak beyan ettiği iradesine de, ulusal 

hukuklarda genellikle sonuç bağlanmaktadır. Dolayısıyla, bireyin kiĢilik hakları, bu 

örneklerle sınırlı olarak da olsa, postmortal döneme uzamaktadır.
235

 

 Kanımca, bireyin mahremiyeti
236

 ile Ģeref ve Ģöhretine
237

 saygı gösterilmesi 

hakları da, postmortal dönemde etkili olmaya devam etmelidir. Çünkü, bireyin 
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makul bir gizlilik ortamında gerçekleĢtirilmesini, 
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ölümle birlikte mahremiyet hakkının ya da Ģöhretine saygı hakkının ortadan 

kalkmayacağına iliĢkin güveni hukuk tarafından korunmalıdır ki, birey kiĢiliğini 

serbestçe geliĢtirebilsin.
238

 Dahası, mütevaffanın „huzur içinde yatma‟ hakkından da 

bahsedilebilir.  

 Esasında, bireylerin mahremiyetleri ile Ģeref ve Ģöhretlerine saygı hakları ölüm 

sonrasında, hayattaki akrabalarının kiĢilik hakları çerçevesinde ulusal hukukların 

çoğunda korunmaktadır.
239

 Ancak, bizim burada tartıĢtığımız, bu hukuki çıkarların 

mütevaffa adına ileri sürülerek doğrudan koruma sağlanmasıdır, yoksa akrabalarının 

kiĢilik haklarının bir uzantısı olarak dolaylı korunması değil.  

 AĠHS Madde 8‟in post mortem uygulanabilirliği meselesi az sayıda vaka ile de 

olsa, Strasbourg Organları önüne gelmiĢtir. Bunlardan pilot vaka niteliğinde olan X 

vakasında baĢvurucu, daha hayatta iken öldükten sonra küllerinin kendi bahçesine 

sepilmesine izin verilmesi için yaptığı talebin reddedilmesi üzerine AĠHK‟ye bireysel 

baĢvuruda bulunmuĢtur. Vakası AĠHK önünde derdest iken, baĢvurucu vefat etmiĢ, 

oğlu vakayı baĢvurucu namına devam ettirmiĢtir. Komisyon incelemesinde, 

bireylerin nasıl defnedileceklerine ilişkin ayarlamalarda bulunmasını, kişiliğinin bir 

ifadesi olarak değerlendirilmiĢtir. Dolayısıyla bu yöndeki hususların Madde 8 

kapsamına girdiğini kabul etmiĢtir. Ancak, bireylerin defin yerini ve defin koĢullarını 

belirleme konusunda mutlak bir seçim hakkına sahip olmadıkları ve Taraf 

                                                                                                                                          
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, 

d) Tedavisi ile doğrudan ilgisi olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında 

bulunmamasını, 

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın Ģahsi ve ailevi hayatına müdahale 

edilmemesini, 

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. 

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.  

Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluĢlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili 
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Devletlerin bu hususlara iliĢkin her düzenlemesinin de, zorunlulukla Madde 8‟e bir 

müdahale teĢkil etmeyeceği AĠHK tarafından ifade edilmiĢtir.
240

 Görüldüğü üzere, bu 

vakada AĠHK, Madde 8‟in post mortem uygulanabileceğini kabul etmiĢtir.   

 Ancak, The Estate of Kresten Filtenborg Mortensen davasında AĠHM, Madde 

8‟in post mortem uygulanamayacağı içtihadında bulunmuĢtur. Anılan davada 

baĢvurucu, ölmüĢ babası namına baĢvuruda bulunan bir erkektir. Ulusal hukukta bir 

babalık davası dolayısıyla babasının cesedinden DNA örneği alınması yönündeki 

mahkeme kararının, babasının Madde 8 çerçevesindeki özel yaĢama saygı hakkının 

ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür. Mahkeme incelemesinde, yukarıda ele aldığımız X 

vakası kararına da gönderme yapmıĢ ve somut davanın, baĢvurucunun baĢvuru 

tarihinde hayatta olduğu X vakasından farklı olduğunu not etmiĢtir. Mahkeme 

devamla, somut olayda baĢvurucunun babasının olay tarihinde dolayısıyla da 

Mahkeme‟ye baĢvuru tarihinde ölü olduğundan hareketle, baĢvurucunun babasının 

özel yaĢamına bir müdahale olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
241

   

 Belirtilmelidir ki Mahkeme, sonraki tarihli Jaggi davasında, mütevaffanın özel 

yaĢama saygı hakkının olup olmadığını değerlendirirken, The Estate of Kresten 

Filtenborg Mortensen davası içtihadına atıf yaparak bu içtihadını teyit etmiĢtir.
242

 

 Mahkeme‟nin, mütevaffayı Madde 8 korumasından yararlandırmaması 

eleĢtiriye açıktır. AK üyesi devletlerin çok büyük çoğunluğunda, ölüm sonrası 

özerkliğin, hayatta iken beyan edilen irade doğrultusunda korunduğunu, yine kimi 

devletlerde mahremiyete saygı hakkının postmortal döneme de uzadığını belirtmiĢtik. 

Dolayısıyla bu hususta bir AK konsensüsünün olduğu ileri sürülebilir. AĠHM‟in, bu 

konsensüsü dikkate alarak post mortem dönemi Madde 8 kapsamı dıĢında bırakan 

içtihadından dönmesi beklenir. 
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IV) HAKKIN UYGULANDIĞI MEKANA ĠLĠġKĠN KRĠTERLER 

A) Genel Olarak Kamusal Alan-Özel Alan Ġkiciliği 

Özel yaĢamın korunması hakkının uygulama alanının tespiti, meseleyi 

kaçınılmaz bir Ģekilde kamusal alan-özel alan ayrımına getirmektedir. Esasında, özel 

yaĢamın korunması hakkının, kamusal alan-özel alan ayrımının varlığına dayandığı 

kabul edilirse, bu alanların incelenmesi bu çalıĢma bakımından bir zorunluluktur.  

„Kamusal alan‟ kavramını ele almadan önce bu kavramın dayandığı „kamu‟ 

teriminin açımlanmasına ihtiyaç vardır. Ġngilizcesi „public‟ olan ve Türkçeye „kamu‟ 

olarak çevirilen terim, Latince “publicus” kelimesinden gelmekte olup anlamı 

Ģöyledir: “Devlete ait, halka ait, umuma ait, genel, yaygın, kamu görevlisi (...) 

(Sözcük etimolojik olarak ergen, eriĢkin olmayla [pubes - entis], aynı zamanda 

açıklıkla, açık olmayla, herkesin önünde olmayla da [de publico: toplum hesabına, in 

publico: açıkça herkesin önünde, publice: devlet adına, hesabına, hep beraber, 

birlikte] bağlantılı.”
243

 

 Kamu terimi sözlük anlamı ile, devleti, halkı ve aleni olmayı ifade 

etmektedir. Kamu teriminden türetilen „kamusal alan‟ için öncelikle belirtilmesi 

gereken husus; bu kavramın hukuktan ziyade siyaset felsefesinin bir kavramı 

olduğudur
244

 ve karĢımıza ilk kez 18. yy‟da çıktığıdır.
245

 

„Özel alanın‟ neye karĢılık geldiğinin belirlenebilmesi için de öncelikle, „özel‟ 

teriminin anlamına bakmak gerekmektedir. „Özel‟ terimi, Latince „privatim‟ 

kelimesinden gelmektedir. „Privatim‟, “kiĢisel, bireysel olarak, özel olarak, resmi 

olmadan; evde; privatus: resmi olmayan, kiĢi için özelliği olan, bireysel, kiĢisel, özel, 

hususi, mahrem; resmi olmayan” anlamına gelmektedir.
246

 „Özel‟ teriminin Ġngilizce 

karĢılığı „private‟  Fransızca karĢılığı ise „privê‟ Ģeklindedir. 
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Kamusal alan-özel alan ayrımının temellerini Roma Hukukuna kadar geri 

götürmek mümkündür. Nitekim Romalılar, „kamusal‟ ve „özel‟ arasında kavramsal 

bir ayrım yapmıĢlardır. Ġngilizce‟de bu terimler için kullanılan sözcükler de, 

Latince‟deki karĢılıklarından türetilmiĢtir.
247

  

Kamusal alan-özel alan ayrımı olarak nitelendirilen ayrı alanlar nosyonu ile, 

devletin, erkeklerin alanı olan ekonomiye müdahale etmemesi ilkesinden kadının 

alanı olarak kabul edilen aile ve ev içi alanın devlet müdahalesinden ari olması 

anlayıĢına geçilmiĢtir.
248

 

Kamusal alan-özel alan kavramlarının, üzerinde uzlaĢmaya varılmıĢ bir tanımı 

bulunmamaktadır. Kullanıldığı bağlama göre anlamı değiĢebilmektedir. Yaygın 

anlamlarından biri de, devletin faaliyet alanına referans yapmaktadır.
249

 Buna göre, 

kamusal-özel ikiciliği, belirli bazı faaliyet ya da alanların „özel‟ kabul edilmesi ve 

bunun sonucunda da devletin düzenleme yetki alanının dıĢında kalmasını ya da 

„kamusal‟ kabul edilerek devletin meĢru düzenleme yetki alanı içinde sayılmasını 

sonuçlamaktadır.
250

 

Liberalizm, yukarıdaki anlamı ile kamusal-özel ayrımıyla yakından ilgilidir, 

çünkü özel alanı her türlü müdahaleden korumayı hedefler.
251

 Nitekim, liberalizmin 

kurucuları arasında sayılan Alman düĢünür von Humboldt, bireylerin kendilerini 

gerçekleĢtirmesi ve geliĢtirmesinin onlar için en iyi Ģey olduğunu ve devletin bunu 

sağlamak için bir araçtan baĢka bir Ģey olmadığını belirtmiĢtir. Von Humboldt bu 

nedenle, devletin, tinsel, ahlaki veya maddi alanda bireysel refahı sağlamaya yönelik 

herhangi bir faaliyette bulunmasının uygunsuz, hatta zararlı olduğunu ileri sürmüĢtür. 
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Von Humboldt‟a göre devlet, faaliyet alanını güvenlik ile sınırlamalı ve bireylerin 

özel hayatlarını kendi tercihleri doğrultusunda yaĢamalarına izin vermelidir.
252

 

Diğer taraftan, devletin düzenleme yetkisinden bağıĢık bir özel alan kavramı, 

dolayısıyla da  kamusal alan-özel alan ayrımı, feminist doktrinin merkezinde yer 

almıĢ ve yoğun eleĢtirisini çekmiĢtir.
253

 Feministlere göre, özel alanın merkezinde 

aile/ev içi yaĢam yer almaktadır ve kadının yeri de bu alan olarak kabul edilmektedir. 

Özel alana ait bir birim olan ailenin mahremiyeti, kadının maruz kaldığı eĢitsizliği 

görünmez kılmakta ve erkeğin egemenliğine dayanan statükonun devam etmesine 

yol açmaktadır.
254

 ĠĢte özel alandaki bu güç iliĢkisi, feminizmin „kiĢisel olan 

politiktir‟ Ģiarına yol açmıĢtır.
255

 Esasında, ebeveyn-çocuk, karı-koca iliĢkisinin yani 

ailenin kamusal alanın dıĢında ve fakat özel alanın merkezinde görülmesi, Locke ve 

onu takip eden liberal düĢünürlerin yaklaĢımıdır.
256

  

  „Kamusal alan‟ kavramının ele alındığı bir çalıĢmada, bu kavramı 20. yy‟da 

tekrar tartıĢmaya açan Habermas‟ın
257

 kamusal alan modeli unutulmamalıdır. Bu 

bağlamda bir modernist olan Alman düĢünür Habermas ile bir postmodernist olan 

Charles Taylor‟ın kamusal alan tanımları özellikle zikredilmelidir. 

 Habermas, „kamu‟ ile „kamusal alan‟ arasında bir ayrım yapmakta ve ilkini, 

“akıl yürütenler ya da rasyonel müzakereciler topluluğu” olarak tanımlarken 

„kamusal alanı‟ ise Ģöyle tanımlamaktadır: 

“ „Kamusal alan‟ kavramıyla, her Ģeyden önce, toplumsal yaĢamımız içinde, 

kamuoyuna benzer bir Ģeyin oluĢturulabildiği bir alanı kastederiz. Bu alana tüm 

yurttaĢların eriĢmesi garanti altına alınmıĢtır. Özel bireylerin kamusal bir gövde 

oluĢturarak toplandıkları her konuĢma durumunda, kamusal alanın bir parçası 

                                                 
252

 Von Humboldt, Devlet Faaliyetinin Sınırları, Liberte Yayınları. 

253
 Ruth Gavison, “Feminism and the Public/Private Distinction”, Stanford Law Review, Vol. 45, 

1992, sf:1-45, 1. 

254
 Hilary Charlesworth, “What are „Women‟s International Human Rights‟?”, Human Rights of 

Women- National and International Perspectives, (Ed., Rebecca Cook), University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1994, sf: 58-84, 69.  

255
 Roth, a.g.m., sf: 56. 

256
 Ahmet Karadağ, “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme,” Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, Yıl: Temmuz-Eylül 2003, sf: 172-195, 180.  

257
 Habermas‟ın kamusal alan yaklaĢımının oldukça ayrıntılı bir Ģekilde ele alındığı bir çalıĢma için 

bkz., Ülker Yükselbaba, Habermas‟da Kamusal Alan/Özel Alan Ayrımı, YayımlanmamıĢ Doktora 

Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Ġstanbul. 



 83 

varlık kazanmıĢ olur. Bu tür bir biraradalık durumundaki bireylerin 

davranıĢları, ne iĢ ve meslek sahiplerinin özel iĢlerini görürken yaptıkları 

davranıĢlara; ne de bir devlet bürokrasinin yasal sınırlarına tabi anayasal bir 

düzenin üyelerinin davranıĢlarına benzer. YurttaĢlar ancak, genel yarara iliĢkin 

meseleler hakkında kısıtlanmamıĢ bir tarzda, yani toplanma, örgütlenme, 

kanaatlerini ifade etme ve yayınlama özgürlükleri garantilenmiĢ olarak 

tartıĢabildiklerinde kamusal bir gövde biçiminde davranmıĢ olurlar. 
258   

 Habermas‟ın kamusal alan tanımında devlet aygıtı bu alanın dıĢındadır. 

Habermas‟a göre, kamusal alan tartıĢmalarında, bu alan, sıklıkla devlet ile 

iliĢkilendirilmektedir. Halbuki, devlet, siyasal kamu alanında faaliyet göstermekle 

birlikte, bu alanın parçası değildir. Devletin kamu otoritesi olarak vatandaĢlarının 

refahını sağlama görevi, varlığının koĢulu olan “kamu” otoritesi olmasından 

kaynaklanmaktadır
259

. Oysa, aĢağıda ele alınacağı üzere UĠHH‟de kamusal alan kimi 

zaman devlet ile özdeĢ kullanılmaktadır. 

 Charles Taylor ise, kamusal alanı Ģöyle tanımlamaktadır: 

“Kamusal alan toplum üyelerinin, matbu veya elektronik çeĢitli iletiĢim araçları 

sayesinde bir araya gelerek ya da yüz yüze görüĢerek kamu yararıyla ilgili 

konuları tartıĢtığı ve böylece bu konular hakkında ortak bir fikir oluĢturduğu 

varsayılan ortak bir mekandır. “Ortak bir mekan” diyorum, çünkü birçok 

iletiĢim aracı ve ortamı olsa da, bu ortamlarda birçok mübadele gerçekleĢse de 

ilkesel olarak hepsinin birbirleriyle iletiĢim içinde oldukları farz edilir. Tele-

vizyonda gördüğümüz tartıĢma bu sabah gazetede ne dendiğini dikkate alır, 

gazetedeki haberse, radyoda dün yayınlanan açık oturumu anlatır vb. Kamusal 

alanı genellikle tekil kullanmamızın nedeni budur.”
260

  

 Kamusal alan-özel alan ayrımı, liberal siyasal düĢüncede net bir içerikten uzak 

olmakla birlikte, iki temel ayrımı ifade etmektedir: Devlet-toplum ayrımı ile ev-ev 

dıĢı alan ayrımı. Kamusal alan devlete denk düĢerken, aile, ev ve mahrem alan ise 

özel alan olarak kabul edilir. Bu iki ayrımın asıl farkları, sosyo-ekonomik alanda 

açığa çıkar. Devlet-toplum ayrımında sosyo-ekonomik alan, özel alan içinde 

tanımlanırken; ev-ev dıĢı ayrımında, sosyo-ekonomik alan, kamusal alan içindedir.
261
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Kamusal alan-özel alan ayrımında kullanılabilecek iki ölçüt olarak, görünürlük ve 

kolektiflik belirtilebilir.
262

 

B) Ulusalüstü Ġnsan Hakları Hukukunda Kamusal Alan-Özel Alan Ġkiciliği 

 Kamusal alan-özel alan terimlerinin üzerinde uzlaĢmaya varılmıĢ bir anlam ve 

nitelikten uzak olması, bu terimlerin yapılan somut çalıĢma bağlamında 

tanımlanmaya çalıĢılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, bu terimlerin çalıĢma 

konumuzun alanını oluĢturan UĠHH çerçevesinde neye karĢılık geldiğinin 

belirlenmesi son derece önemlidir. 

 Batılı kamusal-özel ikiciliği, uluslararası kamu hukukunun da merkezinde yer 

almaktadır. Uluslararası kamu hukuku içinde yer alan insan hakları hukuku 

bakımından da bu ikicilik geçerlidir.
263

 “Özel” ve “kamusal” terimlerinin UĠHH‟de, 

yetki, kiĢi ve mekan olarak  karĢılıkları bulunmaktadır. 

Ġnsan hakları hukukunun temel karakteristiği, bireyi devlet karĢısında 

korumasıdır. Bireysel Ģikayet baĢvurusu usulünün yapılaĢtırıldığı insan hakları 

sözleĢmelerinde, aleyhinde Ģikayette bulunulacak kiĢi olarak devlet aygıtı 

gösterilmektedir. Bu durum, insan hakları hukukunun dikey uygulanmasının bir 

sonucudur. Esasında, genel olarak uluslararası hukukta kamusal-özel ayrımı, tek 

sorumlu olarak devletleri iĢaret etmektedir.
264

 Oysa, daha önce belirttiğimiz üzere 

siyaset felsefesindeki anlamıyla kamusal alan, devleti dıĢarıda bırakmaktadır, yani 

devlet kamusal alanın dıĢındadır. Genelde herkese açık yer, bina vb., „kamusal‟ 

olarak adlandırılır. Oysa, kamusal kavramı, herkesin gidiĢ geliĢine açık olmaktan 

daha geniĢ bir anlama sahiptir.
265

 

Ġnsan hakları hukukunun dikey uygulanmasının sonucu olarak, hak ihlallerinin 

faili ve sorumlusu olarak devletin görülmesi, özel alanda gerçekleĢen hak ihlalleri 
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meselesini doğurmaktadır. Devletin, mahremiyetin korunması adına müdahale 

etmekten sakındığı özel alan, bu alandaki çocuk ve kadın gibi mağduredilebilir 

bireylerin insan haklarının özel hukuk kiĢilerine karĢı korunmasını engellemektedir. 

 UĠHH‟de yatay uygulama doktrini eliyle özel alanda veya özel kiĢiler 

tarafından gerçekleĢtirilen insan hakları ihlalleri bakımından da devletlerin 

sorumluluğuna gidilmesinin önü açılmıĢtır. Yatay uygulama doktrini, uluslararası 

hukuktaki kamusal-özel ikiciliğini aĢamalı olarak silikleĢtirmiĢtir.
266

 Böylece, 

kamusal alan-özel alan ikiciliğinin insan haklarının etkili bir Ģekilde korunmasının 

önünde oluĢturduğu engel bir anlamda aĢılmıĢtır. Bunun en somut gözlem alanı, bu 

çalıĢmanın II. Bölümünde “bedenin Ģiddetten korunması” baĢlığı altında ele alınan 

çocuğa ve kadına yönelik Ģiddet olgusudur. Tarihsel olarak bakıldığında, UĠHH‟de, 

özel alan içinde görülen “aile” ve “konut” bu niteliklerinden ötürü ve özel 

yaĢamın/mahremiyetin korunması ile ailenin korunması hukusal çıkarları temelinde 

devlet müdahalesi dıĢında görülmüĢtür.
267

 Ancak, doksanların baĢındaki kadın 

hareketlerinin bir sonucu olarak
268

, özel alana ait kabul edilip devlet müdahalesinden 

bağıĢık sayılan aile/ev içi Ģiddet olgusu da UĠHH‟de düzenlenerek yasaklanmıĢtır. 

 Nitekim, UĠHH‟de kadına karĢı Ģiddet olgusunun ele alındığı Ģu belgelerde 

açıkça „kamusal alan-özel alan‟ ikiciliğine yer verilmekte
269

 ve kadına karĢı Ģiddet 

olgusu ikinci alan bakımından da yasaklanmaktadır. Kadınlara KarĢı ġiddetin 

Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (bundan sonra, KKġOKB) Madde 1‟de
270
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Madde 1 metni Ģöyledir: 

“Madde 1 
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„kadınlara karĢı Ģiddet‟ tanımlanırken, kamusal ve özel yaĢama birlikte gönderme 

yapılmıĢtır. Yine, Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartının, Afrika‟da 

Kadınların Haklarına Dair Taslak Protokolü Madde 5‟de
271

 hem „kamusal 

yaĢam‟da hem de „özel yaĢam‟da kadına karĢı Ģiddet yasaklanmıĢtır. Kadınlara KarĢı 

ġiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında 

Amerikalılararası SözleĢme Madde 1 ve Madde 3‟de
272

 ise açıkça „kamusal alan‟ ve 

„özel alan‟ kavramları geçmekte ve Ģiddet her iki alan bakımından da 

yasaklanmaktadır. 

C) AĠHS Madde 8 Özelinde Kamusal Alan-Özel Alan Ġkiciliği 

 Kamusal alan-özel alan ikiciliği, UĠHH‟nin bir belgesi olan AĠHS için de 

geçerlidir. Üstelik, bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan özel yaĢamın korunması hakkı, 

kamusal alan-özel alan ikiciliğine dayanmaktadır. Zira, bu hak, devlet 

                                                                                                                                          
Bu Bildirinin amaçları bakımından, “kadınlara karĢı Ģiddet” terimi, ister kamusal isterse 

özel yaşamda vuku bulsun, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ya da özgürlükten 

keyfi olarak yoksun bırakma dahil olmak üzere, kadınların bedensel
270

, cinsel ya da 

psikolojik zarar görmelerine yahut ıstırap duymalarına yol açan yahut böyle bir sonucu 

doğurması olası bulunan, cinsiyete dayalı herhangi bir Ģiddet anlamına gelir.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

271
 “Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartının, Afrika‟da Kadınların Haklarına Dair Taslak 

Protokolü” (“Draft Protocol to the African Charter on Human and Peoples‟ Rights on the Rights of 

Women in Africa”, 13 Eylül 2000 tarihinde kabul edilmiĢtir. 

Madde 5 metni Ģöyledir: 

“Madde 5. Kadınlara KarĢı ġiddetin Ortadan Kaldırılması 

Taraf Devletler: 

a) ister özel yaşam isterse de toplumsal ve kamusal yaşam alanı dahilinde vuku 

bulsun, ev ve aile içinde kadınlara karĢı uygulanan bedensel, manevi, sözlü ya da 

cinsel her biçimiyle Ģiddeti yasaklamak; 

…” (vurgu eklenmiĢtir) 

272
 “Kadınlara KarĢı ġiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında 

Amerikalılararası SözleĢme” (“Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and 

Eradication of Violence against Women”), ”, 09/06/1994 tarihinde ADÖ Genel Kurulunun 

Brezilya‟nın Belem do Para kentinde yapılan 24. olağan oturumunda kabul edilmiĢ ve 05/03/1995 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Madde  1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 1 

Bu SözleĢmenin amaçları bakımından, “kadınlara karĢı Ģiddet” (ifadesi), ister 

kamusal isterse özel alanda gerçekleĢsin, kadınların ölmelerine ya da bedensel, cinsel 

yahut psikolojik zarar görmelerine yahut ıstırap duymalarına yol açan cinsiyete dayalı 

herhangi bir eylem ya da davranıĢ olarak anlaĢılacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

Madde  3 normu Ģöyledir: 

 “Madde 3 

Her kadın, kamusal ve özel alanların her ikisinde de Ģiddete maruz kalmama hakkına 

sahiptir.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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müdahalesinden muaf bir özel alanın varlığından kaynaklanmaktadır.
273

 Liberal 

burjuva öğretinin Ģekillendirdiği AĠHS de, bireylere devletin müdahale edemeyeceği 

ya da asgari düzeyde müdahale edebileceği bir özel alan tanımıĢtır.  

  Nitekim Komisyon da, AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama saygı hakkının bireye, 

içinde özgürce hareket edebileceği ve kiĢiliğini geliĢtirip gerçekleĢtirebileceği bir 

„kiĢisel/özel alan‟ sağladığını belirtmiĢtir. Bu özel alanın sınırını, kamusal alan ya da 

yaĢam oluĢturmaktadır. Dolayısıyla,  bireyin özel yaşamını kendi eliyle kamunun 

temasına açması ve bireyin özel yaşamının korunan diğer yararlarla yakın 

bağlantısının bulunması kiĢisel/özel alanın iki sınırını oluĢturmakta ve özel yaĢama 

saygı hakkı talebini otomatikman azaltmaktadır.
274

 Mahkeme de, Madde 8 

çerçevesindeki faaliyetlerin esas olarak özel alanda gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir.
275

 

AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama saygı hakkı, öncelikle mekansal bir alana 

tekabül etmektedir ki, bu da bireylerin konutları ve müĢtemilatıdır. Dolayısıyla, bu 

mekan dıĢında bireyi etkileyen önlemlerin, özel yaĢama saygı hakkını ilgilendirip 

ilgilendirmeyeceğinin, bir takım ölçütler ıĢığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
276

  

1) Kural: Kamusal Alanın Özel YaĢam Hakkına Kapalılığı 

 AĠHS Madde 8‟in koruması kural olarak kamusal alana kadar uzamamaktadır. 

Birey bir kez kamusal alana çıkınca yani „görünür‟ olunca, Madde 8 çerçevesinde 

özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi altında korunan ve bu çalıĢmanın II. 

Bölümünde „mahremiyetin korunması hakkı‟ baĢlığı altında ele alınan mahremiyet 
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hakkı kural olarak ileri sürülemez. Ancak bunun istisnası meĢru beklentidir. MeĢru 

beklenti hususu, aĢağıda ele alınmaktadır. 

2) Ġstisna: MeĢru Beklenti 

 Özel yaĢama saygı hakkının uygulanabilirlik alanı/mekanı, kural olarak, özel 

yaĢam alanı olmakla birlikte, bireylerin diğer insanlarla etkileĢim içinde oldukları 

parklar, restoranlar, sokaklar gibi kamusal alanlar ya da bağlamlar da özel yaĢamın 

korunması hakkının koruma Ģemsiyesini devreye sokabilir. Bunu mümkün kılan 

„meĢru/haklı beklenti‟ nosyonudur. Anılan nosyon AĠHS çerçevesinde sadece Madde 

8 özelinde değil ve fakat çeĢitli haklar bağlamında gündeme gelebilmektedir. 

MeĢru beklenti nosyonunun söz konusu olduğu haklardan biri, adil yargılanma 

hakkını düzenleyen AĠHS Madde 6 normudur. AĠHM içtihatlarında, AĠHS Madde 

6/1 altında korunan mahkemeye baĢvurma hakkının, yargılama neticesinde verilen 

kararın uygulanması yani yerine getirilmesi meĢru beklentisini de güvence altına 

aldığı belirtilmiĢtir.
277

  

MeĢru beklenti nosyonunun geçerli olduğu bir diğer hak ise, mülkiyet hakkını 

düzenleyen P1-1‟dir.
278

 Mahkeme, Pine Valley davasında baĢvurucular, ön imar 

iznine sahip taĢınmazlarının, daha sonra ulusal yargı yerleri kararıyla ön imar izninin 

kaldırılması üzerine değerinin düĢmesini P1-1 kapsamında Ģikayet konusu 

yapmıĢlardır. Mahkeme, baĢvurucuların sahip oldukları ön imar izninden dolayı 

planladıkları inĢaatı gerçekleĢtirme meĢru beklentisine sahip olduklarını ve bunun da 

P1-1‟deki mülkiyet hakkının bir unsuru olduğu içtihadında bulunmuĢtur.
279

  

MeĢru beklenti kavramı Pl-3 çerçevesinde de kendine yer bulmuĢtur. AĠHM, 

Lykourezos davasında seçilme hakkı bağlamında bu kavrama gönderme yapmıĢtır. 

AĠHM, bir önceki seçim döneminde usulüne uygun olarak yapılan seçimler sonucu 

parlamentoya seçilen baĢvurucunun, yapılan Anayasa değiĢikliği sonrasında hala 

                                                 
277

 Apostol v. Georgia, (App. No. 40765/02), Judgment of the ECHR of 28 November 2006, paras.54, 

56. 

278
 P1-1 bağlamında meĢru beklenti nosyonu için bkz., Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, 

sf:144-152. 

279
 Pine Valley Developments Ltd. and others v. Ireland, (App. No. 12742/87), Judgment of the ECHR 

of 29 November 1991, para. 51.  



 89 

sürmekte olan parlamento üyeliğinin  düĢmesi  tasarrufunun P1-3‟e uygunluğunu 

incelemiĢtir. AĠHM, hukuka uygun olarak yapılan seçimler sonucunda dört yıllığına 

parlamenter seçilen baĢvurucunun parlamento üyeliğinin düĢürülmesini, meĢru 

beklenti ilkesine aykırı bulmuĢtur.
280

 

Tekrar AĠHS Madde 8‟e dönecek olursak, AĠHM, Madde 8 korumasının 

kamusal alanda da geçerli olup olmadığını belirlemek için meĢru beklenti nosyonunu 

kullanmaktadır.
281

 MeĢru beklenti nosyonu, Madde 8 bağlamında ilk kez Halford 

davasında gündeme gelmiĢtir.
282

 Söz konusu davada baĢvurucu bir polis memurudur 

ve iĢ yeri olan polis merkezinden yaptığı özel telefon konuĢmalarının dinlenmesinin 

Madde 8‟e yakırı olduğunu ileri sürmüĢtür. AĠHM, baĢvurucunun telefon 

konuĢmalarının dinlendiği hususunda bilgilendirilmediğini dolayısıyla da, 

„mahremiyete makul beklentisi olduğunu/reasonable expectation of privacy‟ ve 

Madde 8‟in somut olayda uygulanabileceğini bulgulamıĢtır.
283

  

Makul beklenti kavramı, Madde 8 bağlamında Halford davasından sonra P.G. 

ve J.H. davasında gündeme gelmiĢtir. Anılan davada Mahkeme, polisin, 

baĢvurucuların ses örneklerini almak amacıyla nezarethanedeki konuĢmalarını gizlice 

kaydetmesi bağlamında baĢvurucuların „mahremiyete makul beklentisi olduğu‟na 

gönderme yapmıĢtır. Böylece, Madde 8‟i uygulanabilir bulmuĢtur.
284

  

Makul beklenti kavramı daha sonra, Peck davasında kullanılmıĢtır. Adı geçen 

davada, depresif bir ruh halinde iken, akĢam saatlerinde elinde bir bıçakla bir 

caddeden aĢağıya doğru yürümekte olan baĢvurucu, haberi olmaksızın bir kapalı 

devre televizyon kamerası tarafından kaydedilmiĢtir. BaĢvurucunun görüntüleri daha 
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sonra yazılı ve görsel basına dağıtılmıĢ ve bu görüntüler, baĢvurucunun yüzü 

özellikle maskelenmeden kullanılmıĢtır.
285

 Mahkeme, bu davada her ne kadar açıkça 

makul beklenti kavramına referans yapmamıĢ ise de, hükmünü bu kavram üzerinden 

oluĢturduğu görülmektedir.
286

  

Makul beklenti kavramına iliĢkin en önemli karar görece yakın tarihli von 

Hannover davası hükmüdür. Söz konusu karar, Monako Prensesi Caroline tarafından 

paparazilere karĢı Alman ulusal hukuku çerçevesinde açılan davalarda lehe bir sonuç 

alamayınca AĠHM‟e yaptığı bireysel Ģikayet baĢvurusu üzerine verilmiĢtir. Bu 

kararda da AĠHM, baĢvurucunun kamusal alanda gizlice çekilen fotoğrafları 

bağlamında „özel yaĢama saygı ve özel yaĢamın korunması meĢru 

beklentisi/legitimate expectation of protection and respect for his or her private 

life‟ni kullanarak Madde 8‟i uygulanabilir bulmuĢtur. Dikkati çekelim ki, bu davada 

Mahkeme, önceki davaların aksine „makul‟ terimini değil ve fakat „meĢru‟ terimini 

kullanmıĢtır. Ancak, her iki terim, aynı anlama gelecek Ģekilde kullanılmaktadır.
287

 

AĠHS Madde 8 bağlamında meĢru/makul beklenti nosyonu, yukarıda yer 

verdiğimiz içtihatlardan anlaĢılacağı üzere, mahremiyet hakkı bağlamında gündeme 

gelmiĢtir. Üstelik, von Hannover kararının gösterdiği gibi, meĢru beklenti nosyonu 

kamusal figürler için de geçerlidir. AĠHS Madde 8‟de güvence altına alınan aile 

yaĢamına saygı hakkı ve konuta saygı hakkı bağlamında kullanılmamıĢtır.

                                                 
285

 Peck v. the UK, (App. No. 44647/98), Judgment of the ECHR of 28 January 2003, paras. 10-15. 

286
 Bkz., aynı yönde, Arostegui-Gomez, a.g.m., sf:171. 

287
 Von Hannover v. Germany, (App. No.59320/00), Judgment of the ECHR of 24 June 2004, 

paras.51, 69. Bu kararın Türkçe çevirisi için bkz., Haydar Burak Gemalmaz, “Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesi Önünde Prenses Caroline Paparazilere KarĢı”, Özel YaĢam, Medya ve Ceza Hukuku, 

Yayına Hazırlayan Yener Ünver, Seçkin Yay., Ankara, 2007, sf:171-199. 
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BÖLÜM 2  

ÖZEL YAġAMIN KORUNMASI HAKKI VE MÜDAHALE: 

NEGATĠF BOYUT 

 Özel yaĢam hakkının dıĢardan bir müdahale olmaksızın kullanılabilmesi, „özel 

yaĢama saygı‟ Ģeklindeki genel hakkın sadece bir yönünü ve tarihsel geliĢimi 

bakımından da ilk yönünü oluĢturmaktadır. Özel yaĢama saygı hakkının görece yeni 

bir hak olduğu dikkate alındığında, bu hakkın ortaya çıkmasına yol açan baĢat 

ihtiyaç, kiĢinin özel yaĢamını deyim yerinde ise, baĢkalarının bakıĢlarından ve 

merakından uzak yaĢama isteği olmuĢtur. ĠĢte bu yöndeki istek, ilk kez Amerikalı 

avukat Warren ile sonradan Amerikan Yüksek Mahkemesi yargıçlığı yapacak olan 

Brandeis‟in birlikte kaleme aldıkları ünlü makalelerinde formüle edilen „yalnız 

bırakılmaya hak‟tır/let to be alone.
1
 Ne var ki, zaman içinde „özel yaĢama saygı 

hakkı‟nın koruduğu hukuki menfaatler çeĢitlenmiĢtir. Bu hakkın ilk görünüm Ģeklini 

oluĢturan „yalnız bırakılmaya hak‟ süreç içinde, „kiĢinin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğü‟, „Ģeref ve Ģöhrete saygı hakkı‟ „seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟, 

„mahremiyetin korunması hakkı‟, „haberleĢmeye saygı hakkı‟ ve „konuta saygı 

hakkı‟ gibi hakları da içerecek Ģekilde geniĢlemiĢtir. 

 AĢağıda, tüm bu haklar Strasbourg Organları‟nın içtihatları ıĢığında analiz 

edilecektir.  

I) FĠZĠKSEL VE ZĠHĠNSEL BÜTÜNLÜK HAKKI 

 AĠHS Madde 8 altında korunan özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi 

çerçevesinde korunan hukuksal çıkarlardan biri, „fiziksel ve zihinsel bütünlük 

hakkı‟dır. Bu hak bağlamında aĢağıda, „beden üzerinde tasarruf hakkı‟ ile „bedenin 

Ģiddetten korunması‟ baĢlıkları altında çeĢitli hukuksal çıkarlar ele alınacaktır. 

                                                 
1
 Warren, Brandeis, a.g.m., sf: 19-42. 
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A) Beden Üzerinde Tasarruf Hakkı  

1) Genel Olarak 

 Bireyin nasıl bir hayat sürdürmek istediğine özgürce karar verebilmesi ve 

seçtiği yaĢam Ģeklini özgürce pratiğe aktarabilmesi kiĢisel özerkliğin herhalde en 

önemli yönleri olsa gerek. Liberalizmin bir ürünü olan kiĢisel özerklik nosyonu, 

liberal düĢünür Mill‟in Ģu ifadelerinde somutlaĢmaktadır.  

“KiĢi, kendisini ilgilendiren alanda mutlak olarak özerk olup, bedeni ve aklı üzerinde 

egemenlik sahibidir. Dolayısıyla, bir kiĢi üzerinde onun iradesi hilafına bir güç uygulanması 

ancak onun baĢkalarına zarar vermesinin önlenmesi amacıyla mümkün olacaktır; kiĢinin 

fiziksel ya da zihinsel iyiliği o kiĢi üzerinde güç kullanılması için yeterli bir temel teĢkil 

etmeyecektir. KiĢi, kendisi için daha iyi olacağı, kendisini daha mutlu kılacağı, bu Ģekilde 

davranmasının baĢkalarının gözünde daha akıllıca veya doğru olacağı yönünde argümanlar 

ileri sürülerek bir Ģeyi yapmaktan veya yapmamaktan alıkonulamaz.”
2
  

 Bedeni üzerinde egemenlik sahibi olan birey, bedeni ile ne yapacağına karar 

verme özgürlüğüne sahip olacaktır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, kiĢisel özerklik 

mutlak değildir. En temel sınırını, Mill‟in ifade ettiği „baĢkalarına zarar vermeme‟ 

ilkesi oluĢturmaktadır. Ancak bundan ibaret değildir. BaĢkalarına zarar verme 

olasılığının yokluğunda dahi, „kamu yararı‟ mülahazalarıyla bu özerkliğin 

sınırlandırılması mümkündür. Beden üzerinde tasarruf hakkı bağlamında anılan 

kamu yararı kimi zaman yaĢamın kutsallığı ilkesinde somutlaĢabilmektedir. 

Kamunun/toplumun, yaĢamın korunmasında menfaati bulunduğu ileri 

sürülmektedir.
3
 Bu durum özellikle, aĢağıda ele alınacak olan „ötanazi‟ ve „açlık 

grevi‟ gibi beden üzerinde tasarruf hakkının en radikal örnekleri bağlamında ortaya 

çıkmaktadır.  

 KiĢisel özerklik nosyonu AĠHS çerçevesinde açıkça zikredilmiyor olmakla 

beraber, AĠHS Madde 8 altındaki hakların yorumlanmasında esas alınan önemli bir 

ilkedir.
4
 AĠHS Madde 8 bağlamında bu ilkeden devinilerek güvence altınan alınan 

                                                 
2
 John Stuart Mill, On Liberty, Penguin Books, 1985, sf: 68-69. 

3
 Elizabeth Wicks, “The Right to Refuse Medical Treatment Under The European Convention on 

Human Rights”, Medical Law Review, Vol. 9, Spring 2001, sf: 17-40, 18-19. 

4
 Christine Goodwin v. the UK, (App. No. 28957/95), Judgment of the ECHR of 11 July 2002, para. 

90. (“90. Under Article 8 of the Convention in particular, where the notion of personal autonomy is 

an important principle underlying the interpretation of its guarantees, protection is given to the 
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hukusal çıkarlardan biri de beden/vücut üzerinde tasarruf hakkıdır. KiĢisel özerklik 

nosyonu, bireyin kendi vücuduyla ilgili seçimler yapabilme dolayısıyla bedeni 

üzerinde tasarrufta bulunma hakkını da mümkün kılmaktadır.
5
   

AĠHM‟e göre, bireyin yaĢamını kendi tercih ettiği Ģekilde sürdürebilmesi, 

„kendisine fiziksel ya da zihinsel olarak zarar verebilecek nitelikteki faaliyetlerde 

bulunmasını‟ da içerebilir. Devletin, bireyi seçtiği yaĢam tarzının sonuçlarından 

korumak için baĢta ceza hukuku yoluyla olmak üzere, alabileceği önlemlerin sınırı 

uzun bir süredir etik ve hukuk açısından tartıĢılmaktadır. Bununla birlikte, aĢağıda 

içtihatlar ıĢığında gösterileceği üzere, Mahkeme‟nin bu konudaki tutumu nettir. 

Sağlığı hatta yaĢamı tehdit eden eylemler karĢısında devletlerin aldığı zorlayıcı ya da 

cezai önlemler bireyin özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil edecektir ve bu 

nedenle de Madde 8/2 altında meĢrulaĢtırılması gerekecektir.
6
  

Nitekim Mahkeme, Keenan davasında, bir mahpusun kendisine zarar vermesini 

engellemek için alınacak önlemlerin AĠHS Madde 5 ve Madde 8 hükümlerine ve 

daha genel olarak kiĢisel özerklik ilkesine aykırı olmaması gerektiğini belirtmiĢtir.
7
 

Bu, bireyin bedeni üzerinde tasarruf hakkının kiĢisel özerklik çerçevesinde AĠHS 

Madde 8 kapsamına girdiğinin göstergesidir. 

                                                                                                                                          
personal sphere of each individual, including the right to establish details of their identity as 

individual human beings…”) (vurgu eklenmiĢtir) 

5
 Pretty v. the UK, (App. No: 2346/02), Judgment of the ECHR of 29/04/2002, para. 66. (“66. 

…comparable concerns arose regarding the principle of personal autonomy in the sense of the right to 

make choices about one's own body.”) (vurgu eklenmiĢtir) K. A. et A. D. c. Belgique, (Requetes No. 

42758/98-45558/99), Arret du 17 Fevrier 2005, para. 83. (“…Le droit d‟entretenir des relations 

sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d‟autonomie 

personnelle…”)  

6
 Pretty v. the UK, (App. No. 2346/02), Judgment of the ECHR of 29/04/2002, para. 62. (“62. The 

Court would observe that the ability to conduct one's life in a manner of one's own choosing may also 

include the opportunity to pursue activities perceived to be of a physically or morally harmful or 

dangerous nature for the individual concerned. The extent to which a State can use compulsory 

powers or the criminal law to protect people from the consequences of their chosen lifestyle has long 

been a topic of moral and jurisprudential discussion, the fact that the interference is often viewed as 

trespassing on the private and personal sphere adding to the vigour of the debate. However, even 

where the conduct poses a danger to health or, arguably, where it is of a life-threatening nature, the 

case-law of the Convention institutions has regarded the State's imposition of compulsory or criminal 

measures as impinging on the private life of the applicant within the meaning of Article 8 § 1 and 

requiring justification in terms of the second paragraph…”) (vurgu eklenmiĢtir) 

7
 Keenan v. the UK, (App. No. 27229/95), Judgment of the ECHR of 3 April 2001, para. 92. (“92. 

There are general measures and precautions which will be available to diminish the opportunities for 

self-harm, without infringing on personal autonomy.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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AĢağıda, bireyin bedeni üzerinde tasarruf hakkının çarpıcı görünümleri olan 

„tıbbi müdahaleyi red hakkı‟, „rızaya dayalı yaralama fiilleri/bedene zarar verme 

hakkı”, ve „fahiĢelik‟ sırasıyla ele alınacaktır. 

2) Tıbbi Müdahaleyi Red Hakkı 

a) Genel Olarak 

KiĢilerin fiziksel ve zihinsel bütünlüklerine saygı hakkı olarak formüle edilen 

hukuksal çıkarlarına yönelik müdahalelerin baĢında „tıbbi müdahale‟ olgusu 

gelmektedir. Tıbbi müdahale kavramı, kiĢinin yaĢamını, sağlığını ve vücut 

bütünlüğünü korumaya yönelik olan ve tıp mesleğini icraya yetkili kiĢiler tarafından 

gerçekleĢtririlen faaliyetlerdir.
8
 Oldukça geniĢ bir kavram olup, önleyici bakımı, 

teĢhisi, tedaviyi, rehabilitasyonu, her türlü tıbbi testi ve araĢtırmaları/deneyleri 

içermektedir.
9
 

Bireyler, kural olarak, rızaları olmaksızın tıbbi müdahaleye tabi tutulamazlar, 

aksi halde bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkına bir müdahale söz konusu 

olabilecektir. Nitekim, AĠHM‟e göre, bazı durumlarda, aksi takdirde ölümcül 

sonuçlara yol açabilecek olsa dahi, zihinsel açıdan yeterli yetiĢkin bir hastaya rızası 

hilafına tıbbi tedavi uygulanması, AĠHS Madde 8 anlamında kiĢinin fiziksel 

bütünlüğüne bir müdahale oluĢturur.
10

 Bu içtihat, tıbbi müdahaleyi red hakkının 

AĠHS Madde 8 altında tanındığının bir göstergesidir.  

Strasbourg Organları‟nın AĠHS Madde 8 çerçevesindeki içtihatlarına konu 

olmuĢ tıbbi müdahaleler çeĢitlilik arz etmektedir. Ġspat hukuk çerçevesinde delil elde 

etmek için yapılan tıbbi testler; kiĢinin alkollü olup olmadığının tespitine yönelik 

                                                 
8
 Ahmet Nezih Kök, “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesine Göre Aydınlatma ve Rıza”, Kamu 

Hukuku ArĢivi, Kasım 2005, sf: 116-121, 118.   

9
 “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Açıklayıcı Raporu” (No. 164 “Explanatory Report to the 

Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the 

application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”), para. 34. 

10
 Pretty v. UK, (App. No: 2346/02), Judgment of the ECHR of 29/04/2002, para. 63. (“63. In the 

sphere of medical treatment, the refusal to accept a particular treatment might, inevitably, lead to a 

fatal outcome, yet the imposition of medical treatment, without the consent of a mentally competent 

adult patient, would interfere with a person's physical integrity in a manner capable of engaging the 

rights protected under Article 8 § 1 of the Convention.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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kan
11

 ve nefes
12

 testleri, uyuĢturucu dolu poĢeti yuttuğundan Ģüphelenilen kiĢiye 

kusturucu ilaç verilmesi
13

, babalığın tespitine yönelik kan testi
14

, suç failinin 

tespitine yönelik kan ve tükürük örneği testi
15

, bulaĢıcı hastalık riskine karĢı 

tüberküloz testi yapılması ve göğüs röntgeni çekilmesi talebi
16

, jinekolojik 

muayene
17

, psikiyatrik muayene
18

, psikiyatrik tedavi,
19

 fiziksel tedavi
20

, açlık 

grevinde olan kiĢilerin zorla beslenmesi
21

 Strasbourg Organları içtihatlarına konu 

olmuĢ tıbbi müdahale örnekleridir. Açlık grevi, ötanazi ve organ nakli de tıbbi 

müdahale örnekleri olmakla birlikte, özelliklerinden ötürü aĢağıda ayrıca ele 

alınacaktır. 

i) Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk KoĢulları 

AĢağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan koĢullara uyulmadan gerçekleĢtirilen 

tıbbi müdahaleler, bağlamına göre Madde 3 veya Madde 8 veyahut her ikisinin 

birlikte korumasını devreye sokmaktadır. Rıza unsurunun eksik olduğu zorunlu tıbbi 

müdahaleler, Strasbourg Organları içtihatlarına çeĢitli kereler konu olmuĢ ve bu 

doğrultuda içtihadi standartlar oluĢturma fırsatı yakalanmıĢtır.  

                                                 
11

 X. v. the Netherlands, (App. No. 8239/78), Admissibility Decision of the EComHR of 4 December 

1978;   

12
 Tirado Ortiz and Lozano Martin v. Spain, (App. No. 43486/98), Admissibility Decision of the 

EComHR of 15/06/1999. 

13
 Jalloh v. Germany, (App. No. 54810/00), Judgment of the ECHR of 11 July 2006. 

14
 X. v. Austria, (App. No. 8278/78), Admissibility Decision of the EComHR of 13 December 1979. 

15
 Schmidt v. Germany, (App.No. 32352/02), Admissibility Decision of the ECHR of 5 January 2006. 

16
 Acmanne and Others v. Belgium, App. No. 10435/83, Admissibility Decision of the EComHR of 10 

December 1984. 

17
 Y.F. v. Turkey, (App. No. 24209/94), Judgment of the ECHR of 22 July 2003. 

18
 Worwa v. Poland, (App. No. 26624/95), Judgment of the ECHR of 27 November 2003. 

19
 Storck v. Germany, (App. No. 61603/00), Judgment of the ECHR of 16 June 2005. 

20
 Glass v. United Kingdom, (App. No. 61827/00), Judgment of the ECHR of 9 March 2004. 

21
 X. v. Germany, (App. No. 10565/83), Admissibility Decision of the ECoHR of 9 May 1984; 

Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Judgment of the ECHR of 24 September 1992; 

Nevmerzhitsky v. Ukrayna, (App. No. 54825/00), Judgment of the ECHR of 5 April 2005; Rohde v. 

Denmark, (App. No. 69332/01), Judgment of the ECHR of 21 July 2005. 
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SözleĢme Organları, zorunlu bir tıbbi müdahalenin,  önemsiz dahi olsa, Madde 

8‟e bir müdahale teĢkil edeceği içtihadında bulunarak
22

, rıza unsurunu ön plana 

çıkartmıĢ ve zorunlu tıbbi müdahaleleri bir kül olarak Madde 8‟in kapsamına dahil 

etmiĢtir. Dolayısıyla, her türlü zorunlu tıbbi müdahale kiĢinin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğüne bir müdahaledir. Ne var ki, bu müdahalenin Madde 8‟in ihlalini 

sonuçlaması ayrı bir husus olup, Madde 8/2 çerçevesinde yapılacak olan inceleme 

sonucuna bağlıdır.  

 Tıbbi müdahale söz konusu olduğunda, son derece önem arz eden iki unsur 

bulunmaktadır: „Yasallık‟ ve „rıza‟ unsurları. Nitekim mağdurun alıkonulmasını 

takiben jinekolojik muayeneye götürülmesinin AĠHS Madde 8 ihlali olduğu ileri 

sürülerek bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunulduğu Y.F. davasında
23

, AĠHM 

yaptığı inceleme sonucunda söz konusu jinekolojik muayene için yasa tarafından 

belirtilen tıbbi bir gerekliliğin ya da durumun olmadığını belirlemiĢtir. Mahkeme, 

savcılık makamı tarafından yapılmıĢ bu tür bir muayene talebinin de olmadığını not 

etmiĢtir. Türk Hükümeti‟nin güvenlik güçlerinin ırza geçme suçlamalarına maruz 

kalmasının önlenmesi için jinekolojik muayenenin gerekli olduğu yönündeki 

argümanını kabul eden Mahkeme, kiĢinin fiziksel bütünlüğüne yönelik herhangi bir 

müdahalenin mutlaka yasa tarafından öngörülmesi gerektiğine ve muayene edilecek 

kişinin rızasının bulunması gerektiğine hükmetmiĢ
24

 ve söz konusu muamelenin 

yasaya dayanmadığı gerekçesiyle Madde 8 ihlali bulgulamıĢtır.
25

  

                                                 
22

 X. v. Austria, (App. No. 8278/78), Admissibility Decision of the ECoHR of 13 December 1979, 

para. 3 (The Law); Acmanne and Others v. Belgium, App. No. 10435/83, Admissibility Decision of 

the ECoHR of 10 December 1984, para. 5 (The Law); Schmidt v. Germany, (App.No. 32352/02), 

Admissibility Decision of the ECHR of 5 January 2006, para. 1 (The Law). 

23
 Y.F. v. Turkey, (App. No: 24209/94), Judgment of the ECHR of 22 July 2003, para. 12. Y.F. v. 

Turkey kararının konumuzla ilgili paragraflarının Türkçe çevirisi için bkz., Arslan, “Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesinin Özel YaĢam Hakkına Müdahaleyle Elde EdilmiĢ Deliller Hakkındaki Güncel 

Kararlarının Ġlgili Paragrafları”, sf: 470-471. 

24
 Y.F. v. Turkey, (App. No. 24209/94),  Judgment of the ECHR of 22 July 2003, para. 43. (“43. … 

while the Court accepts the Government's submission that the medical examination of detainees by a 

forensic doctor can prove to be a significant safeguard against false accusations of sexual molestation 

or ill-treatment, it considers that any interference with a person's physical integrity must be prescribed 

by law and requires the consent of that person.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

25
 Y.F. v. Turkey, (App. No. 24209/94),  Judgment of the ECHR of 22 July 2003, para. 43. 
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 AĠHM‟nin Y.F. davası hükmünde belirlemiĢ olduğu bu standartlar son derece 

önemlidir. Dikkati çekmek gerekir ki, Mahkeme „ve‟ bağlacı kullanarak kiĢinin 

fiziksel bütünlüğüne yönelik herhangi bir müdahalenin „yasa tarafından 

öngörülmesini‟ ve ayrıca „ilgili kiĢinin rızası ile‟ yapılmasını gerekli görmüĢtür. Bu 

durumda, kadın mahpusların bir önleyici tedbir olarak jinekolojik muayeneye tabi 

tutulmaları, ancak bu hususun yasa ile öngörülmüĢ olması ve ilgili kiĢinin rızasının 

varlığı koĢullarında mümkün olabilecektir. Esasında, „yasallık‟ koĢulu SözleĢme‟de 

koruma altına alınan bütün haklar bakımından geçerli olan bir koĢul olup bu 

çalıĢmanın V. Bölümünde „sınırlama rejimi‟ baĢlığı altında ayrıntılı olarak 

incelenmektedir. 

aa) Tıbbi Müdahale Yapılan KiĢi Bakımından Aranan KoĢullar 

aaa) Tıbbi Müdahale Yapılan KiĢinin Rızası 

Tıp alanında hasta özerkliği, II. Dünya SavaĢından beri ön plana çıkan bir 

prensip olmuĢ ve özellikle liberal bireyci geleneğe sahip ülkelerde kuvvetli bir 

Ģekilde savunulmuĢtur.
26

 Günümüzde hastanın özgür bireysel tercihi, tıbbi 

müdahalenin hukuka uygunluğunda belirleyici unsur haline geldiği gibi
27

, hakkın 

icrası, hastanın yaĢamı ve sağlığı gibi hukuksal kurum ve değerlerin de üstündedir.
28

 

Hasta özerkliğinin kabulüyle beraber, hekimlerin paternalist rolleri de değiĢime 

uğramıĢ ve hekim-hasta iliĢkisi eĢit hak ve değere sahip iki birey arasındaki ortaklık 

iliĢkisi olarak görülmeye baĢlanmıĢtır.
29

 KiĢilerin tıbbi müdahale söz konusu 

olduğunda sahip oldukları bu kiĢisel özerklik ve kendi geleceğini belirleme hakkını 

ete kemiğe büründüren kavram ise, „rıza‟ kavramıdır.
30

     

                                                 
26

 Göran Hermeren, “The Debate About Dignity”, Euthanasia Volume I- Ethical and Human 

Aspects, Council of Europe Publishing, 2003, sf:37-57, 44-45. 

27
 Yener Ünver, “Hekim ve Hasta Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından 

Konumlandırılması”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, Nisan 2007, sf: 199-234, 200. 

28
 Yener Ünver, “Türk Tıp Hukukunda Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel 

Sayı: Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Cilt: III, Sayı:2, Yıl:2006, sf: 227-288, 238. 

29
 BarıĢ Erman, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin, Ankara, 

2003, sf: 60. 

30
 Feridun Yenisey, “Tedavi Açısından Ġlgilinin Rızası”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, 

V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 ġubat-1 Mart 2008, Dedeman-Ankara, sf: 868-880, 

871.  



 98 

Hiç kimseye rızası olmaksızın tıbbi müdahalede bulunulamayacağı kuralı, 

UĠHH‟nin yerleĢik kurallarından biridir. Nitekim tıbbi müdahalelere rıza konusunu 

oldukça ayrıntılı bir Ģekilde düzenleyen, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi 

Madde 5
31

 ve Biyoetik ve Ġnsan Hakları Hakkında Evrensel Bildiri Madde 6
32

 

hükümleri tıbbi müdahalelerin, ancak ilgili kiĢinin rızası ile gerçekleĢtirilebileceği 

kuralını açıkça düzenlemektedir. Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi hükümleri 

konumuz bakımından özellikle önem arz etmektedir. ġöyle ki, bu SözleĢmede geçen 

„insan hakları‟ ibaresi, AĠHS‟nin temel ilkelerine gönderme yapmakta ve bu 

SözleĢme ile AĠHS‟deki bazı prensipler de geliĢtirilmektedir.
33

 Ġki SözleĢme 

arasındaki iliĢki sadece Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin AĠHS‟ye yaptığı 

göndermeden ibaret değildir. AĠHM de kimi içtihatlarında bu SözleĢmeye, Açıklayıcı 

Raporuna ve Protokollerine gönderme yapmıĢtır.
34

 Ġki SözleĢme arasındaki bu 

karĢılıklı etkileĢim, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin ilgili hükümlerinin 

incelenmesini konumuz bakımından gerekli kılmaktadır. 

 

 

                                                 
31

  Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Madde 5 hükmü Ģöyledir: 

“Madde 5 – Genel kural 

Sağlık alanındaki bir müdahale ancak ilgili kiĢinin özgür ve bilgilendirilmiĢ rızası 

alındıktan sonra gerçekleĢtirilebilir. 

Bu kiĢiye önceden müdahalenin amacı ve niteliği aynı zamanda da sonuçları ve 

riskleri konusunda uygun bilgi verilecektir. 

Ġlgili kiĢi herhangi bir zamanda rızasını serbestçe geri alabilir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

Bu Maddenin çevirisi için ayrıca bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1224. 

32
 Biyoetik ve Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi/(“Universal Declaration on Bioethics and Human 

Rights”), UNESCO‟nun 19 Ekim 2005 tarihindeki Genel Konferansında kabul edilen Madde 6‟nın 

ilgili paragrafı Ģöyledir: 

“Madde 6 – Rıza 

1.  Herhangi bir önleyici, tanısal, iyileĢtirici tıbbi müdahale ancak ilgili kiĢinin yeterli 

bilgiye dayanan önsel, özgür ve bilgilendirilmiĢ/aydınlatılmıĢ rızası ile 

gerçekleĢtirilecektir. Rıza, uygun olduğunda, açık olmalıdır ve ilgili kiĢi tarafından, 

(bu kiĢi bakımından) bir dezavantaj ya da önyargıya yol açmaksızın, herhangi bir 

zamanda ve herhangi bir nedenle geri alınabilir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

33
 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Açıklayıcı Raporu/(No. 164 “Explanatory Report to the 

Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the 

application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”), para. 9. 

34
 Glass v. United Kingdom, (App. No. 61827/00), Judgment of the ECHR of 9 March 2004, para. 75; 

Vo v. France, (App. No. 53924/00), Judgment of the ECHR of 8 July 2004, paras. 35-38; Evans v. the 

United Kingdom, (App. No: 6339/05), Judgment of the ECHR of 7 March 2006, paras. 40, 68; Evans 

v. the United Kingdom, (App. No: 6339/05), Judgment of the ECHR [GC] of 10 April 2007, para. 50. 
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Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin rıza unsuruna iliĢkin genel kuralı 

düzenleyen 5. Maddesi, rıza veremeyecek durumda olan kiĢilerin korunmasına iliĢkin 

6. Maddesi
35

, zihinsel rahatsızlığı olan kiĢilerin korunmasına iliĢkin 7. Maddesi
36

 ve 

bilimsel araĢtırmaya rıza veremeyecek kiĢilerin korunmasına iliĢkin 17. 

Maddesinde
37

, kiĢisel özerklik prensibinin izdüĢümünü görmek mümkündür.
38

  

                                                 
35

 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Madde 6 hükmü Ģöyledir: 

 “Madde 6 – Rıza veremeyecek durumda olan kiĢilerin korunması 

1. AĢağıdaki Madde 17 ve Madde 20‟ye tabi olarak, rıza verme kapasitesine sahip 

olmayan bir kiĢiye müdahale ancak onun doğrudan menfaati/yararı için yapılabilir. 

2. Yasa uyarınca, bir küçük/minor bir müdahaleye rıza verme kapasitesine sahip 

olmadığı durumda, müdahale ancak onun temsilcisinin ya da yasa tarafından 

öngörülmüĢ bir makamın ya da bir kiĢinin ya da bir organın/body izni ile 

gerçekleĢtirilebilir.  

Küçüğün görüĢü yaĢı ve olgunluk derecesi ile orantılı olarak artan ölçüde belirleyici 

bir faktör olarak dikkate alınacaktır. 

3. Yasa uyarınca, bir yetiĢkin zihinsel özrü, bir hastalığı ya da benzer nedenler 

dolayısıyla bir müdahaleye rıza verme kapasitesine sahip olmadığında, müdahale 

sadece onun temsilcisinin ya da yasa tarafından öngörülmüĢ bir makamın ya da bir 

kiĢinin ya da bir organın/body izni ile gerçekleĢtirilebilir. 

Ġlgili kiĢi mümkün olduğu ölçüde izin iĢlemine katılacaktır. 

4. Yukarıda paragraf 2 ve 3‟te belirtilen temsilciye, makama, kiĢiye ya da 

organa/body, aynı Ģartlar altında, Madde 5‟te göndermesi yapılan bilgi verilecektir.  

5. Yukarıda paragraf 2 ve 3‟te göndermesi yapılan izin ilgili kiĢinin en yüksek 

menfaati için herhangi bir zamanda geri alınabilir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

36
 “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi” Madde 7 hükmü Ģöyledir: 

 “Madde 7- Zihinsel rahatsızlığı olan kiĢilerin korunması 

Denetim, kontrol ve temyiz usulleri de dahil olmak üzere yasa tarafından öngörülen 

koruyucu Ģartlara tabi olarak, ciddi zihinsel rahatsızlığı olan bir kiĢi, sadece böyle bir 

tedavinin uygulanmaması durumunda sağlığına ciddi bir zarar gelebileceği 

olasılığında, zihinsel rahatsızlığını tedavi etmeyi amaçlayan bir müdahaleye rızası 

olmaksızın tabi tutulabilir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

37
 “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi” Madde 17 hükmü Ģöyledir: 

 “Madde 17- AraĢtırmaya rıza veremeyecek kiĢilerin korunması 

1. Madde 5‟de düzenlendiği Ģekliyle rıza verme kapasitesinden yoksun bir kiĢi 

üzerinde araĢtırma ancak aĢağıdaki tüm koĢullar karĢılandığında gerçekleĢtirilebilir:  

i. Madde 16, alt-paragraf i-iv‟de düzenlenen koĢullar yerine getirildiğinde; 

ii. araĢtırma sonucu (üzerinde araĢtırma yapılacak kiĢinin) gerçek ve doğrudan 

menfaatine olma potansiyeli taĢıdığında, 

iii. karĢılaĢtırılabilir etkililik araĢtırması rıza verebilecek durumda olan bireyler 

üzerinde gerçekleĢtirilemez; 

iv. Madde 6 uyarınca sağlanan gerekli izin/yetki özel ve yazılı olarak verildiğinde; 

ve 

v. ilgili kiĢi itiraz etmediğinde. 

2. Ġstisnai olarak ve yasa/hukuk tarafından öngörülen koruyucu koĢullar altında, 

araĢtırma ilgili kiĢinin sağlığının doğrudan menfaati için sonuçlar doğurma 

potansiyeli taĢımadığında, bu araĢtırmaya yukarıda paragraf 1, alt-paragraf i, iii, iv ve 

v‟de öngörülen koĢullar ile aĢağıdaki ek koĢullara tabi olarak izin/yetki verilebilir: 

i. araĢtırma, bireyin durumuna, hastalığına ya da rahatsızlığına iliĢkin bilimsel 

bilgideki/understanding önemli ilerleme yoluyla ilgili kiĢiye veyahut aynı yaĢ 

kategorisindeki ya da aynı hastalığa ya da rahatsızlığa yakalanmıĢ ya da aynı 



 100 

Tıbbi müdahaleye verilecek rıza, açık olabileceği gibi zımni de olabilir. Açık 

rıza ise, sözlü ya da yazılı olabilir. Çoğu tıbbi müdahale için rızanın açık olması 

aranmayıp, zımni rızanın varlığı yeterli görülmektedir. Ancak bazı tıbbi 

müdahalelerde rızanın açıkça gösterilmesi gerekebilir. Tıbbi deneyler ve organ nakli 

gibi tıbbi müdahalelerde ise, kiĢinin hem açık hem de spesifik rızası Ģarttır.
39

  

Esasında AĠHM‟nin tıbbi müdahalelere iliĢkin içtihatları, yukarıda yer 

verdiğimiz UĠHH‟nin rızaya iliĢkin kurallarına koĢuttur. Zira AĠHM, rızaya 

dayanmayan tıbbi müdahaleleri AĠHS Madde 8/1‟e bir müdahale olarak kabul 

etmiĢtir. Nitekim, Tirado Ortiz ve Lozano Martin davasında alkollü bir Ģekilde araba 

kullandıklarından Ģüphelenilen baĢvurucular, alkol düzeylerinin ölçülebilmesi için 

nefes testine tabi tutulmak istenmiĢ ve reddedince de haklarında dava açılmıĢtır. 

Mahkeme, zorla alkol muayenesi yapılmasının Madde 8/1 uyarınca özel yaĢama bir 

müdahale oluĢturabileceğini belirtmiĢtir.
40

 

Bir diğer dava örneği olan Glass davasında, baĢvuruculardan ilki zihinsel ve 

fiziksel engelli bir çocuk, ikincisi ise çocuğun annesidir. Ġkinci baĢvurucu, kendisinin 

muhalefetine rağmen çocuğuna morfin verilmesinin ve kendisine haber verilmeksizin 

çocuğunun tedavi dosyasına yaĢama döndürmeme talimatı içeren bir notun 

konulmasının çocuğunun AĠHS Madde 8 çerçevesindeki fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğüne, kendisinin de aile yaĢamına saygı hakkına bir müdahale teĢkil ettiğini 

ileri sürmüĢtür.
41

 Muhatap Hükümet ise, hastane çalıĢanlarının karĢılaĢtıkları acil 

                                                                                                                                          
durumda olan diğer kiĢilere yarar sağlayabilecek en iyi sonuçlara ulaĢmaya katkı 

sağlama amacı taĢıdığında; 

ii. araĢtırma, ilgili kiĢi bakımından minimum risk ve minimum yük/sıkıntı/burden 

taĢıdığında.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir)    

38
 Bkz., Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Açıklayıcı Raporu/ (No. 164 “Explanatory Report to 

the Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the 

application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”), paras. 34, 42, 

45, 54 ve 106.  

39
 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Açıklayıcı Raporu/(No. 164 “Explanatory Report to the 

Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the 

application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”), para. 37. 

40
 Tirado Ortiz and Lozano Martin v. Spain, (App. No. 43486/98), Admissibility Decision of the 

EComHR of 15/06/1999, para. 2 (The Law). 

41
 Glass v. United Kingdom, (App. No. 61827/00), Judgment of the ECHR of 9 March 2004, para. 61. 
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duruma ve ileride oluĢabilecek acil durumlarda alınacak önlemler konusunda ikinci 

baĢvurucu ile daha önceden ulaĢılan anlaĢmaya dikkat çekmiĢtir.
42

   

AĠHM, çocuğa, annesinin muhalefetine rağmen tedavi uygulanması kararının 

genel olarak çocuğun özel yaĢamına saygı hakkı alt-kategorisine ve özellikle de 

çocuğun fiziksel bütünlüğüne bir müdahale oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme bu 

değerlendirmeyi yaparken, ikinci baĢvurucunun daha önce doktorlara vermiĢ olduğu 

izni not etmiĢ ve fakat ikinci baĢvurucunun çocuğa morfin verilmesi kararına Ģiddetle 

karĢı çıkmıĢ olduğunu da dikkate almıĢtır. Mahkeme ayrıca, Muhatap Hükümetin 

acil durum savunmasını da değerlendirmiĢ ve acil durumun varlığının çocuğun 

fiziksel bütünlüğüne müdahale olduğu olgusuna gölge düĢürmeyeceğini ifade 

etmiĢtir.
43

   

ĠĢlenmiĢ olan bir suçun failinin ortaya çıkarılabilmesi için baĢvurucudan rızası 

hilafına kan ve tükürük örneği alınmasının Ģikayet konusu yapıldığı Schmidt 

davasında
44

 AĠHM, AĠHS Madde 8‟de korunan özel yaĢama saygı hakkı alt-

kategorisinin bir kiĢinin fiziksel bütünlüğünü de koruduğunu not ederek, 

baĢvurucudan rızası hilafına kan ve tükürük örneği alınmasının zorunlu tıbbi 

müdahale teĢkil ettiğini ve bir zorunlu tıbbi müdahalenin, önemsiz dahi olsa, kiĢinin 

mahremiyet hakkına/right to privacy bir müdahale olarak görülmesi gerektiğini 

mütalaa etmiĢtir.
45

  

Rıza unsurunun, AĠHM tarafından değerlendirildiği bir diğer dava Devrim 

Turan davasıdır. Bu davada baĢvurucu, alıkonulmasının baĢında ve sonunda olmak 

üzere iki kez jinekolojik ve rektal muayeneden geçirilmek istenmiĢ ve fakat her iki 

muayeneye de rıza göstermediği için söz konusu muayeneler yapılamamıĢtır. 

BaĢvurucu, jinekolojik ve rektal muayeneden geçirilmek istenmesinin Madde 3 

çerçevesinde kötü muamele teĢkil ettiğini ileri sürerek AĠHM‟ye bireysel baĢvuruda 

                                                 
42

 Glass v. United Kingdom, (App. No. 61827/00), Judgment of the ECHR of 9 March 2004, para. 65. 

43
 Glass v. United Kingdom, (App. No. 61827/00), Judgment of the ECHR of 9 March 2004, para. 70. 

44
 Schmidt v. Germany, (App.No. 32352/02), Admissibility Decision of the ECHR of 5 January 2006. 

45
 Schmidt v. Germany, (App.No. 32352/02), Admissibility Decision of the ECHR of 5 January 2006, 

para.1 (The Law). 
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bulunmuĢtur.
46

 Görüldüğü üzere, Devrim Turan davasında yukarıda belirtmiĢ 

olduğumuz Y.F. davasından farklı olarak baĢvurucu, jinekolojik ve rektal muayeneye 

tabi tutulmak istenmiĢ ve fakat rıza göstermeyince muayene yapılamamıĢtır. Bir 

diğer fark olarak belirtilmelidir ki, Y.F. davasında baĢvurucu, zorunlu jinekolojik 

muayeneye tabi tutulmuĢ olmasının AĠHS Madde 8 ihlali olduğunu ileri sürmüĢ ve 

AĠHM de incelemesini bu hakla sınırlı olarak yapmıĢtır. Oysa Devrim Turan 

davasında baĢvurucu, jinekolojik ve rektal muayeneye tabi tutulmak istenmesi 

olgusunun AĠHS Madde 3 çerçevesinde aĢağılayıcı muamele teĢkil ettiğini ileri 

sürmüĢtür. Bu davayı da AĠHM, Madde 3 çerçevesinde incelemiĢtir. 

AĠHM, Devrim Turan davasında öncelikle, AĠHS Madde 3 korumasının 

gündeme gelebilmesi için Ģikayet edilen muamelenin asgari bir Ģiddet derecesi 

taĢıması gerektiğini hatırlatmıĢtır. Mahkeme, baĢvurucunun rıza göstermemesinden 

ötürü jinekolojik muayenenin gerçekleĢtirilemediğini not etmiĢtir. Jinekolojik 

muayene için hastaneye götürülmenin baĢvurucuda sıkıntıya yol açmıĢ olabileceğini 

kabul eden Mahkeme, güvenlik güçlerine yönelik ırza geçme ve kötü muamele 

suçlamalarına karşı kadın mahpusların adli tıp hekimi tarafından jinekolojik 

muayeneden geçirilmelerinin önemli bir güvence oluşturduğunu da eklemiĢtir.
47

 

 AĠHM, Devrim Turan davasında baĢvurucunun jinekolojik muayene amacıyla 

hastaneye götürülmüĢ olmasının bir baĢına AĠHS Madde 3 anlamında aĢağılayıcı 

muamele teĢkil etmesi için gerekli olan asgari Ģiddet derecesini taĢımadığını 

belirtmiĢtir.
48

 Belirtilmelidir ki, bu davada AĠHS Madde 8 ihlali de ileri sürülmüĢ 

olsa idi, AĠHM‟nin bu hakkın ihlalini bulgulaması pekala mümkün idi. Çünkü daha 

önce de belirttiğimiz üzere, AĠHS Madde 8 özelinde fiziksel ve zihinsel bütünlük 

hakkı için AĠHS Madde 3‟ün aradığı anlamda bir Ģiddet eĢiği aranmamaktadır. Belli 

bir dereceye kadar etkilenmiĢ olmak yeterlidir. Merak edilen husus, Mahkeme‟nin 

AĠHS Madde 8‟i neden kendiliğinden dikkate almadığıdır. Bilindiği üzere, 

                                                 
46

 Devrim Turan v. Turkey, (App. No. 879/02), Judgment of the ECHR of 2 March 2006, para.16. Bu 

dava hakkında bilgi için ayrıca bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

(Madde 3/ĠĢkence Yasağı) Analizi, Ankara Barosu Yay., Ankara, 2006, sf:300-304,  (bu kitap 

bundan sonra, “(Madde 3/ĠĢkence Yasağı) Analizi/2006” olarak gösterilecektir). 

47
 Devrim Turan v. Turkey, (App. No. 879/02), Judgment of the ECHR of 2 March 2006, paras. 18-20. 

48
 Devrim Turan v. Turkey, (App. No. 879/02), Judgment of the ECHR of 2 March 2006, para. 21. 
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AĠHM‟nin baĢvurucunun ileri sürdüğü hak çerçevesinde değil de, olay örüntüsüne 

uygun olduğunu değerlendirdiği hak çerçevesinde inceleme yaptığı kimi davalar 

bulunmaktadır.
49

 Dolayısıyla bu yönde bir yetkisi vardır. 

 Jinekolojik muayeneye iliĢkin bu iki davada AĠHM‟nin, güvenlik güçlerine 

yönelik ırza geçme ve kötü muamele suçlamalarına karşı bayan mahpusların adli tıp 

hekimi tarafından jinekolojik muayeneden geçirilmelerinin önemli bir güvence 

oluşturduğunu kabul etmiĢ olmasının üzerinde durmak gerekmektedir. Çünkü aynı 

Mahkeme Y.F. davasında, fiziksel müdahalenin SözleĢme hukukuna uygunluğu için 

„yasallık‟ ve „ilgilinin rızası‟ koĢullarının gerekli olduğu içtihadında bulunmuĢtu. Bu 

durumda, eğer fiziksel müdahale için ilgili kiĢinin rızası Ģart ise, güvenlik güçlerine 

yönelik ırza geçme ve kötü muamele suçlamalarına karĢı bayan mahpusların adli tıp 

hekimi tarafından jinekolojik muayeneden geçirilmelerinin önemli bir güvence 

sağlamasının bir önemi olmamalıdır. Yok eğer, güvenlik güçlerine yönelik ırza 

geçme ve kötü muamele suçlamalarına karĢı bayan mahpusların adli tıp hekimi 

tarafından jinekolojik muayeneden geçirilmelerinin önemli bir güvence sağladığına 

ağırlık verir isek bu kez de, ilgili kiĢinin fiziksel müdahaleye rıza gösterip 

göstermemesinin bir önemi olmamalıdır. 

Kadın mahpusların, bir önleyici tedbir olarak jinekolojik muayeneye tabi 

tutulmak istenmeleri dikkate alınarak ve AĠHM‟nin her iki davada da bu güvenceyi 

kabul edip ve fakat kararını buna dayandırmamıĢ olduğu değerlendirilerek, bu 

güvencenin AĠHM tarafından her iki kararda da bir obiter dictum olarak 

kullanıldığının kabulünü mantıklı kılmaktadır.
50
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 Örnek olarak bkz., G. and E. v. Norway, (App. No. 9278/81; 9415/81), Admissibility Decision of 

the EComHR of 3 October 1983; Kontrova v. Slovakia, (App. No. 7510/04), Judgment of the ECHR 

of 31 May 2007. 
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 Bkz., aynı yönde, Devrim Turan v. Turkey, (App. No. 879/02), Judgment of the ECHR of 2 March 

2006, Partly Dissenting Opinion of Judge Hedigan Joined by Judge David Thor Björgvinsson, para. 
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Türkiye özelinde, jinekolojik muayeneler hususunda KKAOKK‟nin Türkiye‟nin birleĢtirilmiĢ 

dördüncü ve beĢinci periyodik raporuna iliĢkin „nihai yorumları‟nı da burada hatırlatmak gerekir. 
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muayeneye ve bekaret testine zorlandığını not etmiĢ ve Türk Hükümetini, her ne koĢulda olursa olsun 

jinekolojik muayenede kadının rızasının bir ön koĢul olmasının sağlanması konusunda uyarmıĢtır. 

Bkz., Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Thirty-second session, 10-28 

January 2005, Concluding commnets: Turkey, paras. 25, 26. 
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Görüldüğü üzere AĠHM, ne Glass davasında olduğu üzere „acil durum‟ 

gerekçesini, ne Schmidt ve Tirado Ortiz ve Lozano Martin davasında olduğu üzere 

„suç failinin belirlenmesini‟, ne de Devrim Turan davasında olduğu üzere „yalan yere 

suçlamaların engellenmesini‟, rıza unsurunun bir istisnası olarak görmüĢtür. 

Zikredilen davaların tümünde, fiziksel ve zihinsel bütünlüğe bir „müdahale‟ 

bulgulamıĢtır.  

bbb) Rıza Gösterme Ehliyeti 

Kural olarak, temyiz kudretine sahip yetiĢkinler rıza gösterme ehliyetine 

sahiptir. Bu noktada, çocukların
51

 ve zihinsel engellilerin kendilerine yapılacak tıbbi 

müdahalelerde ne ölçüde rıza gösterebileceklerinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. 

Haklarını koruma konusunda sınırlı imkanlara sahip olan çocuklara yönelik 

tıbbi müdahalelerin AĠHS Madde 8 bakımından doğurduğu meseleleri ayrıca ele 

almakta yarar vardır. Bu bağlamda, çocuğun sahip olduğu genel haklara, özel olarak 

da tıbbi müdahale örneğinde fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne saygı hakkına nasıl bir 

bakıĢ açısıyla yaklaĢılması gerektiği belirlenmelidir. Bedensel ve zihinsel açıdan 

güçsüz olan ve korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklara korumacı bir Ģekilde 

yaklaĢmak bir zorunluluk ise de, bu korumacılık çocuğu özgürleĢtirme motifiyle 

yapılmalıdır. Amaç, çocuğun özgür bir birey olabilmesi için bir taraftan her türlü 

istismara karĢı korunması, diğer taraftan ise kendisini ilgilendiren her türlü konuda 

mümkün olduğu ölçüde özerkliğine saygı gösterilmesidir. Esasında, çocuklar dahil 

olmak üzere mağdur edilebilir bütün kategorilere korumacı bir bakıĢ açısı ile 

yaklaĢmak ne kadar yerinde ise, kiĢisel özerkliklerinin mümkün olduğu ölçüde 

tanınması da o kadar yerindedir. Korumacı yaklaĢım ile özgürleĢtirici yaklaĢım 

birbirini dıĢlamamakta aksine iki yaklaĢım arasında karĢılıklı etkileĢim ve bütünsellik 

bulunmaktadır.
52
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Korumacı yaklaĢım ile özgürleĢtirici yaklaĢımın sentezinden oluĢan bu 

yaklaĢım, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin ilgili hükmüne de rengini 

vermiĢtir. Nitekim anılan SözleĢme Madde 6/2‟de, yasa uyarınca, bir küçük bir 

müdahaleye rıza verme kapasitesine sahip olmadığında, müdahalenin ancak onun 

temsilcisinin veyahut yasa tarafından öngörülmüĢ bir makamın veya bir kiĢinin ya da 

bir organın izni ile gerçekleĢtirilebileceği belirtilmiĢtir. Bu hükmün mefhumu 

muhalifinden, yasa uyarınca rıza beyanında bulunma kapasitesine sahip bulunan 

çocuğun, bir baĢkasının örneğin veli ya da vasisinin rızası olmaksızın kendisine tıbbi 

müdahalede bulunulup bulunulamayacağına karar verebilme hakkına sahip olduğu 

sonucu çıkmaktadır.
53

 Ancak, kanımca burada söz konusu olan çocuk bakımından 

kendi geleceğini belirleme hakkı, dolayısıyla tam bir özerklik olmayıp, bir katılım 

hakkıdır. Dolayısıyla çocuğun, kendisine iliĢkin tıbbi müdahalelerde karar alma 

süreçlerine katılma ve görüĢ açıklama hakkı bulunmakla beraber, söz konusu katılım 

hakkı, açıkladığı görüĢe her zaman uyulacağı anlamına gelmemektedir.
54

 

Tıbbi müdahaleler konusunda çocuğa tanınan bu katılım hakkı, Ġnsan Hakları 

ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin özellikle rıza kavramını düzenleyen maddelerine hakim 

olan kiĢisel özerklik yaklaĢımının, çocuğa ve hatta zihinsel rahatsızlıkları olan 

bireylere kadar nasıl geniĢletildiğinin ve bu kategoriler bakımından geleneksel olarak 

benimsenmiĢ korumacı yaklaĢım karĢısında bir denge sağlandığının göstergesidir.  

Eklenmelidir ki, rıza verme kapasitesine sahip olmayan bir çocuğa yapılacak 

tıbbi müdahale için rızası aranan temsilci, vermiĢ olduğu bu rızayı daha sonra ancak 

namına rızada bulunduğu çocuğun menfaati gerektiriyorsa geri alabilecektir.
55

 

Çocuğun tıbbi müdahaleler söz konusu olduğunda rızasının aranıp 

aranmayacağı sorunsalına iliĢkin UĠHH standartlarına yukarıda yer verdikten sonra, 

AĠHS çerçevesinde bu sorunsala nasıl yaklaĢıldığına daha yakından bakmak 

gerekmektedir.  
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 Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1224. 
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 Bkz., aynı anlama gelecek Ģekilde, Geraldine Van Bueren, “The International Protection of Family 

Members‟ Rights as the 21st Century Approaches”, sf: 742. 
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Bu alandaki öncü kararlardan biri Nielsen vakası kararıdır. Bu vakada 

baĢvurucu, bir çocuktur ve 12 yaĢında iken rızası hilafına ve fakat annesinin rızası ile 

devlet hastanesi çocuk psikiyatrisi bölümüne yatırılması tasarrufunu Ģikayet konusu 

yaparak AĠHK‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur. Ancak dikkati çekmek 

gerekir ki, bu vakada baĢvurucu akıl hastanesine kapatılması tasarrufunu AĠHS 

Madde 8/1 değil, Madde 5/1 çerçevesinde Ģikayet konusu yapmıĢtır.
56

 Bununla 

birlikte, gerek Komisyon‟un gerekse Mahkeme‟nin bir tıbbi müdahale olgusuna 

iliĢkin olan bu vakada verdikleri içtihat, çocukların tıbbi müdahaleye rıza gösterme 

ehliyetleri meselesinde Strasbourg Organları‟nın yaklaĢımını gösterir niteliktedir.  

Komisyon‟un Nielsen vakası kararında çocukların tıbbi müdahaleye rıza 

meselesine iliĢkin son derece önemli parametreler oluĢturulmuĢtur. Buna göre, 

çocuğun „yaĢı‟, „olgunluk düzeyi‟ ile „durumunu anlayabilme ve durumuna iliĢkin 

karar verebilme yeteneği/kapasitesi‟ çocuğa tıbbi müdahalede bulunulurken dikkate 

alınacaktır.
57

 Komisyon, Nielsen vakasında tıbbi müdahaleye iliĢkin olarak görüĢ 

açıklama yaĢı olarak asgari bir yaĢ sınırı öngörmemiĢ, ancak bir rakam 

belirtmeksizin çok küçük yaĢtaki bir çocuğun tıbbi müdahaleye iliĢkin olarak 

görüĢünün alınamayacağı gibi, 17 yaĢında bir çocuğun da iradesi hilafına bir 

psikiyatri bölümüne yatırılamayacağını belirtmiĢtir.
58

 

 Komisyon her ne kadar tıbbi müdahaleye iliĢkin görüĢ açıklama yaĢı 

belirlememiĢ ve görüĢü alınmadan psikiyatri bölümüne yatırılması durumunda 

Madde 5 çerçevesinde sorun doğuracak yaĢa örnek olarak 17 yaĢ gibi hayli yüksek 

bir yaĢı seçmiĢ ise de, Nielsen vakası özelinde, normal bir geliĢime sahip olup, 

durumunu anlayabilecek ve görüĢünü açıkça ifade edebilecek yeteneğe sahip 12 

yaĢındaki bir çocuğun isteğine aykırı bir Ģekilde psikiyatri bölümüne yatırılmasını 

Madde 5‟e aykırı bulmuĢtur. Komisyon, 12 yaĢındaki bir çocuğun da gerekli 
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 Nielsen v. Denmark, (App. No: 10929/84), Report of the ECoHR of 12 March 1987, para. 3. 

57
 Nielsen v. Denmark, (App. No: 10929/84), Report of the ECoHR of 12 March 1987, para. 125. 
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his personal liberty, which the admission to a hospital and detention in a psychiatric ward involve.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 
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olgunluğa ve durumunu anlama yeteneğine sahip olması koĢuluyla tıbbi müdahale 

için görüĢünün alınması gerektiğine karar vermiĢtir.
59

 

Komisyon‟un Nielsen vakasında belirlemiĢ olduğu bu standartlar daha sonra 

çocuğun katılım hakkı olarak ÇHS Madde 12 hükmünde ve Çocukların Haklarının 

Kullanılmasına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi‟nin
60

 çeĢitli maddelerinde bir norm 

olarak karĢımıza çıkacaktır.  

Nielsen vakasında AĠHM‟nin verdiği hüküm AĠHK‟nin kararından oldukça 

farklıdır. Mahkeme,  baĢvurucunun hastaneye yatırılırken görüĢüne baĢvurulması 

gerekip gerekmediği noktasında yaptığı incelemede, baĢvurucunun yaĢı dikkate 

alındığında ebeveyninin onun isteklerine aykırı dahi olsa, bir karar alabilmesinin 

normal olduğu değerlendirmesini yapmıĢtır.
61

 Mahkeme, akıl hastası olmayan 12 

yaĢındaki bir çocuğun akıl hastanesine yatırılmasında, „olgunluk‟ ya da „durumunu 

anlama ve durumu hakkında karar verebilme kapasitesi/yeteneği‟ gibi yaĢ dıĢındaki 

diğer unsurları dikkate almaksızın ve değerlendirmeksizin, sadece ebeveyninin 

rızasını yeterli görmüĢtür. Ne var ki, Mahkeme‟nin bu kararından en azından belirli 

yaĢlardaki çocukların tıbbi müdahale için görüĢünün aranacağı sonucu 

çıkartılabilir.
62

 

Çocuğa tıbbi müdahaleye iliĢkin bir diğer dava örneği olarak gösterilebilecek 

olan Storck davasında baĢvurucu 15, 16 ve 18 yaĢlarında iken babasının talebi 

doğrultusunda ve hem özel hem de kamuya ait değiĢik psikiyatri kurumlarına 

yerleĢtirilen ve buralarda tedavi gören bir kadındır. BaĢvurucunun, söz konusu 

psikiyatri kurumlarına yerleĢtirilmesi ve tedavisi rızası hilafına gerçekleĢtirilmiĢtir.
63

  

                                                 
59
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BaĢvurucunun talebi üzerine, hazırlanan uzman raporlarında, baĢvurucunun 

hiçbir zaman Ģizofreni türü bir psikozdan muzdarip olmadığı ve taĢkın/aĢırı 

davranıĢlarının ailesi ile yaĢadığı çatıĢmadan kaynaklandığı belirtilmiĢtir.
64

 

BaĢvurucu bu uzman raporları üzerine psikiyatri kurumlarında geçirdiği süre ve 

gördüğü tedavilerin hukuka aykırılığına dayanarak iç hukuk çerçevesinde tazminat 

davası açmıĢ, fakat lehe bir karar elde edememiĢtir.
65

  

BaĢvurucu, AĠHM‟ye baĢvurarak diğer hakların yanı sıra Madde 8‟in ihlali 

iddiasında da bulunmuĢtur. Belirtilmelidir ki, baĢvurucu AĠHM önünde rüĢt yaĢına 

ulaĢtığı tarihten sonraki psikiyatrik tedavilerini Ģikayet konusu yaptığı için Mahkeme 

baĢvurucunun 15 ve 16 yaĢlarında iken iradesi hilafına psikiyatri kurumlarına 

yatırılması konusunu değerlendirmemiĢtir. Mahkeme, baĢvurucunun rüĢt yaĢına 

ulaĢtığı tarihten sonraki tedavisi bakımından ise, iradesi hilafına tıbbi tedavi 

uygulanmasının bu tedavinin lege artis/meslek icabına göre olmasına bakılmaksızın 

baĢvurucunun özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisine bir müdahale teĢkil ettiği 

sonucuna varmıĢtır.
66

 Görüldüğü üzere, Mahkeme tıbbi tedavi konusunda ilgilinin 

rızasını belirleyici bir faktör olarak görmüĢ, tedavinin baĢvurucunun menfaatine 

olması gibi paternalist yaklaĢımı ya da tedavinin lege artis/meslek icabına göre bir 

Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ olup olmasına bir önem atfetmemiĢtir.  

Bilinebildiği kadarıyla, Nielsen ve Storck vakaları dıĢında, çocuğun iradesi 

hilafına tıbbi tedaviye tabi tutulmasının Ģikayet konusu yapılarak Strasbourg 

Organları önüne getirildiği baĢka bir vaka örneği bulunmadığından bu husustaki 

içtihadi birikim çok zayıftır. Ancak AĠHM‟nin önüne gelen bir davada, çocuğun tıbbi 

müdahale konusundaki isteklerinin ne ölçüde belirleyici olacağının, Strasbourg 

Organları içtihatlarında kabul edilen ve geliĢtirilen „çocuğun katılım hakkı‟ ile ÇHS, 

Çocukların Haklarının Kullanılmasına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi ve Ġnsan 

Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin ilgili hükümlerinin oluĢturduğu UĠHH 

standartları ıĢığında karara bağlanacağını öngörmek mümkündür. Kanımca, bu 

belirleme yapılırken, çocuğun da, en azından yaĢı ile orantılı olarak, bir özerkliğinin 
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bulunduğu unutulmamalıdır. Özellikle ergenlere
67

 tıbbi müdahale söz konusu 

olduğunda, onların kendilerine iliĢkin karar verme özgürlüğüne mümkün olduğunca 

saygı gösterilmelidir. 

Rıza verme kapasitesi hususunda belirtilmesi gereken bir kategori de zihinsel 

engellilerdir. Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin 7. Maddesinde zihinsel 

rahatsızlıklarından ötürü rıza veremeyecek durumda olan kiĢilere müdahalede 

bulunulmaması halinde sağlıklarına ciddi zarar gelebilecek ise, rızaları olmaksızın bu 

kiĢilere müdahalede bulunabileceği belirtilmektedir. Bu normda dikkati çeken husus, 

sadece zihinsel rahatsızlığı olan kiĢilerden söz ediliyor olması ve onların yakınlarının 

rıza vermesi aranmaksızın müdahaleye izin verilmesidir.  

 “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi”nin 8. Maddesinde
68

 rızanın 

alınamayacağı acil durumlarda ilgili kiĢinin rızası olmaksızın tıbbi müdahalede 

bulunulabileceği hükmü yer almaktadır. “Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi” 

Madde 9
69

 müdahale esnasında isteğini ifade edemeyecek durumda olan kiĢilerin, bir 

tıbbi müdahaleye iliĢkin olarak daha önce belirttikleri isteklerin dikkate alınacağı 

kuralını getirmektedir.   

Kimlerin, tıbbi tedaviye rıza verme kapasitesine sahip olup, kimlerin 

olmadığını belirleme yetkisi iç hukuklardadır. Ġç hukuk çerçevesinde bu belirleme 

yapılırken kiĢisel özerklik dikkate alınarak sadece ilgili kiĢilerin en yüksek menfaati 

gerektiriyor ise, rıza verme kapasitesinde olmadıkları kabul edilecektir.
70

 Görüldüğü 

üzere, rıza konusunda kiĢisel özerkliğe mümkün olan en yüksek derecede riayet 

edilmesi devletlere düĢen bir yükümlülük olarak belirmektedir. 
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ccc) Özgür Rıza 

 Tıbbi müdahalelere gösterilecek rızanın taĢıması gereken iki önemli koĢuldan 

ilki rızanın „özgür‟ olmasıdır. 

Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Madde 5 sağlık alanındaki bir 

müdahalenin, ancak ilgili kiĢinin „özgür‟ rızası var ise yapılabileceğini açıkça 

belirtmektedir. Özgür rıza ise, hiç kimsenin baskısı olmaksızın verilen rızadır.
71

  

 Özellikle alıkonulmuĢ kiĢilere yönelik tıbbi müdahalelere gösterilen rızanın 

gerçekten özgür olup olmadığı baĢlı baĢına bir meselesidir. Y.F. davasında 

baĢvurucu, jinekolojik muayeneye zorlandığını ileri sürmüĢ, Muhatap Hükümet ise 

bu tür bir muayenenin baĢvurucunun rızası olmaksızın gerçekleĢtirilemeyeceğini, 

baĢvurucunun muayene odasında iken buna itiraz edebileceğini belirterek, 

muayenenin baĢvurucunun rızası ile gerçekleĢtirildiğini ileri sürmüĢtür. AĠHM, 

baĢvurucunun alıkonulmuĢ olmasından dolayı yetkili makamların onun üzerinde tam 

bir kontrole sahip olduğundan hareketle baĢvurucunun mağdur edilebilirliğini 

dikkate alarak, böyle bir muayeneye direnmesinin beklenemeyeceğini belirtmiĢtir.
72

 

Rıza verme özgürlüğünün bir yönünü de, gösterilen rızanın daha sonra geri 

alınabilmesi özgürlüğü oluĢturmaktadır. Belirtilmelidir ki, rızasını geri almak isteyen 

kiĢi, öncelikle bunun sonuçları konusunda bilgilendirilecek daha sonra da kiĢinin bu 

isteğine uyulacaktır.
 
Ne var ki, hastanın göstermiĢ olduğu rızayı daha sonra geri 

alabilmesi hakkı, mutlak olarak uygulanan bir hak olmayıp örneğin tıbbi bir 

operasyonun ortasında iken geri alınan rızaya, hastanın sağlığının ciddi oranda 

tehlikeye girmesinden sakınmak için geçerlik tanınmayabilecektir.
 73

  

Eklemek yerinde olur ki, rıza verme kapasitesine sahip olan bir kiĢi, kendi 

zararına olsa bile istediği zaman rızasını serbestçe geri alabilecekken; rıza verme 

kapasitesine sahip olmayanlara yapılacak tıbbi müdahaleler için rızası aranan 

temsilciler, vermiĢ oldukları rızayı daha sonra ancak namına rızada bulundukları 
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kiĢinin menfaatine ise geri alabileceklerdir.
74

 Bu düzenlemenin amacının, rıza verme 

kapasitesine sahip olmayan kiĢilerin temsilcilerinin, örneğin velayet hakkı sahibi 

ebeveynlerin, sahip oldukları temsil yetkilerini kötüye kullanmalarını engellemek 

olduğu açıktır. 

    Tıbbi müdahaleye verilen rızanın özgürce geri alınabileceği ilkesinin, AĠHM 

tarafından uygulandığı önemli bir vakayı burada zikretmek yerinde olur. Evans 

davasında baĢvurucu, her iki yumurtalığında da çok ciddi kanser öncesi tümörler 

tespit edildiği ve ilerde yumurtalıklarının alınması gerekeceği için o tarihte birlikte 

olduğu partneri ile ilgili iç hukuk mevzuatı çerçevesinde bir form doldurmuĢ ve 

partneri in vitro döllenme için sperminin kullanılmasına rıza göstermiĢtir. 

BaĢvurucunun partneri ayrıca, spermlerinin baĢvurucunun yumurtalarını in vitro 

döllemesi sonucu oluĢan embriyonların saklanmasına ve daha sonra baĢvurucunun 

uterusuna yerleĢtirilmesine de rıza göstermiĢtir. Hem baĢvurucuya hem de partnerine, 

oluĢturulan embriyonlar baĢvurucunun uterusuna yerleĢtirilmeden önceki herhangi 

bir tarihte rızalarını geri alabilecekleri bildirilmiĢtir. BaĢvurucu ve partneri arasındaki 

bu anlaĢma üzerine, partnerinden alınan spermler ile baĢvurucunun yumurtaları 

döllenmiĢ ve elde edilen altı embriyon daha sonra baĢvurucunun uterusuna 

yerleĢtirilmek üzere saklanmıĢtır. Bu iĢlemlerden sonraki bir tarihte baĢvurucu bir 

operasyon geçirmiĢ ve her iki yumurtalığı da alınmıĢtır. BaĢvurucuya, oluĢturulan 

embriyonların uterusuna yerleĢtirilmesi için iki yıl beklemesi gerektiği söylenmiĢtir. 

Ancak, oluĢturulan embriyonlar baĢvurucunun uterusuna yerleĢtirilmeden önce 

baĢvurucu ve partneri ayrılmıĢ ve baĢvurucunun partneri embriyonların saklandığı 

kliniği bu ayrılık konusunda bilgilendirerek saklanan embriyonların yok edilmesini 

talep etmiĢtir.
75

  

 BaĢvurucu, partnerinin rızasının devam etmesini sağlamak üzere iç hukuk 

yollarına baĢvurmuĢ, ancak lehe bir karar elde edemeyince AĠHM‟ye bireysel Ģikayet 

baĢvurusunda bulunmuĢtur. Büyük Daire formundaki AĠHM, davayı Madde 8 
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altındaki iki hukuksal çıkarın çatıĢması ekseninde ele almıĢ ve ağırlığı „rıza‟ 

unsuruna vererek Madde 8‟e bir aykırılık bulgulamamıĢtır.
76

 

ddd) BilgilendirilmiĢ Rıza 

Tıbbi müdahaleye verilen rızanın geçerli olabilmesi için taĢıması gereken ikinci 

koĢul, verilen rızanın „bilgilendirilmiş/aydınlatılmış‟ olmasıdır.
77

 Doktrinde, tıbbi 

müdahalede bulunulacak olan kiĢinin bilgilendirilmesi tıbbi müdahaleye rızaya 

öngelen bir koĢul ve ayrı bir hak olarak değerlendirilmiĢtir. Buna göre, hasta 

öncelikle kendisine yapılacak olan tıbbi müdahale konusunda 

bilgilendirilecek/aydınlatılacak ve ancak bu aĢamadan sonra rıza sürecine 

geçilebilecektir. Bu süreçte de hasta müdahaleye rıza verebileceği gibi 

vermeyebilecektir de.
78

  

Belirtilmelidir ki, Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi Madde 5‟de de sağlık 

alanındaki bir müdahalenin ancak ilgili kiĢinin bilgilendirilmiş rızası üzerine 

gerçekleĢtirilebileceği açıkça ifade edilmektedir. Bir hastanın rızası ancak, sorumlu 

tıp görevlileri tarafından; i) uygulanacak tıbbi müdahalenin amacı, niteliği, sonuçları 

ve tıbbi müdahaleye içkin riskler; ii) hastanın yaĢı, diğer hastalıkları gibi kiĢisel 

özelliklerinden kaynaklanan riskler konusunda yeterince „açık‟ ve „anlayabileceği bir 

Ģekilde‟ verilen objektif bilgi temelinde bilgilendirilmiĢ/aydınlatılmıĢ olarak 

değerlendirilebilir.
79

 Tıbbi müdahale konusunda verilecek olan bilginin tıbbi 

müdahale uygulanacak kiĢinin „anlayabileceği bir Ģekilde‟ verilmiĢ olması özellikle 

önemlidir. Çünkü ancak bu durumda, tıbbi müdahale uygulanacak olan kiĢi tıbbi 

müdahalenin gerekliliğini veya faydasını ve taĢıdığı riskler ile sebep olabileceği acıyı 

tartabilecektir. Ayrıca, tıbbi müdahale uygulanacak kiĢiden gelen ek bilgi verilmesi 

yönündeki talepler de karĢılanmalıdır.
80
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  KiĢinin uygulanacak olan tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmeme 

yönünde bir talepte bulunma hakkı da vardır, bu hakka saygı gösterilmesi de 

zorunludur. Ancak bu durum, hiçbir Ģekilde tıbbi müdahale için hastanın rızasının 

alınması kuralını bertaraf etmeyecektir.
81

  

bb) Tıbbi Müdahalede Bulunan KiĢi Bakımından Aranan KoĢullar 

aaa) Müdahalenin Ġlgili Mesleki Yükümlülük ve Standartlara Uygun 

Olması/lege artis 

Herhangi bir tıbbi müdahalenin hukuka uygun addedilebilmesi için her Ģeyden 

önce ilgili mesleki yükümlülüklere ve standartlara uygun olarak yapılması 

gerekmektedir. Adeta bir ön koĢul teĢkil eden bu gereklilik
82

, Ġnsan Hakları ve 

Biyotıp SözleĢmesi Madde 4
83

 altında açıkça düzenlenmiĢtir. 

bbb) Aydınlatma Yükümlülüğü 

Hekimin, hastayı klinik yöntemin her aĢamasında bilgilendirme yükümlülüğü
84

 

bulunmaktadır. Hekim, eğer gerekli ise, bir tercüman yardımı ile anlaĢılır bir Ģekilde 

ve mümkün olduğu ölçüde az tıbbi terim kullanarak, Ģüpheye yer vermeksizin 

hastayı bilgilendirecektir. Böylece hastaya tıbbi tedaviyi kabul ya da red yönünde 

karar verebilmesi için gerekli veri sağlanmıĢ olacaktır.
85

 

b) Özellik Gösteren Bazı Tıbbi Müdahale Tipleri 

 Bireylerin, kural olarak, rızaları olmaksızın tıbbi müdahaleye tabi 

tutulamayacaklarını, aksi halde bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkına bir 

müdahale gündeme gelebileceğini belirtmiĢtik. Ancak, „ötanazi‟ ve „zorla besleme‟ 
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gibi bazı spesifik tıbbi müdahaleler söz konusu olduğunda mesele biraz çetrefil bir 

hal almaktadır. Bu tür tıbbi müdahaleleri de, genel kurala koĢut bir Ģekilde hasta 

özerkliği çerçevesinde mi çözüme kavuĢturulacağı, yoksa bireyin yaĢam hakkını 

korumak adına paternalist bir Ģekilde mi hareket edileceği hararetli tartıĢmaların 

konusu olmaya devam etmektedir. AĢağıda, „ötanazi‟, „zorla besleme‟ ile „organ ve 

doku nakli‟ ele alınacaktır.  

i) Ötanazi 

aa) Genel Olarak 

Ötanazi hususunu ele almadan önce ona öngelen ve temelini oluĢturan „ölme 

hakkı‟ üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Bireyin „ölme zamanını ve Ģeklini 

belirleme‟ Ģeklinde bir hakkının bulunduğu ve bireyin kiĢiliğini özgürce geliĢtirmesi 

için böylesi bir hakka ihtiyaç olduğu doktrinde ileri sürülen bir görüĢtür.
86

  

Özellikle liberal düĢünürler arasında ölme hakkı savunulan bir haktır. Dworkin, 

ölme ve yaĢama hakkındaki kararların kiĢiliği biçimlendiren ve ifade eden en önemli 

ve en zor kararlar olduğunu ifade etmiĢtir.
87

 Ancak Ģu da belirtilmelidir ki, 

Dworkin‟den çok daha önce doğal hukukçu Thomas More 1516 yılında yayımlanan 

„Utopia‟ baĢlıklı eserinde, tedavisi olmayan ve sıkıntı veren bir hastalıktan muzdarip 

kiĢilerin yaĢamları, onlar için artık bir ızdıraba dönüĢtüğü için, bu kiĢilere rahipler ve 

yöneticiler tarafından ölümün telkin edilebileceği ve böylece rızaları sağlanarak aç 

bırakma ya da uyuĢturucu ilaç verme yoluyla hayatlarının sona erdirilebileceğini 

belirtmiĢtir. Ancak More, hastanın zorla öldürülemeyeceğini özellikle 

vurgulamıĢtır.
88

 Görüldüğü üzere More, tedavisi olmayan hastaların doğal olmayan 

yollarla ölümlerini hızlandırmayı olumlamakta, adeta bir ölme hakkının ipuçlarını 

vermektedir.   
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Ancak, ölme hakkına hem liberal kanattan hem de liberal olmayan kanattan 

karĢı çıkanlar da bulunmaktadır. Nitekim, insanının kendisini bir „amaç‟ olarak kabul 

eden ve gerek kendisine ve gerekse diğer insanlara yönelik eylemlerinde bir amaç 

olarak görülmesi gerektiğine inan Kant, çok açık bir Ģekilde intiharın bireyin 

kendisine karĢı olan ödevi ile çeliĢeceğini ileri sürmüĢtür. Çünkü, akıl sahibi bir 

varlık olarak „kiĢi‟ sıfatına sahip insanın kendisi bir amaçtır ve yaĢamını 

sonlandırması onu bir „Ģey‟, bir „araç‟ haline getirecektir.
89

 

Gerçekten de, bireylerin yaĢam hakkı kadar ölme hakkı da olmalıdır. YaĢamın 

kutsallığı dogması ile, irade özerkliğine sahip bireyin istemediği bir hayatı yaĢamak 

zorunda bırakılmasının, bireyin kendi geleceğini belirleme hakkına ve dolayısıyla 

insan hakları nosyonuna da aykırı olduğu ileri sürülebilir. 

Aslında, intihar olgusu ile bireylerin pratikte yaĢamlarına istedikleri zaman ve 

istedikleri Ģekilde son verme imkanları vardır. Yine, tıbbi müdahaleyi red hakkı 

çerçevesinde de kiĢinin yaĢamını kısaltıp ölümünü çabuklaĢtırması mümkündür. 

Mesele, çoğu zaman içinde bulundukları fiziksel durumdan ötürü bu imkanı 

kullanabilme kapasitesine sahip olmayan kiĢiler bakımından durumun ne olacağıdır. 

Bu kiĢilerin, bir baĢkasının yardımı olmaksızın yaĢamlarına son vermeleri mümkün 

değildir. 

GeliĢen tıp bilimiyle birlikte ölümcül addedilen hastalıklarla yaĢama süresi 

önemli ölçüde uzamıĢtır. Ancak, yaşamın süresini uzatmak için kullanılan tedavi 

yöntemi ve ilaçlar yaşamın niteliğini/kalitesini ciddi derecede düĢürmektedir. 

Ölümcül hastalıklarla mücadele eden bireyler çoğu zaman dayanılmaz fiziksel ve 

belki de ondan daha yoğun olarak zihinsel ızdırap çekmektedirler.
90

 ĠĢte bu noktada, 

son yıllarda dünyanın çeĢitli yerlerinde insanların „ötanazi‟ talebiyle yetkili 

makamlara baĢvurduğu olgusu not edilmelidir. 

Ötanazi terimi, Antik Yunanca‟da “iyi” anlamına gelen “eu” ile “ölüm” 

anlamına gelen “thanatos” kelimelerinin birleĢmesinden oluĢmakta olup, 
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“dayanılmaz acı çeken bir hastanın, sakinleĢtirici ya da uyuĢturucu ilaçlarla kendi 

isteği ile sakin ölümü”nü ifade etmektedir.
91

 Ötanazinin günümüzde kabul edilen 

tanımlarından biri Ģöyledir; “ölümcül, iyileĢmesi mümkün olmayan bir hastalığı olan 

ve dayanılmaz acı çeken hastanın kendi talebi üzerine hekimin bir eylemi ya da 

hareketsiz kalması ile hastanın ölmesine yardım etmesidir.”
92

  

Ötanazi, kiĢinin rızasının olup olmamasına göre „istemli‟ ve „istem-dıĢı‟, 

kullanılan yönteme göre ise „aktif‟ ve „pasif‟ gibi türlere ayrılmaktadır. „İstemli 

ötanazi‟; temyiz kudretine sahip bir bireyin herhangi bir Ģekilde sakatlanmamıĢ 

özgür iradesine dayanılarak yapılan ötanazidir.  „İstem-dışı ötanazi‟; hastanın 

rızasının alınması olanağının bulunmadığı durumlarda akrabalarının rızası ile 

gerçekleĢtirilen ötanazidir. Diğer taraftan, „aktif ötanazi‟, hastanın ölümünü 

sağlayacak olan tıbbi yöntemlerin, yüksek dozda morfin verme örneğinde olduğu 

üzere, doğrudan uygulanmasıdır. „Pasif ötanazi‟, hastanın yaĢamını devam 

ettirebilmesi için gerekli olan yaĢam desteğinin çekilmesi veya sunulmamasıdır.
93

 Bir 

baĢka ötanazi türü ise, „dolaylı ötanazi‟dir ve hastanın ağrılarını dindirmek için ağrı 

kesicilerin kullanılması sonucu istenmeyen bir yan etki olarak ölümün 

gerçekleĢmesini ifade eder.
94

  

Ötanazi, multidisipliner bir konu olup, tıp, felsefe, hukuk, özellikle de ceza 

hukuku, özel hukuk, hukuk felsefesi ve anayasa hukuku çerçevesinde yıllardan beri 

tartıĢılmaktadır. Tabii, bu husus, hiç kuĢkusuz din adamları bakımından da son 

derece cazip bir tartıĢma konusudur. Ötanazinin lehinde ve aleyhinde birçok tezler 

üretilmiĢtir. Aleyhindeki tezlerden dini temelli olanların hareket noktasını, „yaĢamın 

kutsallığı‟, seküler temelli olanların hareket noktasını ise, „yaĢamın dokunulmazlığı‟ 
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tezi oluĢturmaktadır. Ötanazinin lehindeki tezler ise, „yaĢamın niteliği‟ temelinden 

yola çıkmaktadırlar.
95

 

Ötanazi genel olarak tartıĢmalı bir konu olmakla beraber, üzerinde en çok 

durulan ve en çok tartıĢılan „aktif ötanazi‟ türüdür. Doktrinde „ölmesine izin verme‟ 

ve „öldürme‟ ayrımı yapılarak, pasif ötanazi sonucunda meydana gelen ölüm, 

hastanın „ölmesine izin verilmesi‟nin sonucu olan „doğal ölüm‟ olarak 

görülmektedir. Zira, bu Ģekilde yaĢatılan birey en baĢından, geliĢen teknolojinin 

ürünü olan yaĢam destek ünitelerine bağlanmamıĢ olsaydı hastalığından ötürü zaten 

ölmüĢ olacaktı. Ancak bu ötanazi türünün aksine aktif ötanazide, hastanın ölümüne 

yol açanın hastalığından kaynaklanan doğal koĢullar olmayıp, bir baĢka kiĢinin 

eylemi ile „öldürülmesi‟ olduğu ileri sürülmektedir.
96

  

Gerçekten de, pasif ötanaziyi hukuk çerçevesinde meĢrulaĢtırmak daha 

kolaydır. Bunu mümkün kılacak araçların baĢında da, bireyin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğüne saygı hakkı çerçevesinde tıbbi müdahaleyi red hakkı gelmektedir. 

Hasta, yaĢam destek ünitelerine bağlı olmak istemediği yönündeki iradesi ile ölüm 

sonucunu doğurabilir. Ancak, aktif ötanazide bireyin ölme arzusunun 

gerçekleĢebilmesi için bir baĢka kiĢinin icrai bir eylemle bu sonuca yol açması 

gerekmekte olup özünde tıbbi müdahaleyi değil ve fakat yaĢamayı reddetmektedir.  

Avrupa Konseyi‟ne üye Devletlerin büyük çoğunluğunda yaĢam destek 

ünitesinin çekilmesi yoluyla gerçekleĢtirilen „pasif ötanazi‟ yasal olarak 

uygulanmakta iken
97

, yine AK üyesi Devletlerin ezici çoğunluğunda „aktif ötanazi‟ 

ve „intihara yardım‟ yasaktır. AK düzleminde „aktif ötanazi‟nin ulusal hukuk 

çerçevesinde tanındığı iki Devlet vardır: Hollanda ve Belçika. Dolayısıyla, aktif 

ötanazi konusunda bir Avrupa konsensüsünden söz edilemez ki, bu husus aĢağıda ele 
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alacağımız AĠHS sisteminin ötanaziye yaklaĢımı konusunda son derece 

belirleyicidir.  

„Aktif ötanazi‟ ilk kez Hollanda‟da tanınmıĢ, bunu Belçika izlemiĢtir. Her iki 

ülkede de, „aktif ötanazi‟ sıkı kurallara bağlanmıĢtır. Buna göre;
98

   

i- hasta, iyileĢme ümidi olmayan katlanılmaz bir hastalıktan muzdarip 

olmalıdır; 

ii- hasta istemli olarak, dikkatlice değerlendirdikten sonra ve tekrar eden 

talepler yoluyla ötanazi talebinde bulunmalıdır; 

iii- hasta sağlığı konusunda bilgilendirilmelidir; 

iv- ötanazi ancak bir hekim tarafından gerçekleĢtirilebilir; 

v- gerek hasta gerekse de hekim için ötanazinin bir alternatifinin olmaması 

gerekir; 

vi- ötanazi konusunda ikinci bir hekimin görüĢü alınmalıdır; 

vii- ötanazinin gerçekleĢtirilirken izlenmesi/denetlenmesi gibi ek usuli 

güvenceler sağlanmalıdır.  

Belirtilmelidir ki, AK‟nin aktif ötanaziye yaklaĢımı üye Devletlerin 

yaklaĢımından farklı değildir. Nitekim AK/PM, 1999 tarihli 1418 sayılı ve 

“Ölümcül hastaların ve ölmekte olanların insan haklarının ve onurunun 

korunması” baĢlıklı Tavsiye Kararı‟nda
99

, ağırlıklı olarak ölümcül hastaların 

onurlu bir Ģekilde ölme hakları ve palyatif bakım
100

 üzerinde durmuĢtur.
101
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Ancak, hastaların „kendi geleceklerini belirleme hakkı‟nın korunarak „tıbbi 

tedaviyi reddetme‟ haklarının sağlanması da tavsiye edilmiĢtir.
102

 Bu durum, 

kanımca „pasif ötanazi‟nin kabulü olarak yorumlanabilir. Hastanın acılarını 

dindirmek için, bir yan etki olarak hastanın yaĢamının kısalmasına neden olacaksa da 

ağrı kesici ilaçların verilmesi de, tavsiye edilerek adı zikredilmeden „dolaylı ötanazi‟ 

kabul edilmiĢtir.
103

 „Aktif ötanazi‟ konusunda ise, ölümcül bir hastanın ya da ölmek 

üzere olan bir kiĢinin, bir baĢkasının yardımı ile ölmeyi istemesinin asla hukuki bir 

talep olarak görülemeyeceği kabul edilerek
104

 hem aktif ötanaziye hem de intihara 

yardıma kapı kapatılmıĢtır.  

bb) AĠHS Özelinde Ötanazi 

Belirlenebildiği kadarıyla, doğrudan ötanazi hakkı talebinin Ģikayet konusu 

yapılarak Strasbourg Organları önüne getirildiği bir vaka örneği bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, Strasbourg Organları‟nın bu konu bağlamında oluĢturmuĢ olduğu bir 

içtihadı bulunmamaktadır. Ancak, yine belirlenebildiği kadarıyla, teknik olarak 

„intihara yardım‟ konulu iki dava AĠHM önüne gelmiĢtir. Bu davalar incelenerek, 

ötanazi konulu bir dava önüne geldiğinde Mahkeme‟nin ne yönde karar vereceğine 

iliĢkin kestirimlerde bulunmak mümkündür. Bu nedenle aĢağıda bu davalar ele 

alınacaktır. 

„Ġntihara yardım‟ konulu davalardan ilki, Sanles davasıdır. Davanın mağduru 

Ramon Sampedro, yirmi beĢ yaĢında iken geçirdiği bir kaza sonucu boynundan 

aĢağısı paralize olmuĢ ve bu Ģekilde otuz yıl yaĢadıktan sonra hayatını kaybetmiĢ bir 

erkektir.
105

 Mağdur hayatta iken, intiharına yardım edilmesine izin verilmesi için iç 
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hukuk çerçevesinde giriĢimlerde bulunmuĢ, ancak bu talebi kabul görmemiĢtir. 

Mağdur daha sonra, bilinmeyen bir ya da daha fazla kiĢinin yardımı ile intihar 

etmiĢtir.
106

 Mağdurun davasını AĠHM önüne taĢıyan baĢvurucu, mağdurun 

yengesidir ve mağdurun onurlu bir Ģekilde ölmesine izin verilmemiĢ olmasının AĠHS 

Madde 2, Madde 3, Madde 5, Madde 8, Madde 9 ve Madde 14  ihlali oluĢturduğunu 

ileri sürmüĢtür.
107

 Ne var ki, Mahkeme anılan hakların baĢkasına geçirilemez haklar 

olduğunu, dolayısıyla da baĢvurucunun mağdur namına bu hakların ihlalini ileri 

süremeyeceğini belirterek baĢvuruyu kabul edilemez bulmuĢtur.
108

  

„Ġntihara yardım‟a iliĢkin ikinci dava ise, AĠHM tarafından esastan karara 

bağlanmıĢ olan Pretty
109

 davasıdır. Bu davada baĢvurucu evli olup, kocası, kızı ve 

torunu ile birlikte yaĢamakta olan 43 yaĢında bir kadındır. BaĢvurucu, 1999 yılından 

beri motor nöron hastalığından
110

 muzdariptir. Bu baĢvuru yapıldığı sırada baĢvurucu 

hastalığının son safhalarını yaĢamaktaydı. BaĢvurucunun vücudunun boynundan 

aĢağı kısmı felçli durumdadır,  konuĢması anlaĢılır Ģekilde değildir ve bir tüp 

vasıtasıyla beslenmektedir. Haftalar ya da aylarla ölçülebilecek kadar az bir yaĢama 

Ģansı bulunmaktadır. BaĢvurucunun muzdarip olduğu hastalığın son safhaları 

oldukça acı verici ve onur kırıcıdır. Buna karĢılık, baĢvurucunun zihni ve karar 

verme yeteneği zarar görmemiĢtir.
111
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 BaĢvurucu, hastalığı olağan sürecinde devam ederse maruz kalacağı acıdan ve 

onur kırıcı durumdan korktuğu için ne zaman ve nasıl öleceğini kontrol edebilmeyi 

istemektedir. Fakat, her ne kadar intihar ve intihara teĢebbüs Ġngiliz hukuku 

çerçevesinde suç olarak düzenlenmiĢ değil ise de, baĢvurucu hastalığından ötürü bir 

baĢkasının yardımı olmaksızın intihar edebilme olanağından yoksundur ve intihara 

yardım etme Ġngiliz hukukunda bir suç olarak öngörülmektedir.  BaĢvurucunun 

avukatı, baĢvurucunun kocasının yardımı ile intihar edebilmesi için savcılık 

makamına baĢvurarak eğer baĢvurucunun kocası baĢvurucuya intihar etmesinde 

yardım eder ise, kovuĢturulmayacağına dair bir güvence verilmesi talebinde 

bulunmuĢtur. Ancak bu talep reddedilmiĢtir.
112

  

 BaĢvurucu, AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunarak, AĠHS Madde 

2, Madde 3, Madde 8, Madde 9 ve Madde 14‟ün ihlal edildiğini ileri sürmüĢtür.
113

    

 AĠHM, incelemesine Madde 2 çerçevesinde baĢlamıĢ ve kendi içtihat 

hukukunun yaĢam hakkına SözleĢme‟nin en temel haklarından biri olduğu için 

üstünlük verdiğini belirtmiĢtir. YaĢam hakkı olmaksızın SözleĢme‟deki diğer haklara 

sahip olmak, anlamsız ve geçersiz olacaktır.
114

 AĠHM, bu genel tespitten sonra 

Mahkeme‟nin yaĢam hakkına iliĢkin tüm vakalardaki tutarlı vurgusunun, Devletlerin 

yaĢam hakkını koruma yükümlülüğü olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme, Madde 2‟de 

düzenlenen yaĢam hakkının negatif bir yönü de olduğuna ikna olmamıĢtır. 

Mahkeme‟ye göre, AĠHS Madde 2‟nin metni farklı formüle edilmiĢ olup, yaĢamın 

niteliği ya da bir kiĢinin yaĢamı ile ne yapacağını seçmesi ile ilgili değildir. 

Mahkeme, AĠHS Madde 2‟nin metninin/lafzının çarptırılmadan ya da anlamından 

saptırılmadan bir ölme hakkı tanıyor olarak yorumlanamayacağını ve bir bireyin 

yaĢamı ya da ölmeyi seçmesi anlamında bir kendi geleceğini belirleme hakkı 

oluĢturamayacağını belirtmiĢtir.  Mahkeme, ölme hakkının ister üçüncü bir kiĢinin 

elinden olsun isterse de bir kamu makamının yardımı ile olsun, Madde 2‟den 

çıkarsanamayacağını ifade etmiĢtir. Mahkeme bu kararına destek olarak da yukarıda 

yer verdiğimiz AK/PM‟nin 1418 (1999) sayılı Tavsiye Kararını göstermiĢtir. 
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Mahkeme, sonuç olarak AĠHS Madde 2‟nin bir ihlali olmadığına karar vermiĢtir.
115

 

Böylece Mahkeme, AĠHS Madde 2‟nin kapısını intihara yardım taleplerine sıkıca 

kapatmıĢtır. 

AĠHM, Madde 3 çerçevesindeki incelemesinde öncelikle somut olayda, 

Muhatap Hükümetin baĢvurucuya uyguladığı herhangi bir kötü muamele 

bulunmadığını ve baĢvurucunun Devletin tıbbi makamlarından yeterince bakım 

görmediği Ģeklinde bir hususu da Ģikayet konusu yapmadığını not etmiĢtir. 

BaĢvurucunun, yetkili makamların, kocasının intihar etmesine yardım etmesi 

durumunda kovuĢturma baĢlatmayacaklarına dair bir sözverimde bulunmayı 

reddetmelerinin insanlık dıĢı ve aĢağılayıcı muamele oluĢturduğu yönündeki iddiası 

bağlamında Ģu içtihatta bulunmuĢtur. YaĢayan bir belge olan SözleĢme, dinamik ve 

esnek bir Ģekilde yorumlanmalıdır. Ancak herhangi bir yorum, SözleĢme‟nin 

amacına/konusuna ve bir insan hakları koruma sistemi olarak tutarlılığına da uygun 

olmalıdır. Mahkeme dolayısıyla, baĢvurucunun intiharına yardım etmesi halinde 

kocasının kovuĢturulamayacağına yönelik bir sözverimde bulunulması ya da yasal 

baĢka türlü bir intihara yardım Ģeklinin öngörülmesi Ģeklinde bir pozitif 

yükümlülüğün AĠHS Madde 3‟ten çıkarsanamayacağını bulgulamıĢtır.
116

 Böylelikle 

Mahkeme, intihara yardım talebi bağlamında AĠHS Madde 3‟ü de uygulanamaz 

bulmuĢtur.   

Mahkeme, intihara yardım talebi bağlamında AĠHS Madde 2 ve Madde 3 

çerçevesindeki incelemelerinden sonra meseleyi, Madde 8 altında ele almıĢtır. 

AĠHM, Madde 8‟in „kendi geleceğini belirleme hakkı‟ Ģeklinde bir hakkı da 
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içerdiğine iliĢkin önceki bir içtihadı olmadığını not etmiĢtir. Bununla birlikte 

Mahkeme, „kişisel özerklik‟ kavramının Madde 8‟deki güvencelerin 

yorumlanmasında önemli bir prensip olduğunu değerlendirmiĢtir.
117

 Bu olayda 

baĢvurucunun yaĢamının son zamanlarını geride bırakmak için seçtiği yol yaĢama 

eyleminin bir parçasıdır ve buna da saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.
118

 

Mahkeme, yaĢam hakkının kutsallığı prensibini yadsımaksızın, yaşamın niteliği 

kavramının Madde 8 çerçevesinde önem arz ettiğini belirtmiĢtir.
119

 Mahkeme, Bayan 

Pretty‟nin arzu etmediği onursuz ve ızdırap verici sondan sakınma yönündeki 

tercihinin yasa tarafından engellenmiĢ olmasının Madde 8‟deki hakkına bir müdahale 

teĢkil ettiğini kabul etmiĢtir.
120

 Fakat, ölümcül hastaların büyük çoğunluğunun 

mağdur edilebilir durumda olduklarını not etmiĢtir. Bu nedenle, intihara yardıma 

iliĢkin genel yasağın esnetilmesi ya da bu yasağa bazı istisnalar getirilmesi 

durumunda suiistimal riskini ve bunun oranını belirleme yetkisinin öncelikle Taraf 

Devletlerde olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme, güvenceler ve koruyucu usuller 

argümanına rağmen suiistimal riskinin var olduğuna ve intihara yardımın kategorik 

olarak yasak olmasının orantısız bir önlem olmadığına karar vermiĢtir.
121

  

Ġntihara yardım konulu bu iki davanın içtihatları ıĢığında, AĠHM‟in „ötanazi‟ 

konulu olası bir dava karĢısında geliĢtirebileceği yaklaĢıma iliĢkin olarak Ģunlar 

söylenebilir. Öncelikle, ötanazi talebinin ne AĠHS Madde 2 ne de Madde 3 

kapsamına dahil edilmesi bugün için mümkündür. Zira Mahkeme, yukarıda da 

belirttiğimiz üzere son derece kesin ifadelerle Madde 2 ve Madde 3 

formülasyonlarının ölme hakkı Ģeklinde bir hakka iliĢkin çıkarımlarda bulunmaya 
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imkan vermediğini belirtmiĢtir. Hal böyle olunca, intihara yardım gibi ötanazi 

konusunda da bu iki hakkın uygulanabilirliği bugün için yoktur.  

Esasında Mahkeme‟nin, genel olarak ölme hakkı, özel olarak da intihara 

yardım talepleri bağlamında AĠHS Madde 2‟yi ve Madde 3‟ü uygulanabilir kabul 

etmeyen bu yaklaĢımı eleĢtiriye açıktır. Strasbourg Organlarının değiĢik bağlamlarda 

pek çok kez vurguladığı SözleĢme‟nin yaĢayan bir belge olduğu ve etkili bir Ģekilde 

uygulanması gerektiği ilkesi, Madde 2 ve Madde 3 çerçevesinde de pozitif 

yükümlülükler doktrinin uygulanması örneğinde olduğu üzere bu hakların 

kapsamının geniĢletilmesinin aracı olmuĢlardır. Ancak, aynı ilkeler Strasbourg 

Organlarınca örneğin Madde 2‟yi „yaĢamın niteliğini/kalitesini‟ de içerir Ģekilde 

yorumlamada bir araç olarak kullanılmamıĢtır. Kanımca, Mahkeme‟nin bu 

muhafazakar tutumunu bugün de sürdürmesinin altında, kendisine SözleĢme ile 

tanınan „içtihat yapıcı‟ yetkisini aĢarak „sözleĢme yapıcı‟ rolüne girme endiĢesi 

yatmaktadır. Ölme hakkı bağlamında AĠHS Madde 2 bakımından yerinde 

sayılabilecek bu endiĢe, kanımca Madde 3 bakımından yerinde değildir. Sanles ve 

Pretty davalarında baĢvurucuların içinde bulundukları özel durumlar göz önüne 

alındığında, onların istemedikleri bir hayatı yaĢamaya adeta zorlanmaları olgusunun 

Madde 3 bakımından insanlık-dıĢı bir muamele olarak değerlendirilmesi pekala 

mümkündür.  

Hal böyle olunca, ötanazi konusunda SözleĢme çerçevesinde dayanılabilecek 

Ģimdilik tek hak Madde 8 altındaki „özel yaĢama saygı hakkı‟ olarak belirmektedir. 

Nitekim Mahkeme, Pretty davasında „kiĢisel özerklik‟ ve „yaĢamın niteliği‟ gibi 

Madde 8‟deki hakların bir anlamda felsefi temelini oluĢturan kavramlara yaptığı son 

derece önemli göndermelerle, „intihara yardım‟ talebinin iç hukuk çerçevesinde 

kabul görmemesini Madde 8‟e bir müdahale olarak değerlendirmiĢtir. Kanaatimce, 

bu içtihadi standart ötanazi için de aynen geçerlidir. Ötanazi talebinin iç hukuk 

çerçevesinde reddedilmesine iliĢkin olası bir davada, Mahkeme‟nin ötanazi talebini 

Madde 8 kapsamına sokup anılan hakkı bu bağlamda uygulanabilir kabul edeceği 

kuvvetle muhtemeldir.  

Ancak, sınırlandırılabilir bir hak olan özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale 

bulgulamak ile bu hakkın ihlalini bulgulamak farklı Ģeylerdir. Müdahale tespiti 
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önemlidir, zira hakkın uygulanabilir olduğu anlamına gelir. AĠHS Madde 8 

kapsamında kabul edilen bir hususa iliĢkin Ģikayette ihlal bulunabilmesi için Madde 

8/2 çerçevesinde yapılacak olan incelemede dikkate alınan önemli bir unsur „takdir 

marjı‟dır ve AĠHS Tarafı Devletler arasında yeknesaklığın bulunmadığı konularda 

bu takdir marjı geniĢtir.
122

  

Özetle, ötanazi konulu bir Ģikayet baĢvurusunda Mahkeme‟nin ihlal bulma 

olasılığı, yukarıda da belirttiğimiz üzere bu hususta SözleĢme Tarafı Devletler 

arasında bir konsensüs oluĢmadığı gibi eğer bir konsensustan söz edilecek ise, o da 

aktif ötanazinin tanınmaması noktasında olduğu göz önüne alındığında, bugün için 

oldukça zayıftır. Ancak, Hollanda ve Belçika gibi aktif ötanaziyi tanıyan devletleri 

takip eden yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla beraber, AK üyesi devletlerin 

çoğunluğunda aktif ötanazinin bir hak olarak tanınacağı öngörülebilir. Bu durumda, 

AĠHM‟in de bu çekim etkisinin dıĢında kalamayarak aktif ötanazinin yasaklanmasını 

Madde 8‟e aykırı bulacağı söylenebilir. 

Kanımca, ötanazi talep eden kiĢinin aydınlatılmıĢ rızasına, bu rızanın tanıklar 

huzurunda beyan edilmesi ve ikinci bir hekim onayı gibi ek güvencelerin eklenmesi 

ve ötanazinin bir hekim tarafından gerçekleĢtirilmesi koĢuluyla istemli ötanazinin 

kiĢisel özerklik çerçevesinde bir hak olduğu savunulabilir.
123

 

ii) Açlık Grevi –Zorla Besleme 

 aa) Genel Olarak 

 Açlık grevi
124

 çeĢitli motiflerle
125

 değiĢik kiĢiler tarafından 

gerçekleĢtirilebilmekteyse de, asıl alıkonulan kiĢiler tarafından ve çoğu zaman da bir 
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 Takdir marjı ve kapsamı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., bu çalıĢma Bölüm V. 
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 Bkz., aynı yönde Ġnceoğlu, a.g.m., sf: 143. 

124
 Bu konuda genel olarak bkz., R. Murat Önok, “Ġnsan Hakları ve Türk Ceza Hukuku Açısından, 

Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki Açlık Grevlerine Müdahale Etme Yükümlülüğü ve Bunun 

Ġhmalinden Doğan Sorumluluk”, Hukuk ve Adalet, Yıl: 4, Sayı: 9, KıĢ 2007, sf: 173-216. 
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 Doktrinde açlık grevinin arkasındaki saike/motife göre beĢ kategoriye ayrıldığı belirtilmiĢtir: i) 

Hüsrandan/hayal kırıklığından kaynaklanan açlık grevi, ii) dikkat çekme amacıyla yapılan açlık grevi, 
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Strikes: A Prisoner‟s Right or a „Wicked Folly‟?”, The Howard Journal, Vol. 40 No. 3, August 

2001, sf: 285-296, 287.  
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protesto Ģekli olarak yapılmaktadır. Bu yolla bazı taleplerin karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Açlık grevlerindeki etik mesele, temyiz kudreti yerindeyken 

hayata döndürülmeme talebininde bulunmuĢ olan açlık grevcisinin, bilincini 

yitirdiğinde  nasıl hareket edileceğinde yatmaktadır. Tıp biliminin temel ilkesi, 

hekimin hastayı hayata döndürmesini emretmektedir. Öte yandan, „hastanın 

özerkliğine saygı ilkesi‟, tıbbi müdahale için hastanın bilgilendirilmiĢ özgür rızasını 

gerektirmektedir. Söz konusu kiĢi bir mahpus ya da toplu Ģekilde gerçekleĢtirilen 

açlık grevlerine katılmıĢ biri olduğunda, grevdeki kiĢinin iradesinin özgür olup 

olmadığı hususu da meseleyi katmerleĢtirmektedir. Gerçekten ciddi etik tartıĢmalar 

doğuran bu mesele konusunda yol gösterici olan bazı ulusalüstü belgeler 

bulunmaktadır. Bunlardan biri de, belirttiğimiz tüm bu hususlara iĢaret eden 

doğrudan konumuzla ilgili Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi‟dir.
126

  

 Anılan Bildiri‟nin 1992 tarihinde gözden geçirilmiĢ metninde açlık grevcisi 

Ģöyle tanımlanmaktadır:
127

 “Bir açlık grevcisi, açlık grevine baĢlamaya karar 

verdiğini belirten ve önemli bir müddet yiyecek ve/veya sıvı almayı reddeden temyiz 

kudreti yerinde kiĢidir.” 

 Ancak, Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi‟nden önce yine Dünya 

Tıp Birliği‟nin bir belgesi olup, bu Bildiri‟ye ön gelen ve açlık grevi ile ilgili 

standartların yer aldığı bir baĢka bildiri, Dünya Tıp Birliği 1975 Tokyo Bildirisi‟
128

 

üzerinde durmak gerekmektedir. 1975 Tokyo Bildirisi‟nde, beslenmeyi reddeden bir 

mahpusun böylesi bir durumun doğuracağı sonuçları değerlendirebilecek temyiz 
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 Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi/(World Medical Association Declaration on Hunger 

Strikers), Kasım 1991‟de Malta‟da yapılan 43. Dünya Tıp Toplantısı‟nda kabul edilmiĢ ve Eylül 

1992‟de Marbella, Ġspanya‟da yapılan 44. Dünya Tıp Toplantısı‟nda editoryal incelemeden geçmiĢ ve 

Ekim 2006‟da  Pilanesberg, Güney Afrika‟da yapılan Dünya Tıp Toplantısı‟nda gözden geçirilmiĢtir. 
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 Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi (1. Definition). (“A hunger striker is a mentally 

competent person who has indicated that he has decided to embark on a hunger strike and has refused 

to take food and/or fluids for a significant interval.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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 Dünya Tıp Birliği Tokyo Bildirisi, 1975 (Alıkoyma ve Hapsetmeyle Ġlgili Olarak ĠĢkence ve 

Diğer Zalimane, ĠnsanlıkdıĢı ya da AĢağılayıcı Muamele ya da Ceza Bağlamında Hekimler Ġçin 
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Toplantısı‟nda kabul edilmiĢtir.  

Bu Bildiri‟nin Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, (Madde 3/ĠĢkence Yasağı) 

Analizi/2006, sf: 78.  
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kudretine sahip olduğunun bir hekim tarafından tespit edilmesi durumunda zorla 

beslenemeyeceği belirtilmiĢtir.
129

 Mahpusun temyiz kudretine sahip olduğunun ikinci 

bir hekim tarafından da teyit edilmesi ve beslenmeyi reddetmenin sonuçlarının bir 

hekim tarafından ilgili mahpusa anlatılması da Bildiri‟de yer almaktadır. Görüldüğü 

üzere anılan Bildiri‟de, bazı koĢulların sağlanması Ģartı ile açlık grevcisinin 

özerkliğine üstünlük tanınarak zorla besleme yasaklanmıĢtır.  

 Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi‟nin 2006 tarihinde gözden 

geçirilmiĢ nihai metninde, hekimlerin bireylerin özerkliğine saygı göstermeleri 

gerektiği ilkesi vurgulandıktan sonra açlık grevcilerine rızaları hilafına tedavide 

bulunulmaması belirtilmiĢtir. Açlık grevcilerinin zorla beslenmesi meselesinde ise, 

çok açık ifadelerle, bilgilendirilmiş ve özgür bir şekilde reddedilmesi durumunda 

zorla beslemenin yapılamaması gerektiği ifade edilmiĢtir.
130

  

 Bildiri, zorla besleme konusundaki ilkeyi koyduktan sonra diğer hususlara 

iliĢkin de belirlemelerde bulunmuĢtur. Buna göre, açlık grevcilerinin temyiz 

kudretinin yerinde olduğunun belirlenmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla, 

hekimin bu konuda bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Açlık grevlerine 

yönelik siyasanın merkezine hasta-hekim iĢbirliğini yerleĢtiren Bildiri, açlık grevcisi 

için tayin edilmiĢ hekime, grevdeki kiĢinin beslenmeyi reddetmesi durumunda, 

vicdani sebeplerden ötürü o grevciyle ilgilenmeyi bırakma ve onu zorla beslenmeme 

yönündeki iradesine uyacak baĢka bir hekime yönlendirme imkanı tanımaktadır.
131

 

Görüldüğü üzere, zorla besleme iki taraflı bir müdahaledir. Bir tarafında açlık 

grevcisi, diğer tarafında onunla ilgilenen hekim bulunmaktadır ve grevdeki kiĢinin 

iradesi kadar hekimin vicdani tutumu da önemlidir. Ancak, bu noktada hekimin 

yapabileceği tek Ģey, grevdeki kiĢiyi beslenmeye zorlayamayacağı için onu baĢka bir 

hekime teslim etmektir. 
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 Dünya Tıp Birliği Tokyo Bildirisi, 1975 (Alıkoyma ve Hapsetmeyle Ġlgili Olarak ĠĢkence ve 
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Strikers). 
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 Açlık grevi-zorla besleme ekseninde bir baĢka önemli mesele, bir hekim, bir 

açlık grevi vakasını devraldığında grevdeki kiĢi temyiz kudretini kaybetmiĢ durumda 

olabilir. ĠĢte bu olasılıkta, grevdeki kiĢinin zorla besleneceği mi, yoksa müdahalede 

bulunulmayacağı mı ikileminde belirleyici olan, kiĢinin daha önceden beyan etmiĢ 

olduğu bilgilendirilmiĢ ve özgür rızası olacaktır. Yani, açlık grevcisi henüz temyiz 

kudreti yerinde iken ileride temyiz kudretini yitirdiği noktada da zorla besleme 

yapılmaması yönünde beyanda bulunmuĢ ise, bu beyana uyulacaktır. Ancak, irade 

beyanın herhangi bir baskı altında yapılmadığı, özgür olduğu konusunda Ģüphe 

bulunmamalıdır. Ġkinci olasılıkta, yani temyiz kudretini kaybetmiĢ grevcinin bu 

duruma iliĢkin önceden beyan edilmiĢ bir iradesi bulunmuyor ise, hekim grevcinin en 

yüksek menfaatine olacağını değerlendirdiği Ģekilde hareket edecektir.
132

  

 Zorla besleme konusunda yol gösterici olan bir baĢka belge ise, Avrupa 

ĠĢkencenin Önlenmesi SözleĢmesi
133

 (bundan sonra, ĠÖS)‟dir. Bu SözleĢme‟nin 

denetim organı olan ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesi‟nin, (bundan sonra, ĠÖK)‟nin 

zorla besleme konusundaki standartları, mahpuslar tarafından gerçekleĢtirilen açlık 

grevleri olgusuna hiç de yabancı olmayan Türkiye‟ye yaptığı ziyaret sonrası 

hazırladığı raporunda da yer almaktadır. Türkiye‟de, F tipi cezaevlerini protesto 

etmek için Ekim 2000 tarihinde baĢlatılan açlık grevlerinden
134

 sonra Türkiye 

Devleti‟nin talebi üzerine bu ülkeye Aralık 2000-Ocak 2001 ve Nisan-Mayıs 2001 

tarihlerinde gerçekleĢtirilen ad hoc ziyaretler sonrasında ĠÖK tarafından hazırlanan 
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 Dünya Tıp Birliği Açlık Grevcileri Bildirisi, (Guidelines for the Management of Hunger 

Strikers). 

133
 Avrupa ĠĢkencenin ve ĠnsanlıkdıĢı ya da AĢağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi 
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gerçekleĢtirilen ve on mahpusun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan açlık grevini hatırlatmak isteriz. 



 129 

ve yayımlanan Rapor‟da açlık grevi ve zorla besleme konusunda ĠÖK‟nin yaklaĢımı 

bağlamında Ģu hususlara değinilmelidir. Öncelikle, ĠÖK, açlık grevcilerinin zorla 

beslenmesi meselesinin oldukça hassas bir konu olduğunu teslim ettikten sonra, bu 

konunun tartıĢmalı olduğunu not etmiĢtir. Komite zorla besleme hususunda bir tutum 

belirlemekten kaçındığını belirtmiĢtir. Ancak, açlık grevi yürütmekte olan kiĢilere 

yönelik siyasanın „hasta-hekim işbirliği‟ne dayalı olması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Bu bağlamda, açlık grevcileriyle ilgilenen doktorlara belirli bir muamele tarzını 

dayatma yoluyla hasta-hekim iĢbirliğine yönelik müdahaleler konusunda çok ciddi 

çekinceleri olduğunu ifade etmiĢtir.
135

 

 ĠÖS, zorla besleme konusunda AK düzleminde baĢvurulacak tek kaynak 

değildir. AK/BK de “Hapishanede sağlık hizmetinin etik ve örgütsel boyutları” 

baĢlıklı (98) 7 sayılı Tavsiye Kararı‟nda, açlık grevindeki mahpusun sağlık durumu, 

hekim görüĢüne göre ciddi ölçüde kötüleĢiyor ise, bu durumun derhal yetkili 

makamlara rapor edileceği ve mesleki standartlar da dahil olmak üzere ulusal 

mevzuata göre hareket edileceği belirtilmiĢtir.
136

 AK/BK‟nin de bu konuda net bir 

tavır takınmaktan kaçınarak, bu hususta ulusal hukuklara bir takdir yetkisi tanıdığı 

anlaĢılmaktadır. 

 Açlık grevleri konusunda geliĢtirilecek siyasa bakımından yukarıda yer 

verdiğimiz belgeler yol gösterici nitelikte olmanın ötesinde AĠHS‟in mesele 

karĢısında alacağı tavır bakımından da belirleyicidir. Zira, AĠHM aĢağıda ele 

alacağımız açlık grevine iliĢkin kararında
137

 bu belgelere yollama yapmıĢtır. 
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bb) AĠHS Özelinde 

 Açlık grevi ve zorla besleme Ģeklindeki zorunlu tıbbi müdahale olgusu Ģikayet 

konusu yapılarak Strasbourg Organları önüne gelmiĢtir. PeĢinen belirtilmelidir ki, bu 

vakalar pek az sayıdadır ve tümü de mahpuslar tarafından baĢlatılan açlık grevine 

iliĢkindir. 

Bu konudaki pilot vakalardan biri X vakası olup, bu vakada baĢvurucu, bir suç 

Ģüphesi üzerine tutuklanmıĢ ve bu durumu protesto etmek için açlık grevine baĢlamıĢ 

bir mahpustur. Hekimin zorla beslenmesi gerektiği yönündeki görüĢü üzerine, 

mahkeme kararı da alınarak baĢvurucu günde iki kez zorla beslenmeye baĢlamıĢtır. 

Zorla beslemeyi gerçekleĢtirmek için, baĢvurucu bir sandalyeye oturtulup ellerinden, 

ayaklarından ve göğsünden sandalyeye bağlanıyor, baĢı arkaya atılarak ve ağzı 

açılarak bir tüp yardımı ile, özel bir sıvıdan oluĢan yiyecek baĢvurucunun midesine 

gönderiliyordu.
138

 BaĢvurucu AĠHK‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunarak, 

zorla beslenmenin diğer hakların yanı sıra AĠHS Madde 3‟ü ihlal ettiğini ileri 

sürmüĢtür. 

Komisyon, zorla beslemenin belirli koĢullar altında Madde 3 çerçevesinde 

yasak olduğu kabul edilebilecek „aĢağılayıcı‟ unsurlar taĢıdığını belirtmiĢtir.
139

 

Ancak, diğer taraftan SözleĢmeci Devletlerin Madde 2 çerçevesinde bireylerin 

yaĢamlarını güvence altına alma yükümlülükleri bulunduğunu ve özellikle Devlet 

nezaretinde olan kiĢiler söz konusu olduğunda yaĢam hakkını güvence altına almak 

için olumlu edimde de bulunması gerektiğini vurgulamıĢtır. Komisyon, somut olayda 

bireyin fiziksel bütünlük hakkı ile SözleĢmeci Devletin Madde 2 çerçevesindeki 

yükümlülüğü arasında bir çatıĢma olduğunu ifade ederek, bu çatıĢmanın SözleĢme 

tarafından çözülmediğini belirtmiĢtir.
140
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Komisyon, yukarıda sözü edilen çatıĢmanın çözümü için Muhatap Alman 

Hükümeti‟nin iç hukukuna bakmıĢtır ve anılan hukuk çerçevesinde belirli Ģartlar 

altında zorla beslemenin yapılabildiğini not etmiĢtir. Komisyon, Muhatap 

Hükümetin, baĢvurucunun beslenmeyi red iradesine saygı göstererek sağlığının ciddi 

Ģekilde bozulmasına ve hatta ölmesine izin vermek ile baĢvurucunun insan onurunu 

ihlal edecek olsa bile zorla beslemenin gerçekleĢtirilmesi arasından ilkini tercih 

ederek baĢvurucunun en yüksek menfaatine olacak Ģekilde hareket ettiğini 

bulgulayarak Madde 3‟ün ihlal edilmediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
141

  

Esasında bu kararın, bireyin iradesi, yani özerkliği ile devletin AĠHS Madde 2 

çerçevesindeki pozitif yükümlülükleri arasında bir çatıĢma iliĢkisi kurularak aslında 

yaĢam hakkı ile kiĢisel özerklik arasında bir çatıĢma iliĢkisi kurulduğu ve üstünlüğün 

paternalist bir anlayıĢla yaĢam hakkına verildiği Ģeklinde okunması mümkündür. 

Dikkati çekmek gerekir ki, Komisyon‟un açlık grevcisinin iradesine gönderme 

yaparak, zorla besleme tıbbi müdahalesi karĢısında korunacak hukuksal çıkar olarak 

kiĢisel özerkliğe iĢaret ettiği sonucu çıkmaktadır.  

Belirtilmelidir ki, yukarıdaki karardan, Komisyon‟un açlık grevi konusunda 

belirlediği net bir tutumunun olmadığı anlaĢılmaktadır. Bu konuda yetkiyi iç 

hukuklara bırakmıĢ görünmektedir. Bununla birlikte, zorla beslemeninin belirli 

koĢullar altında Madde 3 ihlalini sonuçlayabilecek aĢağılayıcı yönlerinin olduğu 

tespiti son derece önemlidir. Zira, kural olarak Madde 3‟ün açlık grevi-zorla besleme 

ekseninde uygulanabilir olduğunun ifadesidir.   

Açlık grevine iliĢkin bir diğer vakada, Herczegfalvy vakasında, baĢvurucu akıl 

hastalığına eĢit bir paranoyadan muzdarip bir mahpustur ve serbest bırakılmadığı için 

bir kaç kez açlık grevine baĢlamıĢtır. BaĢvurucunun sağlığının bozulması üzerine 

zorla beslenmesine karar verilmiĢ ve bu iĢlem gerçekleĢtirilmiĢtir.
142

 BaĢvurucu, 

                                                                                                                                          
the High Contracting Party‟s obligation under Art. 2 of the Convention-a conflict which is not solved 

by the Convention itself.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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EComHR of 9 May 1984, (The Law). 
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 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, paras. 76-

90. 
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zorla besleme bağlamında Madde 3‟ün yanı sıra Madde 8‟i de Ģikayet konusu 

yapmıĢtır.
143

  

Komsiyon, mahpuslara ve akıl hastalarına gerekli tıbbi bakımın 

sağlanmamasının Madde 3‟e aykırı olabileceğini belirttikten sonra, tıbben gerekli 

olması ve tıp biliminin kabul ettiği standartlara uygun Ģekilde gerçekleĢtirilmesi 

koĢuluyla, zorunlu tıbbi müdahalenin Madde 3 ihlalini sonuçlamayacağını 

belirtmiĢtir.
144

 Komisyon somut olay özelinde, baĢvurucunun ilk iki açlık grevinde 

zorla beslenmesinin tıbbi gerekçelere dayandığını ve meĢru olduğunu belirterek 

Madde 3 ihlali bulgulamamıĢtır.
145

 

Ancak dikkati çekmek gerekir ki, Komisyon zorla beslemeyi bir baĢına AĠHS 

Madde 3‟e aykırı görmemekle beraber, bunun gerçekleĢtiriliĢ Ģeklinin AĠHS Madde 

3 çerçevesinde bir mesele doğurabileceğini ifade etmiĢtir. Ne var ki, somut olayda 

baĢvurucunun ilk iki açlık grevinde bir tüp yardımı ile suni olarak  beslenmesinin tıp 

biliminin standartlarına uygun olduğunu belirtmiĢtir.
146

  

Komisyon, Madde 8 çerçevesindeki incelemesinde ise, devletin, devlet 

kurumlarında alıkonulan kiĢilere yönelik zorunlu tıbbi müdahale kararının Madde 8‟e 

bir müdahale teĢkil edeceğini, ancak zorla besleme olgusunu Madde 3 altında 

incelediği için Madde 8 altında da ayrıca incelemeye gerek olmadığını belirtmiĢtir.
147

  

Ancak baĢvurucunun üçüncü açlık grevi sırasında zorla beslenmesi olgusu 

bağlamında, baĢvurucunun içinde bulunduğu agresif ruh hali nedeniyle kötü olduğu 

bir durumda iken zorla tedavi edilmesine Ģiddetle karĢı çıkmasına rağmen zor 

kullanılarak bir yatağa bağlanması ve izole bir Ģekilde çok uzun bir süre tutulması ve 
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 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, para. 256.  

144
 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, para. 242. 

(“242. Compulsory medical treatment does not violate Article 3 if it is necessary from the medical 
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 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, para. 244, 

249. 
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 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, paras. 

245, 249. 
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 Herczegfalvy v. Austria, (App. No. 10533/83), Report of the EComHR of 1 March 1991, para. 259. 
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bu arada zorla beslenme olgularının hepsi kümülatif bir Ģekilde değerlendirilerek 

Madde 3 ihlali bulgulanmıĢtır.
148

  

Ancak altını çizerek yineleyelim ki, Komisyon bu vaka bağlamında kural 

olarak zorla beslemeyi Madde 3‟e aykırı bulmamıĢ ve fakat son açlık grevinde 

baĢvurucunun içinde bulunduğu ruh durumunu ve ona yapılan muameleyi dikkate 

alarak Madde 3 ihlali bulgulamıĢtır.  

Vaka daha sonra Mahkeme önüne gelmiĢtir. Mahkeme, muhakemesini 

bütünüyle baĢvurucunun akıl hastalığı üzerine kurmuĢtur. Akıl hastaları gibi kendi 

adlarına karar verebilecek kapasitede olmayan kiĢilerin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğünü korumak için tıp otoriteleri tıp biliminin kabul edilmiĢ kuralları ıĢığında 

gerekli olduğuna karar verdiğinde zorunlu tıbbi müdahalenin uygulanabileceğini ve 

bunun Madde 3 anlamında insanlıkdıĢı ya da aĢağılayıcı olarak 

değerlendirilemeyeceğini belirtmiĢtir. Tıbbi gerekliliğin varlığının belirleyici olduğu 

ifade edilmiĢtir.
149

 Mahkeme‟nin bu içtihadından çıkan sonuç temyiz kudreti yerinde 

olmayan açlık grevcilerinin zorla beslenebileceği Ģeklindedir.  

Mahkeme, Madde 8 çerçevesindeki incelemesinde ise, baĢvurucunun kendi 

adına karar verme kapasitesinden yoksun olması noktasına ağırlık vererek Madde 8 

ihlali olmadığına karar vermiĢtir.
150

 

Nevmerzhitsky davasında ise baĢvurucu, alıkonulma sürecinde çeĢitli kereler 

açlık grevine girmiĢ ve zorla beslenmiĢtir.
151

 BaĢvurucu, tıbbi bir gereklilik olmadığı 
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halde zorla beslenmesinin AĠHS Madde 3 ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür.
152

 

Mahkeme‟ye göre, bir mahpus açlık grevine girdiğinde bireyin fiziksel bütünlük 

hakkı ile SözleĢmeci Devletin Madde 2 çerçevesindeki yükümlülükleri çatıĢabilir ve 

bu çatıĢma SözleĢme‟nin kendisi tarafından çözülemez.
153

 Ancak Mahkeme, tıbbın 

yerleşik kuralları uyarınca tedavi için gerekli olan bir önlemin kural olarak 

insanlıkdışı ya da aşağılayıcı kabul edilemeyeceğini ve aynı kuralın, bilinçli olarak 

yemek yemeyi reddeden mahpusun hayatını kurtarmak için zorla beslenmesi için de 

söylenebileceğini belirtmiştir.
154

 Ayrıca, tıbbi gerekliliğin varlığı konusunda 

Mahkeme tatmin olmalıdır. Zorla besleme kararına iliĢkin usuli güvencelere 

uyulmalı ve zorla besleme yöntemi Madde 3‟ün aradığı asgari eĢiği aĢmamalıdır.
155

 

Belirtilmelidir ki bu karar, yukarıda ele aldığımız X vakası kararında 

Komisyon‟un, zorla beslemenin belirli koĢullar altında Madde 3 çerçevesinde yasak 

olduğu kabul edilebilecek „aĢağılayıcı‟ unsurlar taĢıdığını bulgulayarak açtığı yoldan 

devam edilmediğinin bir göstergesidir.
156

 Ayrıca  Herczegfalvy davası hükmünden 

kiĢisel özerklik bağlamında daha geri bir noktadır. Ġkinci hükümde Mahkeme, 

baĢvurucunun temyiz kudretinin olmamasını hareket noktası olarak almıĢ, dolayısıyla 

karar alma kapasitesinin yokluğuna atfen zorla beslemeyi ne Madde 3 ne de Madde 

8‟e aykırı bulmuĢtu. Oysa Nevmerzhitsky davasında böyle bir ayrıma gidilmemiĢtir. 

Zaten baĢvurucunun temyiz kudreti hususu da taraflar arasında ihtilaflı değildir. 
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Temyiz kudreti yerinde olan bir kiĢinin tıbbi gereklilik olması durumunda zorla 

beslenmesi, Madde 3 bakımından bir mesele olarak görülmemiĢtir. Bu karardan 

çıkan sonuç açlık grevindeki bir mahpusun tıbbi gereklilik durumunda zorla 

beslenmesinin SözleĢme Madde 3‟e uygun olduğudur.  

Zorla besleme tıbbi müdahalesinin, Madde 8 çerçevesindeki durumu 

konusunda ise Ģu değerlendirme yapılabilir. AĠHS Madde 8, zorla beslemeye iliĢkin 

bu üç vakadan sadece birinde, Herczegfalvy davasında, gündeme gelmiĢ ve 

baĢvurucunun temyiz kudretinden yoksun olması noktasına ağırlık verilerek 

Mahkeme tarafından bu maddeye aykırılık bulunmamıĢtır. Mahkeme‟nin bu davada 

Madde 8 çerçevesinde yaptığı incelemede baĢvurucunun karar verebilme kapasitesini 

hareket noktası olarak kabul etmesi, kiĢisel özerklik ile açlık grevi arasında bir iliĢki 

kurulduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. BaĢvurucu temyiz kudretine 

sahip olsa idi, beslenmeme yönündeki kararı kiĢisel özerklik çerçevesinde Madde 8 

altında korunabilirdi.   

Esasında böylesine bir değerlendirme, Strasbourg Organları‟nın zorunlu tıbbi 

müdahaleye iliĢkin içtihatlarına da koĢuttur. Zira daha önce belirttiğimiz üzere bir 

kiĢi, hayati tehlike riski olsa dahi, kural olarak rızası olmadıkça tıbbi müdahaleye 

tabi tutulamaz. Zorla beslemenin bir tıbbi müdahale olduğu dikkate alındığında, açlık 

grevindeki bir mahpus için de bunun geçerli olması gerekir. Mahpusluk statüsü, bu 

çalıĢmanın I. Bölümün‟de de belirttiğimiz üzere, kiĢiyi AĠHS Madde 8 

güvencesinden yoksun bırakmamaktadır. Dolayısıyla, bu statüye ağırlık verilerek 

mahpusların Madde 8 çerçevesindeki haklarından özel olarak da tıbbi müdahaleyi 

red hakkından mahrum bırakmak yerinde değildir. 

Ancak Ģu tehlikenin de farkındayız: Mahpus gibi mağdur edilebilir kiĢilerin, 

genel olarak tıbbi müdahaleler, özel olarak da zorla besleme konusunda beyan 

ettikleri rızalarının özgür olup olmadığının tespiti son derece önemlidir. Gerçekten 

de, grup baskısı gibi bazı dıĢsal faktörlerle de açlık grevine baĢlanılabilmektedir. Bu 

endiĢe Mahkeme‟yi, mahpuslar konusunda daha paternalist bir tutum almaya sevk 

etmektedir. Oysa, temyiz kudreti yerinde olan açlık grevcisinin bilgilendirilmiĢ özgür 

rızasının ve zorla beslemenin tıbbi gerekliliğinin tespit edilmesi gibi koĢulların 

karĢılanması Ģartıyla, açlık grevcisinin iradesine üstünlük tanınması yerinde olur.  
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iii) Organ ve Doku Nakli 

 Organ
157

 ve doku
158

 nakli çeĢitli Ģekillerde yapılabilmektedir. Bireyin kendi 

dokularının, vücudunun bir yerinden alınıp baĢka yerine nakli, söz konusu doku ve 

organların bir üçüncü kiĢiye nakli ya da insan dıĢındaki canlılardan alınan dokuların 

insana nakli, organ nakli baĢlığı altında sıralanabilir.
159

 Ancak, bu çalıĢma 

çerçevesinde bir kiĢiden alınan organın bir üçüncü kiĢiye nakli üzerinde durulacak ve 

organ nakli kavramı, spesifik olarak bu olasılık için kullanılacaktır. 

 Organ nakli, sağlar arası nakil ve ölüden nakil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan her biri, özel yaĢama saygı hakkı çerçevesinde meseleler doğurmaktadır. 

ġöyle ki, sağlar arası organ nakli, kiĢinin fiziksel bütünlüğüne dolayısıyla da özel 

yaĢama saygı hakkına bir müdahale oluĢturmaktadır. Ölüden organ nakli de, daha 

önce belirttiğimiz özel yaĢama saygı hakkının post mortem uygulanabileceğine 

iliĢkin görüĢümüz çerçevesinde, ölünün özel yaĢama saygı hakkı bakımından bir 

mesele oluĢturabilir. Çünkü, her ne kadar ölümle, kiĢilik hukuken sona ermekte ise 

de, ölenin mahremiyeti ile Ģeref ve Ģöhretine yönelik saldırılar Madde 8 korumasını 

gündeme getirebilecektir. Yine, ölenin cesedine bir „Ģey‟ gibi muamele etmek de, 

özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil edebilir.    

 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi‟nin 24/01/2002 tarihli Organ ve Doku 

Nakli Protokolü
160

, organ ve doku nakline iliĢkin UĠHH standartlarının 

belirlenmesinde yol gösterici niteliktedir. Anılan Protokol Madde 9‟da, organ ve 

doku nakline iliĢkin genel ilkeler belirlenmiĢtir. Buna göre; i) organ nakli, ancak 
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tedavi amacıyla yapılabilir; ii) aynı etkiye sahip baĢka bir tedavi olasılığının yokluğu 

halinde uygulanabilir; iii) kural olan ölüden organ ve doku naklidir. Ancak, ölüden 

sağlanamaması halinde, sağlar arası nakile baĢvurulacaktır.   

 Sağlar arası nakil için, bütün tıbbi müdahaleler bakımından geçerli olduğu 

üzere, organ vericisinin özgür, aydınlatılmıĢ ve spesifik rızası Ģarttır. Bu konudaki 

rıza, bir Ģekil Ģartına da tabidir: Yazılı olacaktır ya da resmi bir organ önünde 

verilecektir.
161

 

 Ölüden organ naklinde rıza hususu, “yasa tarafından öngörülen rıza ya da 

yetkilendirme olmaksızın ölenin cesedinden organ ya da doku çıkarılamayacağı” 

belirtilerek, sağlar arası nakilde olduğunun aksine taraf devletlerin iç hukuklarının 

düzenlemesine bırakılmıĢtır.
162

 

 Ölüden organ naklinde dünyada uygulanan sistemleri üç grupta toplamak 

mümkündür:
163

 i) Organ vericisinin rızasının aranmadığı sistem, ii) organ vericisinin 

açık rızasını arayan sistem, iii) organ vericisinin zımni rızasını arayan sistem.  

 Kanımca, ölüden organ naklinde vericinin rızasını aramayan sistem, Organ ve 

Doku Nakli Protokolü Madde 17‟ye aykırılık teĢkil edecektir. Bununla birlikte, açık 

ya da zımni rıza sistemlerinden hangisinin belirleneceği noktasında takdir, ulusal 

hukuklardadır. Bu düzenlemeden, Protokol‟ün cesede bir „Ģey‟ gibi yaklaĢmadığı 

sonucu çıkarılabilir. Bu çıkarımı, organ nakli sırasında ölünün vücuduna saygı ile 

muamele edilmesi ve mümkün olduğu ölçüde cesedin görüntüsünün eski haline 

getirilmesi hükmünü içeren Protokol Madde 18 de desteklemektedir. Gerçekten de, 

açık ya da zımni rıza olmaksızın ölüden gerçekleĢtirilen organ nakli, kiĢilerin post 

mortem özerkliğine bir müdahaledir.
164

 KiĢilerin, öldükten sonra da vücut 

bütünlüklerinin süreceğine olan güvenlerinin hukuk tarafından korunması gerekir. 
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 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesinin, Ġnsan Kökenli Organ ve Doku Nakline ĠliĢkin Ek 

Protokolü Madde 13. 
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 Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesinin, Ġnsan Kökenli Organ ve Doku Nakline ĠliĢkin Ek 

Protokolü Madde 17. 
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 Atamer, a.g.m., sf: 143-145. 
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 Bkz., aynı yönde, Atamer, a.g.m., sf: 142. 
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 Eklenmelidir ki, zımni rıza sisteminin de, özel yaĢama saygı hakkının post 

mortem korunmasını zayıflatma riski vardır. Zira, bu sistemde beyin ölümü 

gerçekleĢmiĢ her hastadan organ nakli yapılabilmektedir. Hastanın hayatta iken, aksi 

yönde bir irade açıklamasının varlığı durumunda ancak organ nakli yasaktır. Açıktır 

ki, böylesine bir sistemde, bu hususta bilgi sahibi olmayan dolayısıyla hayatta iken 

öldükten sonra organlarının nakledilmemesi yönünde irade beyanında bulunamayan 

kiĢiler korunmasız kalabilecektir. Bu nedenle, kamuoyunun gereği gibi 

bilgilendirilmesi bu sistemin meĢruluğu bakımından elzemdir.
165

  

 Bu çalıĢmanın I. Bölümünde „özel yaĢama saygı hakkının prenatal ve 

postmortal döneme geniĢlemesi‟ baĢlığı altında, Strasbourg Organları‟nın özel 

yaĢama saygı hakkının postmortal döneme uzamasına cevaz vermediğini belirtmiĢtik. 

Bu yaklaĢımın eleĢtiriye açık olduğunu ve dönüĢme potansiyelini de içinde 

barındırdığını burada bir kez daha yinelemekteyiz.  

3) Rızaya Dayalı Yaralama Fiilleri/Bedene Zarar Verme Hakkı 

 Bireyin kendi bedenine ya bizzat ya da bir baĢka kiĢi aracılığıyla zarar verme 

hakkının olup olmadığı meselesi, bireyin bedeni üzerinde tasarruf hakkı çerçevesinde 

tartıĢılabilecek bir husustur.  

 Sağlığa zararlı olduğu kabul edilen alkol, tütün ve uyuĢturucu gibi maddelerin 

bireysel kullanımı, boks ve dövüĢ sporları gibi bireyin fiziksel olarak yaralanması 

mantığına dayanan bazı sporların yapılması ya da günümüzde oldukça yaygın olan 

dövme yaptırma ve piercing taktırma gibi aktivitelerin veyahut yine son derece 

yaygın olan estetik operasyonların AĠHS Madde 8 anlamında özel yaĢama saygı 

hakkı kapsamına girip girmediği meselesi, üzerinde durulması gereken ilginç bir 

husustur.  

 Sigara içme özgürlüğü
166

, bu özgürlüğe son yıllarda genel olarak dünyada ve bu 

arada Türkiye‟de de getirilen kapsamlı ve yaygın yasaktan ötürü, ayrıca üzerinde 
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 Atamer, a.g.m., sf: 149-153.  
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 Bu konuda genel olarak bkz., Kemal Gözler, “Sigara Ġçme Özgürlüğü ve Sınırları”, Ankara 

Barosu Dergisi, 1990/1, sf:31-67. Sigara içme özgürlüğünün, içmeyenlerin özgürlüğü ile çatıĢması 

hususu için bkz., Kanadoğlu, a.g.e., sf: 99-100. 
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durulmayı gerektirmektedir. Öncelikle belirtilmelidir ki, sigara içme özgürlüğü „özel 

yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisi ve özel olarak da, „bedene zarar verme hakkı‟ 

çerçevesinde değerlendirilebilir.
167

 Bu durumda, anılan özgürlüğe yönelik 

yasaklamalar, AĠHS Madde 8‟e bir müdahale teĢkil edebilecektir.  

 Özellikle, bireylerin toplu olarak bulundukları yerler bakımından, bu yerler 

arasında bir ayrıma gitmeksizin sadece toplu olarak bulunma ölçütünden hareketle 

getirilen sigara içme yasağının, Madde 8‟e bir müdahale oluĢturacağı kuvvetle 

muhtemeldir. Ancak, bilindiği üzere müdahale teĢkil etmesi zorunlulukla ihlal 

oluĢturacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, sigara içme yasağı Madde 8/2 

çerçevesinde meĢru kabul edilebilir.   

 Esasında yukarıda örnek verdiğimiz boks gibi bazı spor türleri ve daha önce ele 

aldığımız rızaya dayalı tıbbi müdahale ve çocuğa karĢı bedensel ceza olguları, 

bedensel yaralamaya yol açabilecek olmasına rağmen ulusal hukuklarda kural olarak 

meĢru kabul edilmektedir. Bu tür olgularda ilgilinin rızası eylemi 

meĢrulaĢtırmaktadır.
168

 Bu noktada mesele, rızaya dayalı yaralama fiillerinin hangi 

ölçüt ya da ölçütlere göre AĠHS Madde 8 kapsamında kabul edilip edilmeyeceğidir.   

 Tıbbi müdahale örneğinde meydana gelebilecek olan bedensel yaralama bireyin 

tedavi edilmesi amacına yönelmiĢ olduğu için rıza dahilinde olması durumunda bir 

mesele doğmamaktadır. Peki, boks örneğinde olduğu üzere tamamen fiziksel güce, 

Ģiddete dayanan bir spor türünün ulusal hukuklarda meĢru olmasını nasıl 

açıklayacağız. Soruyu Ģöyle soralım, Ģiddet amacı taĢıyan eylemleri/fiilleri hangi 

soyut ilkeye ya da hukuki temele dayanarak meĢru ya da yasak kabul edeceğiz. 

Bunun standartlarının belirlenmesi son derece önemli, zira duruma göre yaralanmaya 

maruz kalan kiĢinin rızası yaralamayı gerçekleĢtiren kiĢi bakımından meĢru bir 

savunma oluĢturacak ve rızanın yokluğu durumunda yaralama suçu teĢkil edebilecek 

bir eylemi suç olmaktan çıkartacaktır. Ġkinci olasılıkta, rızanın varlığı yaralama fiili 

bakımından meĢru bir savunma temeli oluĢturmayacaktır. 

                                                 
167

 Doktrinde, sigara içme özgürlüğü, bireyin kiĢiliğini geliĢtirme hukuksal çıkarına dayandırılmıĢtır. 

Bkz., Gözler, a.g.m., sf:36-37.  
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 Tıbbi müdahale ve tehlikeli sporlarda, hukuka uygunluk sebebi olarak „izin verilen risk‟ görüĢü de 

kabul edilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için genel olarak bkz., Yener Ünver, Ceza Hukukunda 

Ġzin Verilen Risk, Beta, Ġstanbul, 1998, özellikle sf: 178-198.  
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 Bilinebildiği kadarıyla Strasbourg Organları önüne rızaya dayalı yaralama 

fiillerine iliĢkin meseleler, sado-mazoĢist
169

 cinsel aktivite bağlamında ve Laskey, 

Joggard ve Brown
170

 pilot vakasıyla gelmiĢtir. Anılan vakanın ayrıntılarına girmeden 

önce Ģu iki uyarının yapılması gerekmektedir.  

 Öncelikle, sado-mazoĢist cinsel aktivite adı üzerinde, bir cinsel iliĢki Ģekli 

pratiğidir ve bu haliyle de bu çalıĢmanın III. Bölümünde „cinsel iliĢki ve Ģekilleri‟ 

baĢlığı altında ele alınmaktadır. Burada da ayrıca ele alınmasının sebebi, niteliği 

gereği belirli bir derecede Ģiddet
171

 içerdiği için rızaya dayalı bedensel yaralama 

olgusu bakımından bir örnek teĢkil etmesi ve ayrıca baĢta da belirttiğimiz üzere 

rızaya dayalı yaralama fiilleri bağlamında sado-mazoĢist seks vakaları dıĢında 

Strasbourg Organları önüne gelmiĢ baĢka bir vakanın belirlenememiĢ olmasıdır. 

Dolayısıyla, her ne kadar bizim bu baĢlık altında amaçladığımız, sadece sado-

mazoĢist cinsel iliĢki pratiklerinde olduğu üzere, gizli ve cinsellik gibi son derece 

entim bir bağlamla sınırlı olmayıp, aleni ve baĢka bağlamlardaki rızaya dayalı 

yaralama fiillerinin de AĠHS Madde 8 kapsamına girip giremeyeceğinin belirlenmesi 

ise de, sado-mazoĢist cinsel iliĢki  konusundaki vakalar incelememiz için bir esin 

kaynağı oluĢturabilir. Ġkinci olarak, sado-mazoĢist cinsel iliĢkiye iliĢkin söz konusu 

davalar, cinsel iliĢki gözlüğü ile değil ve fakat Ģiddet gözlüğü ile okunmaya 

çalıĢılacaktır. 

 Laskey, Joggard ve Brown vakasında bir grup yetiĢkin erkek arasında rızaya 

dayalı olarak yıllardır sürdürülmekte olan sado-mazoĢist eĢcinsel grup seks aktivitesi, 

bir tesadüf sonucu Ġngiliz polisi tarafından öğrenilmiĢ ve söz konusu grup seksin 
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 Sadizm: 1- EĢine ya da baĢkasına acı çektirerek cinsel doyuma varma Ģeklindeki cinsel sapıklık 

belirtisi 2- BaĢkalarına yönelik agregasyon, acı ya da ızdıraptan mutluluk duyma. 

MazoĢizm: 1- ĠĢkence, hakaret, kaba güç ve diğer aĢağılayıcı söz ya da davranıĢlardan cinsel zevk 

alma duygusu 2- KiĢisel yakınmaların suçluluk duygusunu azalttığı ve bir ödül gibi kullanıldığı yaĢam 

biçimi. 

SadomazoĢizm: Sadizm ve mazoĢizmin birlikte ortaya çıkması ile belirgin durum. 

Tanımlar için sırasıyla bkz., Tıp Terimleri Sözlüğü, (Ed., Ġsmet Dökmeci), sf: 681, 436. 
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EComHR of 26 October 1995. 

171
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sırasında yol açılan fiziksel yaralamanın suç teĢkil ettiğine karar verilmiĢtir. Bkz., Nicholas Bamforth, 
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sadist aktivitelerini gerçekleĢtiren baĢvurucular hakkında saldırı ve yaralama 

suçlarından ceza davası açılarak çeĢitli hapis cezalarına çarptırılmıĢtır.
172

  

 Bilahare AĠHK önüne gelen bu dava özelinde Ģu hususlar belirtilmelidir. 

Anılan seks türü, kırkı aĢkın erkek arasında gizli olarak gerçekleĢtirilmekteydi. 

Tamamen cinsel tatmin amacıyla, genital organlara kızgın balmumu dökmek, balık 

oltası takmak, ĢiĢ sokmak ve bu organları zımparalamak gibi sadistçe aktivitelerde 

bulunuluyordu. Ayrıca, çıplak elle, çivili kemerle ve kamçıyla yapılan ve kimi zaman 

kan akmasına ve deride iz kalmasına neden olan dayaklar da, baĢvurucuların yaptığı 

sado-mazoĢist eylemler içerisindeydi. Ancak, verilecek olan acı bazı kurallara tabi 

tutulmuĢtu. Örneğin sadistçe eylemlerin uygulandığı kiĢi, önceden belirlenmiĢ bir 

parola ile, fiziksel saldırının durdurulmasını isteyebiliyordu. Yine, bu sado-mazoĢist 

aktiviteler hiçbir zaman bir tıbbi müdahaleyi gerektirecek noktaya gelmiyordu. Zaten 

görünürde, bu iliĢki türünün cinsel zevk duyma amacı dıĢında bir amacı da 

bulunmuyordu. Sado-mazoĢist grup seks videoya çekiliyor ve kasetler grup üyeleri 

arasında dağıtılıyordu. Ancak, anılan kasetler satılmıyor ya da grup üyeleri 

dıĢındakilere dağıtılmıyordu.
173

 

 Komisyon incelemesinde, somut olayda sado-mazoĢist cinsel iliĢkinin Ģiddet 

değil de karĢılıklı zevk sağlamaya yönelik bir cinsellik olduğu kabulüyle hareket 

etmiĢ, dolayısıyla Madde 8‟in uygulanabilirliği üzerinde pek durmamıĢtır.
174

 Öte 

yandan Mahkeme, fiziksel zarara yol açabilecek aktivitelerin cinsel iliĢki sırasında 

olanlar da dahil olmak üzere, ceza hukuku yoluyla düzenlenmesinin, Devletlerin 
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 Laskey, Joggard and Brown v. the UK, (App. Nos. 21627/93, 21826/93, 21974/93), Report of the 
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yetkisi olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme devamla, mağdurun rızasının bulunduğu 

hallerde hukukun cevaz vereceği fiziksel zararın derecesinin tayininin, taraf 

devletlerin takdir marjı içinde olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme, rıza dahilindeki zarar 

verici aktivitelerde çatıĢan menfaatlerin kamu yararı ile bireysel özerklik olduğunu 

vurgulamıĢtır.
175

    

 Görüldüğü üzere AĠHM, bireylerin fiziksel zarara rıza göstermesini kural 

olarak kiĢisel özerklik içinde görmüĢ ve fakat taraf devletlerin bu zararın derecesini 

belirleme konusunda bir takdir marjına sahip olduğunu kabul etmiĢtir. Nitekim 

Mahkeme, somut olayda baĢvurucuların sado-mazoĢist grup seksinin yol açtığı 

önemli derecedeki fiziksel yaralanmalara ve içerdiği öngörülemez tehlikeye ağırlık 

vererek Taraf Devletin aldığı önlemin ölçüsüz olmadığına karar vermiĢtir.
176

    

 Ancak bir parantez açarak belirtilmelidir ki, Mahkeme, gizli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilen her cinsel aktivitenin zorunlulukla Madde 8‟in kapsamına 

girmeyebileceğini ifade etmiĢtir. Mahkeme, önündeki davada, çok sayıda kiĢinin 

katıldığı bir sado-mazoĢist grup seks olduğunu, gruba yeni üyelerin kazandırılmaya 

çalıĢıldığını, cinsel aktivitenin video kasetlerinin grup içinde dolaĢtırıldığını 

belirterek, somut olaydaki sado-mazoĢist grup seksin, Madde 8 anlamında özel 

yaĢam kavramı içine girip girmediğinin, tartıĢmaya açık olduğu görüĢünde 

bulunmuĢtur. Ancak, bu husus taraflar arasında ihtilaflı olmadığı için, meseleyi 

kendiliğinden incelememiĢtir. BaĢvurucuların hapis cezasına çarptırılmasının, özel 

yaĢama saygı hakkına bir müdahale oluĢturduğunu varsaymıĢtır.
177

 Grup seksin 

Madde 8 korumasından yararlanamayacağı izlenimini yaratan bu yaklaĢım, bir obiter 
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the ECHR of 20 January 1997, paras. 45-50. 

177
 Laskey, Jaggard and Brown v. the UK, (App. Nos. 21627/93, 21826/93, 21974/93), Judgment of 

the ECHR of 20 January 1997, para.36. 



 143 

olmaktan fazlası değildir. Zira Mahkeme, sonraki tarihli A.T.D. davası hükmünde, 

grup seksin, Madde 8 kapsamında olduğunu açıkça belirtmiĢtir.
178

 

 Mahkeme‟nin Laskey, Joggard ve Brown içtihadı ıĢığında, AĠHS Madde 8 

çerçevesindeki kiĢisel özerklik nosyonun, bireylerin bedensel yaralanmalara rıza 

gösterme hakkını da içerdiği sonucuna ulaĢılabilir. Dikkati çekmek gerekir ki 

Mahkeme, bedensel yaralanmanın derecesine ve Devletin bu bağlamdaki takdir 

marjına, hakkın uygulanabilirliği değil ve fakat sınırlanabilirliği noktasında 

gönderme yapmıĢtır. Dolayısıyla, yetiĢkinler arasında rızaya dayalı her türlü 

yaralama fiillerine, örneğin hayatın monotonluğundan sıkılan yetiĢkinlerin sırf stres 

atmak için birbirlerini rıza dahilinde dövmek için kurdukları dövüĢ kulübüne
179

 ya da 

bazı spor türlerine getirilecek kategorik yasakların Madde 8‟e bir müdahale teĢkil 

edebileceği teorik olarak ileri sürülebilir. Anılan yasakların Madde 8 ihlali teĢkil edip 

etmediği ise baĢta fiziksel yaralamanın derecesi olmak üzere her bir somut olayın 

özgün koĢullarında karara bağlanacaktır. 

 Yine bu bağlamda bireyin fiziksel yaralama riski içeren ve aynı zamanda çoğu 

kiĢi tarafından aĢağılayıcı olarak değerlendirilebilecek iĢlerde çalıĢılmasına 

getirilecek yasak ve sınırlamaların Madde 8 bakımından bir mesele doğurabileceği 

ileri sürülebilir. Oldukça ilginç bir örnek olarak, bu çalıĢma Bölüm I‟de 

„uygulanabilirlik engeli olarak insan onuru‟ baĢlığı altında ele alınan cüce fırlatma 

olayı gösterilebilir. Fransa‟da cücelerin geçimlerini sağlayan bir iĢ olarak barlarda 

top gibi atılmalarına rıza göstermeleri, belediye tarafından yasaklanmıĢ daha sonra 

Franszı DanıĢtayı da söz konusu yasağı meĢru bulmuĢtu. Ġlgili yerde de belirttiğimiz 

üzere, pekala bir bireysel Ģikayet baĢvurusu konusu olabilecek bu mesele AĠHM 

önüne götürülmüĢ olsa idi, AĠHM‟in söz konusu yasağı „kiĢisel özerklik‟ nosyonu 

ıĢığında Madde 8‟e bir müdahale olarak değerlendirilebileceği ileri sürülebilir. 
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 A.D.T. v. the United Kingdom, (App. No. 35765/97), Judgment of the ECHR of 31 July 2000, 

paras. 37-38. 
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4) FahiĢelik 

 AĠHS Madde 8 bağlamında bireyin sahip olduğu kiĢisel özerkliğin bir sonucu 

olan beden üzerinde tasarruf hakkı çerçevesinde tartıĢılması gereken bir husus da 

fahiĢelik olgusudur. Bireylerin bedenleri üzerinde bu Ģekilde bir tasarrufunun, AĠHS 

Madde 8 altında „özel yaĢama saygı hakkı‟ alt kategorisi içinde korunduğu 

dolayısıyla fahiĢelik yapılmasına getirilecek bir yasak ya da sınırlamanın, AĠHS 

Madde 8‟e bir müdahale teĢkil edebileceği ileri sürülebilir. Ancak, bu meseleyi 

tartıĢmaya baĢlamadan önce Ģu ayrımı yapmak zorunludur. Bireylerin özellikle de 

kadınların fuhuĢa zorlanması ve bu amaçla ticaretinin yapılması olguları, bireyin 

fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün ihlalidir ve bu haliyle de gerek ulusal hukuklarda 

gerekse de aĢağıda ele alınacağı üzere UĠHH‟de yasaktır.  

 Asıl sorunsal, yetişkinler tarafından özgür rıza ile yapılan fahişeliğin bir hak 

olarak AĠHS Madde 8 çerçevesinde korunup korunamayacağıdır ve aĢağıda ilgili 

baĢlık altında bu husus üzerinde durulacaktır. Altı çizilerek belirtilmelidir ki, çocuk 

fahiĢeliğinin beden üzerinde tasarruf hakkı çerçevesinde ne AĠHS Madde 8 ne de bir 

baĢka hak kapsamında ileri sürülmesi mümkündür. Çünkü, her ne kadar çocuğun da, 

yukarıda ele aldığımız tıbbi müdahale örneğinde olduğu üzere, rızasına baĢvurulması 

gereken durumlar söz konusu ise de ve çocuğun kiĢisel özerkliğine de mümkün 

olduğu ölçüde saygı göstermek gerekli ise de, fahiĢelik gibi gerek fiziksel gerekse de 

zihinsel/duygusal çok ciddi sonuçları olabilecek bir fenomen bakımından mağdur 

edilebilir bir kategori olan çocuğun hiçbir durumda rızasından bahsedilmez. 

a) UĠHH‟de FahiĢelik 

UĠHH‟de, modern kölelik olarak addedilen insan ticareti ve fuhuĢa zorlanma, 

gerek uluslararası düzlemde gerekse de bölgesel düzlemde çeĢitli belgelerde 

kınanmakta ve yasaklanmaktadır. 

FahiĢeliğe özgülenmiĢ bir belge olan Ġnsan Ticaretinin ve BaĢkalarının 

FahiĢeliğinin Sömürülmesinin Bastırılması SözleĢmesi‟nin
180

 BaĢlangıç kısmında 

                                                 
180

 “Ġnsan Ticaretinin ve BaĢkalarının FahiĢeliğinin Sömürülmesinin Bastırılması 

SözleĢmesi”/(“Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 

Prostitution of Others”), BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nun 02/12/1949 tarih ve 317 (IV) sayılı 
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fahişeliğin insan onuru ve değeriyle bağdaşmaz olduğu ve bireyin, ailenin ve 

topluluğun esenliğini tehlike altına soktuğu belirtilerek, zorla olması ya da rıza 

dahilinde yapılmasına bakılmaksızın fahiĢelik kategorik olarak olumsuzlanmıĢtır. 

Esasında, söz konusu SözleĢme‟nin hükümlerine bakıldığında, iç hukuklarda rızaya 

dayalı fahiĢeliğin de yasaklanması gerektiği sonucu çıkmaktadır.  

AK/PM, (1997) 1325 sayılı “Avrupa Konseyine Üye Devletlerde Kadın 

Ticareti ve FuhuĢa Zorlanmaya dair Tavsiye Kararı”nda kadın ticaretini ve 

fuhuĢa zorlanmanın insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin bir şekli olduğunu 

vurgulamıĢtır. Ekleyelim ki AK/PM, AK düzleminde kadın ticareti ve fuhuĢa 

zorlanma konusunda bir sözleĢme hazırlanması için AK/BK‟ye tavsiyede 

bulunmuĢtur.
181

 AK/BK, (2000) 11 sayılı “Cinsel Sömürü Amaçlı Ġnsan Ticaretine 

KarĢı Eylem Hakkında Tavsiye Kararı”nda, cinsel sömürü amacıyla yapılan insan 

ticaretinin bir insan hakları ihlali olduğunu ve insanın onuruna ve bütünlüğüne karşı 

bir suç teĢkil ettiğini belirtmiĢtir.
182

  Yine, Ġnsan ticaretinin bir görünümü olarak 

fahiĢeliğin sömürülmesi fenomenini de içeren Avrupa Konseyi Ġnsan Ticaretine 

KarĢı Eylem SözleĢmesi‟nin
183

 BaĢlangıç bölümünde insan ticaretinin bir insan 

hakları ihlali olduğu ve insanın onuruna aynı zamanda da bütünlüğüne karĢı bir suç 

teĢkil ettiği belirtilmiĢtir. Anılan SözleĢme‟nin 4. Maddesinin (b) fıkrasında ise, insan 

ticareti mağdurunun rızasının geçerli olmayacağı durumlar sıralanmıĢtır. 

YetiĢkinler tarafından özgür rıza ile bir meslek olarak icra edilen fahiĢelik 

fenomenine UĠHH‟nin yaklaĢımı konusunda, AK/PM tarafından kabul edilen görece 

yakın tarihli 1579 (2007) sayılı “FahiĢelik-Hangi YaklaĢım Kabul Edilmeli?” 

baĢlıklı Karar özellikle zikredilmelidir. Öncelikle belirtilmelidir ki, anılan 

                                                                                                                                          
Kararıyla onaylanmıĢ, 21/03/1950‟de imzaya açılmıĢ ve 25/07/1951 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye, bu SözleĢme‟ye taraf değildir. 

181
 Recommendation 1325 (1997) on Traffic in Women and Forced Prostitution in Council of 

Europe Member States, Adopted by the Parliamentary Assembly on 23 April 1997 (13th Sitting), 

para. 3, 4. 

182
 Recommendation No. R (2000) 11 of the Committee of Ministers to Members States on Acton 

against Trafficking in Human Beings for the purpose of Sexual Exploitation, adopted by the 

Council of Europe Committee of Ministers on 18 May 2000. 

183
Avrupa Konseyi Ġnsan Ticaretine KarĢı Eylem SözleĢmesi/(No. 197 Council of Europe 

Convention on Action against Trafficking in Human Beings), 16 Mayıs 2005 tarihinde VarĢova‟da 

imzaya açılmıĢ ve 1 ġubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye anılan SözleĢme‟yi 19 Mart 

2009 tarihinde imzalamıĢ ve fakat taraf olma iĢlemini henüz gerçekleĢtirmemiĢtir.  
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Karar‟da AK/PM, bir yargının „insan onuruna saygı‟ ilkesine dayandırılmasının 

ahlaki bir tutum takınmak anlamına gelmediğini ve fakat bireylerin kararlarına ve 

tercihlerine baĢka birine zarar vermediği sürece saygı duymak anlamına geldiğini 

belirterek
184

 „insan onuru‟nu, kiĢisel özerkliğe saygı ile aynı anlama gelecek Ģekilde 

kullanmıĢtır ki, bu son derece önemlidir. Zira, özellikle beden üzerinde tasarruf 

hakkının fahiĢelik ve daha önce ele aldığımız ötanazi ve açlık grevleri gibi 

örneklerinde „insan onuru‟ nosyonuna dayanarak paternalist bir tutum takınmanın 

önü alınmaktadır. 

AK/PM, 1579 (2007) sayılı Karar‟da fahiĢeliğin yasaklanması durumunda 

gizli bir Ģekilde yapılacağı, bu durum da fahiĢelerin mağdur edilmeye daha açık bir 

hale geleceğini belirterek, fahiĢeliğin yasaklanması yerine düzenlenmesi yönünde bir 

tutum takınmıĢtır. Anılan kararda yerinde bir Ģekilde, çocuklukta yaĢanan ihmal ve 

istismar, uyuĢturucu kullanımı gibi kiĢisel mağdur edilebilirliğin ve yoksulluk, 

cinsiyet eĢitsizliği, eğitimsizlik, fırsat eĢitsizliği gibi yapısal sorunların, fahiĢelik 

üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve bu sebeplerden ötürü hiç kimsenin fahiĢelik 

yapmak zorunda kalmaması gerektiği vurgulanmıĢtır.
185

 

Bir parantez açıp belirtilmelidir ki, AB Adalet Divanı Aldona Malgorzata Jany 

ve diğerleri davasında, fahiĢeliği ücret karĢılığı yapılan ekonomik bir faaliyet olarak 

kabul etmiĢtir.
186

 

b) AĠHS Madde 8 Özelinde FahiĢelik 

 Belirlenebildiği kadarıyla, fahiĢelik fenomenin AĠHS Madde 8 bağlamında 

Strasbourg Organları önüne getirildiği iki vaka bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan F. 

vakasında, eĢcinsel bir fahiĢe olarak çalıĢan baĢvurucu bu nedenle hapis cezasına 

çarptırılmasını AĠHS Madde 8 çerçevesinde Ģikayet konusu yapmıĢtır. AĠHK, ücret 

karĢılığı girilen ve meslek olarak icra edilen cinsel iliĢkinin fahiĢelik teĢkil ettiğini ve 

                                                 
184

  Resolution 1579 (2007) Prostitution – Which Stance to Take?, adopted by the Parliamentary 

Assembly on 4 October 2007 (35th Sitting), para. 6. 

185
 Resolution 1579 (2007) Prostitution – Which Stance to Take?, adopted by the Parliamentary 

Assembly on 4 October 2007 (35th Sitting), paras. 9-10, 11.3-11.3.1. 

186
 Aldona Malgorzata Jany and Others v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the ECJ of 20 

November 2001, para. 71. 
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bu haliyle AĠHS Madde 8 altında korunan özel yaĢama saygı hakkı kapsamına 

girmediğini belirtmiĢtir.
187

 AĠHK‟nin bu sonuca hangi gerekçe ile vardığı kararda yer 

almamaktadır. Ancak dikkati çekmek gerekir ki, her ne kadar Komisyon fahiĢeliği 

AĠHS Madde 8 kapsamında görmemiĢ ise de, fahiĢeliğin „insan onuruna‟
188

 aykırı 

bir faaliyet olduğunu belirterek insan onuru kavramını, fahiĢeliği Madde 8 kapsamı 

dıĢında bırakmak için bir değer olarak açıkça kullanmamıĢtır. Kanımca bu durum, 

fahiĢeliğin Madde 8 kapsamına girebilme ihtimalini yaratmıĢtır.  

 Ġkinci dava ise, icra etmekte olduğu fahiĢelik mesleğini bırakmak ve sigortalı 

olmak isteyen baĢvurucunun, sosyal sigorta kurumunun kendisini prim ödemeye 

zorlaması nedeniyle fahiĢelik yapmaya devam etmek zorunda olduğunu ileri sürerek 

AĠHS Madde 3 ve Madde 4 ihlalini iddia ettiği Tremblay davasıdır.
189

 AĠHM 

incelemesinde, fuhuşa zorlamanın insanlık dıĢı ve aĢağılayıcı muamele yasağını ihlal 

edeceği içtihadında bulunmuĢtur. Ancak dikkati çekmek gerekir ki,  Mahkeme aynı 

içtihadı rızaya dayanan fuhuĢ için de vermekten özellikle kaçınmıĢ ve gerekçe olarak 

bu konuda bir Avrupa konsensüsü oluĢmamıĢ olmasını göstermiĢtir.
190

 Mahkeme‟nin 

rızaya dayanan ve zorla yapılan fuhuĢ arasında ayrım yapmıĢ olması, bu olgu 

bakımından da kiĢisel özerklik ilkesine üstünlük tanıdığı izlenimini oluĢturmaktadır. 

Ancak, Mahkeme‟nin bu ilkeyi açıkça zikretmekten kaçındığını da not etmek 

gerekmektedir. Oysa, özellikle cinsellik alanında bireyin bedeni üzerinde tasarruf 

hakkının varlığını K.A. ve A.D. davasında kabul etmiĢ ve rızaya dayanan cinsel 

aktivitelere müdahalenin ancak özel ağırlıktaki sebeplerin varlığına bağlı olduğunu 

belirtmiĢti.
191

 Bu içtihadı, Tremblay davasında teyit etmemiĢ olması doktrinde 

                                                 
187

 F. v. Switzerland, (App. No. 11680/85), Admissibility Decision of the EComHR of 10 March 1988, 

para. 1 (The Law) 

188
 Ġnsan onuru kavramı için bkz., bu çalıĢma Bölüm I, „uygulanabilirlik engeli olarak insan onuru‟ 

baĢlığı. 

189
 Tremblay v. France, (App. No. 37194/02), Judgment of the ECHR of 11 September 2007. 

Belirtilmelidir ki, bu karar sadece Fransızca olarak yayımlanmıĢtır. Bu nedenle anılan davanın olguları 

ve Mahkeme‟nin hükmü Ģu çalıĢmadan faydalanılarak değerlendirilmiĢtir. Emine Eylem Aksoy, 

“Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesi‟nin FuhuĢun Meslek Edinilmesi Hakkındaki „Tremblay/Fransa‟ 

Kararına ĠliĢkin Bir Değerlendirme”, Uğur Alacakaptan‟a Armağan, Cilt 2, (Derleyen, Mehmet 

Murat Ġnceoğlu), Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., Ġstanbul, 2007, sf: 17-26, 18-19.   

190
 Tremblay v. France, (App. No. 37194/02), Judgment of the ECHR of 11 September 2007, para. 24 

vd. 

191
 K. A. et A. D. c. Belgique, (Requetes No. 42758/98-45558/99), Arret du 17 Fevrier 2005, para. 84. 
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tutarsızlık olarak değerlendirilmiĢtir.
192

 Kanımca, Tremblay davasında Mahkeme‟nin 

beden üzerinde tasarruf hakkını fahiĢelik bağlamında yinelememesi, anılan davanın 

niteliğinden, yani baĢvurucunun fahiĢeliğe zorlandığını Ģikayet etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Yoksa, fahiĢelik yapmasının engellendiği yönünde bir iddiası 

bulunmamaktadır.  

 Tremblay davasında Mahkeme, kamu makamlarının baĢvurucuyu fahiĢelik 

yapmaya zorlamadıklarını ve baĢvurucunun sigorta primlerini ödemek için fahiĢelik 

dıĢında baĢka bir iĢ yapmasının mümkün olduğunu not ederek AĠHS Madde 3 ihlali 

bulgulamamıĢtır.
193

 

 Kanımca, fahiĢelik olgusunu, kiĢisel özerklik içinde değerlendirmek 

gerekmektedir. Bu noktada devreye rıza unsuru girmektedir. Rıza hususu, basit bir 

mesele değildir. Rızanın ne zaman özgür olduğunu ya da hangi noktadan sonra artık 

özgür rızadan değil de, baskıdan söz edileceğinin belirlenmesi kolay değildir. Hele, 

kadın ticareti bağlamında, kadının neye rıza gösterdiği son derece önemlidir. 

Örneğin, fahiĢelik yapmaya özgürce rıza göstermiĢ olabilir. Ancak, bu rıza, her türlü 

istismara karĢı bir rıza olarak görülmemelidir. Dolayısıyla, kadının özgür rızası ile 

fahiĢelik yapması, kiĢisel özerklik içinde değerlendirilebilir ise de, devreye aracılar 

girdiğinde kadının korunması bir zorunluluktur. Tabii, kadını fahiĢelik yapmaya sevk 

eden sosyo-ekonomik koĢulların iyileĢtirilmesi de son derece önemlidir. Öncelik, 

kadının fahiĢeliği bir meslek olarak seçmesini engelleyecek yapısal koĢullara 

verilmelidir. Bu sağlandıktan sonra ancak, fahiĢeliğe kiĢisel özerklik çerçevesinde 

yaklaĢılabilir.      

B) Bedenin ġiddetten Korunması 

1) Genel Olarak 

 ġiddet genel olarak ele alındığında mağdurları çoğunlukla görece savunmasız 

durumda olan çocuklar ve kadınlardır. Bununla birlikte, erkekler de Ģiddet mağduru 

olabilmektedir. Özellikle devlet kaynaklı Ģiddet söz konusu olduğunda erkeklerin de 

kadınlar kadar mağdur olabildiği açıktır. Üstelik, cinsiyet temelli Ģiddetin mağduru 

                                                 
192

 Aksoy, a.g.m., sf: 24. 

193
 Tremblay v. France, (App. No. 37194/02), Judgment of the ECHR of 11 September 2007. 
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da sadece kadınlar değildir. Bazı erkekler, özellikle de eĢcinsel erkekler cinsiyet 

temelli Ģiddet mağduru olabilmektedir.
194

  

 Ancak kadına karĢı Ģiddet, devlet ajanları tarafından kamusal yetkilerin 

kullanımı sürecinde vuku bulduğu gibi, ondan daha sık olarak özel alanda, özel 

hukuk kiĢileri tarafından uygulanmaktadır.
195

 Bu bağlamda kadına karĢı Ģiddetin en 

yaygın biçimi olan
196

 „aile içi Ģiddet‟ özellikle söylenmelidir. Bu Ģiddet biçimi, bütün 

toplumlarda ve ülkelerde az ya da çok uygulanmaktadır.
197

 

 ġiddet olgusu, spesifik olarak da özel alanda gerçekleĢen Ģiddet genellikle, 

çocuk ve kadın gibi mağdur edilebilir kategorileri hedef almaktadır. Kadın ve 

çocuğun kural olarak özel alan içinde konumlandırılması, bu kategorilerin insan 

hakları hukukunun korumasından tam anlamıyla faydalanmalarını 

engelleyebilmektedir.
198

 Ġnsan hakları hukukunun dikey sorumluluk üzerine inĢa 

edildiği dikkate alındığında, özel hukuk kiĢileri tarafından gerçekleĢtirilen insan 

hakları ihlallerinde devletin sorumluluğuna gidilmesi kural olarak mümkün değildi. 

Ancak daha önce açıkladığımız yatay uygulama doktrini vasıtasıyla, insan hakları 

hukukunun koruma Ģemsiyesi özel alana kadar geniĢleyebilmiĢtir. ĠĢte, özel-kamusal 

ikiciliğinin aĢıldığı bir alan olarak aile içi Ģiddet kadın ve çocuk özneleri bağlamında 

aĢağıda sırasıyla ele alınacaktır. 

2) Kadına KarĢı ġiddet 

a) UĠHH‟de Kadına KarĢı ġiddet 

Kadın özelinde fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı, üzerinde ayrıca durmayı 

gerektirecek önemdedir. Kadının fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü tehdit eden en 

ciddi olguların baĢında ise, bütün toplumlarda varolan kadın ile erkek arasındaki 
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 Vledder, a.g.m., sf: 9. 

195
 Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1337. 

196
 United Nations Department of Public Information DPI/2035/D-May 2000, Violence Against 

Women, Fact Sheet No.4 (www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit). 
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 Human Rights Watch, Domestic Violence, in the Human Rights Watch Global Report on Women‟s 

Human Rights 341 (1995). www.hrw.org/about/projects/womrep). 

198
 Geraldine Van Bueren, “The International Protection of Family Members‟ Rights as the 21st 

Century Approaches”, sf: 748-749. 
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asimetrik güç iliĢkisinin ve kadının erkeğe göre ikincil konumun bir sonucu olan
199

 

„kadına karĢı Ģiddet‟ gelmektedir.  

„Kadına karĢı Ģiddet‟ olgusunun tanımlanmasında ve açımlanmasında, 

1970‟lerde yükseliĢe geçen ikinci dalga feminist akımın da etkisiyle
200

 hazırlanıp 

kabul edilen kadın haklarına özgülenmiĢ özel nitelikte bir SözleĢme olan Kadınlara 

KarĢı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması SözleĢmesi
201

 (bundan 

sonra, KKAOKS), yol gösterici niteliktedir. O kadar ki, AĠHM de, kadına karĢı 

Ģiddet konulu baĢvurulara iliĢkin içtihadını oluĢtururken KKAOKS normları ile 

Kadınlara KarĢı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi‟nin (bundan sonra, 

KKAOKK) bu konudaki Tavsiye Kararını ve bireysel Ģikayet baĢvurusu üzerine 

verdiği kararları kullanmıĢtır. Nitekim AĠHM, aĢağıda ayrıntılı olarak incelenecek 

olan Opuz davası kararında, SözleĢme‟deki hakların konu ve amacını 

değerlendirirken, önündeki hukuki meseleye iliĢkin Uluslararası Hukuk arka planını 

da dikkate aldığını belirtmiĢtir. Mahkeme devamla, SözleĢme‟nin bir hükmünün 

kapsamını belirlerken sözleĢmesel yorum metotlarının o hakkın kapsamını yeterli 

açıklıkta tespit etmeye imkan vermediğinde, Avrupa Devletleri arasında ortak olan 

uluslararası ya da iç hukuk standartlarını görmezden gelemeyeceğini not etmiĢtir.
202
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 Fatmagül Berktay, “Kadınların Ġnsan Haklarının GeliĢimi ve Türkiye”, Sivil Toplum ve 

Demokrasi Konferans Yazıları, No:7, 2004, sf: 1-30, 27; Ingrid Westendorp, “If Home is No Haven: 

Women‟s Right to Adequate Housing in Cases of Domestic Violence”, Violence in the Domestic 

Sphere, (Ed., Ingrid Westendorp, Ria Wolleswinkel), Intersentia, Antwerpen, 2005, sf: 123-142, 128. 
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 Berktay, a.g.m., sf: 8-9. 
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(Ġngilizce). Daha yakın tarihli bir çeviri için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Usul 

Hukuku Mevzuatı: 1. Kitap (Açıklamalı-KarĢılaĢtırmalı) BirleĢmiĢ Milletler Belgeleri, Legal 

Yayıncılık, Ġstanbul, Mart 2006, sf:493-515. Bu SözleĢme hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:548-577.  

202
 Opuz v. Turkey, (App. No. 33401/02), Judgment of the ECHR of 9 June 2009, para. 184. 
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Kadına karĢı Ģiddet olgusu özelinde de, KKAOKS ile aĢağıda ele alınacak olan 

Kadınlara KarĢı ġiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması 

Hakkında Amerikalılararası SözleĢme
203

 (bundan sonra, Belem do Para 

SözleĢmesi) Mahkeme‟nin içtihadını oluĢtururken dikkate aldığı UĠHH 

belgeleridir.
204

 Esasında bu durum, „ulusalüstü insan hakları hukukunun bütünselliği‟ 

ilkesinin görünümlerini oluĢturan „sözleĢmeler-arası normatif bütünsellik‟ ile 

„sözleĢme organları kararlarının bütünselliği‟nin bir sonucudur.
205

 

Hal böyle olunca, AĠHS eksenli bu ÇalıĢmada ilgili UĠHH belgelerinin 

normatif standartları ile organlarının içtihadi standartlarının dikkate alınması bir 

zorunluluk olarak kendini dayatmaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kadın haklarına özgülenmiĢ bir sözleĢme olan 

KKAOKS‟de “kadına karĢı Ģiddet” olgusu ne ayrı bir madde olarak ne de diğer 

maddeler içerisinde açıkça düzenlenmiĢtir. Ancak eksiklik olarak görülebilecek olan 

bu durum, daha sonra KKAOKK‟nin bu konuda kabul ettiği Genel Tavsiye 

belgeleriyle giderilmiĢtir.  

KKAOKK‟nin „kadına karĢı Ģiddet‟ baĢlıklı iki Genel Tavsiyesinden ilki olan 

Genel Tavsiye No.12‟de
206

; KKAOKS Madde 2, Madde 5, Madde 11, Madde 12 ve 

Madde 16 uyarınca Taraf Devletlerin, aile içinde, iĢyerinde ya da sosyal yaĢamın 

diğer alanlarında gerçekleĢen kadına karĢı Ģiddetin her biçiminden kadını koruma 

yükümlülüğü altında oldukları belirtilmiĢtir. Ġkincisi olan Genel Tavsiye No.19‟da 

ise “cinsiyete dayalı Ģiddet”, kadınların hak ve özgürlüklerden erkeklerle eĢitlik 

temelinde yararlanmasını engelleyen bir ayrımcılık türü olarak belirlenmiĢtir. Kadına 

                                                 
203

 Kadınlara KarĢı ġiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Hakkında 

Amerikalılararası SözleĢme/(“Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and 

Eradication of Violence against Women”), 09/06/1994 tarihinde ADÖ Genel Kurulunun Brezilya‟nın 

Belem do Para kentinde yapılan 24. olağan oturumunda kabul edilmiĢ ve 05/03/1995 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir.  Bu SözleĢme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel 

Teori/2007, sf: 1333-1341. 

204
 Opuz v. Turkey, (App. No. 33401/02), Judgment of the ECHR of 9 June 2009, para. 164. 

205
 „SözleĢmeler-arası normatif bütünsellik‟ ile „sözleĢme organları kararlarının bütünselliği‟ için bkz., 

Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1678-1726. 

206
 Genel Tavsiye No.12: Kadınlara KarĢı ġiddet/ (“General Recommendation No.12: Violence 

against women”), (8th Session, 1989) (A/47/38), KKAOKK‟nin 1989 yılındaki 8. oturumunda kabul 

edilmiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için ayrıca bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 587. 
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kadın olduğu için yöneltilen ve fiziksel, zihinsel ya da cinsel zarara veya acıya neden 

olan eylemleri, bu tür eylemlerde bulunma tehdidini, zorlamayı/baskıyı ve diğer 

özgürlükten yoksun bırakmaları kapsayan bir Ģiddet olarak tanımlanmıĢtır. Kadına 

karĢı Ģiddetin, KKAOKS‟nin açıkça Ģiddetten bahsetmeyen hükümlerini de ihlal 

edebileceği bu Genel Tavsiye‟de ayrıca belirtilmiĢtir.
207

 Böylece, “kadına karĢı 

Ģiddet” olgusu açıkça KKAOKS sistemine dahil edilmiĢtir. 

Genel Tavsiye No. 19‟da kadına karĢı Ģiddetin kadını mahrum bırakacağı 

haklar uluslararası hukuka ve insan hakları sözleĢmelerine atıfla Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: i) YaĢam hakkı, ii) iĢkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı, 

iii) uluslararası ya da iç silahlı çatıĢmalarda insancıl hukuk normları uyarınca eĢit 

korunma hakkı, iv) kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, v) hukuk/yasa uyarınca eĢit 

korunma hakkı, vi) aile içinde eĢitlik hakkı, vii) eriĢilebilir en yüksek fiziksel ve 

zihinsel sağlık hakkı, viii)  adil ve uygun çalıĢma koĢullarına hak.
208

  

Görüldüğü üzere, hem birinci kuĢak hem ikinci kuĢak haklara yer verildiği gibi, 

ayrı bir hukuk dalı olan insancıl hukuka da gönderme yapılarak haklar yelpazesi 

oldukça geniĢ tutulmuĢtur. 

Ayrıca belirtilmelidir ki KKAOKK, UĠHH‟deki pozitif yükümlülükler ve yatay 

uygulama teorilerine koĢut biçimde Genel Tavsiye No. 19‟da kadına karĢı Ģiddet 

uygulayıcıları olarak sadece Devletleri görmemiĢtir. Zikredilen Genel Tavsiye‟de, 

KKAOKS çerçevesindeki ayrımcılık yasağının, ki buna kadına karĢı Ģiddet de 

dahildir, sadece devletlerin eylemleriyle ya da devletler namına yapılan eylemlerle 

sınırlandırılamayacağı açıkça belirtilmiĢtir.
209

 

KKAOK tarafından kabul edilen “evlilikte ve aile iliĢkilerinde eĢitlik” baĢlıklı 

Genel Tavsiye No. 21‟e de kadına karĢı Ģiddet olgusu çerçevesinde iĢaret etmek 

gerekmektedir. Bu belgede Genel Tavsiye No. 19‟a gönderme yapılarak, kadına 

karĢı Ģiddetin kadınların erkeklerle eĢit temelde hak ve özgürlüklere sahip olması 

                                                 
207

 Genel Tavsiye No.19: Kadınlara KarĢı ġiddet/ (“General Recommendation No.19: Violence 

against women”), (11th Session, 1992) (A/47/38), KKAOKK‟nin 1992 yılındaki 11. oturumunda 

kabul edilmiĢtir. para. 1 ve 6. Bu belge hakkında bilgi için ayrıca bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, 

Genel Teori/2007, sf: 587. 

208
  Genel Tavsiye No.19: Kadınlara KarĢı ġiddet, para. 7. 

209
 “Genel Tavsiye No.19: Kadınlara karĢı Ģiddet”, para. 9. 
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üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtilmiĢtir. Bu bağlamda Taraf Devletlere, 

kadınların bireyler olarak haklarını ve özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen gerek 

kamusal gerek aile hayatındaki cinsiyete dayalı Ģiddeti ortadan kaldırmaları tavsiye 

edilmiĢtir.
210

 

Kadına karĢı Ģiddet olgusunun KKAOKK eliyle KKAOKS‟ye entegre 

edilmesini takip eden bir geliĢme, bu spesifik konuda BM Genel Kurulunca 

KKġOKB‟nin kabul edilmesi olmuĢtur. KKġOKB‟nin 1993 tarihli olduğu dikkate 

alındığında, kadına karĢı Ģiddetin uluslararası alanda açık bir norm ile 

yasaklanmasının görece yakın tarihli bir olgu olduğu görülmektedir. 

 KKġOKB Madde 1‟de “kadınlara karĢı Ģiddet” terimi tanımlanmıĢtır. Buna 

göre, “kadınlara karĢı Ģiddet terimi”, “ister kamusal isterse özel yaĢamda vuku 

bulsun, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ya da özgürlükten keyfi olarak yoksun 

bırakma dahil olmak üzere, kadınların bedensel, cinsel ya da psikolojik zarar 

görmelerine yahut ıstırap duymalarına yol açan yahut böyle bir sonucu doğurması 

olası bulunan, cinsiyete dayalı herhangi bir Ģiddet anlamına gelir.” 

 “Kadınlara karĢı Ģiddet” terimi bu Ģekilde tanımlandıktan sonra, 2. Maddede
211

 

bu Ģiddetin biçimleri, ortaya çıktığı alanlar ve uygulayıcıları/failleri düzenlenmiĢtir. 

Buna göre, “kadına karĢı Ģiddet” terimi bedensel, cinsel ve psikolojik Ģiddet 

biçimlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu Ģiddet biçimleri aile içi, ev içi gibi özel 

alanda gerçekleĢebileceği gibi iĢ yeri, eğitim kurumları gibi kamusal alanda da 

                                                 
210

 “Genel Tavsiye No.21: Evlilikte ve aile iliĢkilerinde eĢitlik” (13. Oturum, 1994) (“General 

Recommendation No.21: Equality in marriage and familiy relations”) (13th Session, 1994), para.40. 

211
 “Kadınlara KarĢı ġiddetin Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri” Madde 2 metni Ģöyledir. 

 “Madde 2 

Kadınlara karĢı Ģiddet, aĢağıdaki hususları kapsayacak ve fakat bununla sınırlı 

olmayacak Ģekilde anlaĢılacaktır: 

(a) Dayak, ev içinde kız çocukların cinsel istismarı, drahoma/(baĢlık parasıyla) 

bağlantılı Ģiddet, evlilik içi tecavüz, kadın cinsel organının dağlanması/(kadın sünneti) 

ve kadınlara zarar veren diğer geleneksel uygulamalar, eĢ konumunda 

olmayanlar/(evlilik dıĢı yaĢam beraberliği yaĢayanlar) arasında Ģiddet ve sömürü 

amacıyla uygulanan Ģiddet dahil olmak üzere, aile içinde vuku bulan bedensel, cinsel 

ve psikolojik Ģiddet; 

(b) Tecavüz, cinsel istismar, iĢyerinde, eğitim kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel 

taciz ve sindirme/(yıldırma), kadın ticareti ve fahiĢeliğe zorlama dahil olmak üzere, 

genel olarak toplum içinde vuku bulan bedensel, cinsel ve psikolojik Ģiddet; 

(c) Her nerede vuku bulursa bulsun, Devlet tarafından iĢlenen ya da göz yumulan bedensel, 

cinsel ve psikolojik Ģiddet.” 
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gerçekleĢebilir. Son olarak, bu Ģiddet biçimlerinin uygulayıcıları/failleri aile ve diğer 

özel hukuk kiĢileri olabileceği gibi bizzat devlet de olabilir. Dikkati çekmek gerekir 

ki, bu Bildiri‟de aile kavramı sadece evlilik kurumu etrafında oluĢan birliği değil, 

aynı zamanda evlilik dıĢı yaĢam birlikteliklerini de kapsar Ģekilde kullanılarak 

kadınları Ģiddetten korumanın kapsamı ve devletin bu yöndeki sorumluluğu 

geniĢletilmiĢtir. 

 Kadına karĢı Ģiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan spesifik belgelerin, 

devletleri hem kamusal hem de özel alanda gerçekleĢen Ģiddet olaylarından, failin 

devlet ajanı ya da özel hukuk kiĢisi olmasına bakılmaksızın sorumlu tutan yaklaĢımı, 

feminist perspektife de koĢuttur. Kamusal alan-özel alan ikiciliğini ele alırken 

belirttiğimiz üzere, feminist teori, kamusal alan-özel alan ayrımına karĢı çıkmakta ve 

klasik liberalizmin özel alana devletin müdahale etmemesi gerektiği Ģeklindeki 

yaklaĢımını kıyasıya eleĢtirmektedir. Devletin, kadına karĢı Ģiddeti ortadan 

kaldırmak için, bu olgunun en yaygın biçimde görüldüğü özel alana müdahale etmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

  Kadına karĢı Ģiddet olgusu, KKAOKS çerçevesinde iki ayrı bireysel Ģikayet 

baĢvurusuna konu yapılarak KKAOKK önüne gelmiĢtir. Bu vakalar, aĢağıda ele 

alınacak olan AĠHS çerçevesinde kadına karĢı Ģiddet bahsi için de önem arz 

etmektedir. Çünkü AĠHM bu vakalarda verilen kararları kendi içtihadını oluĢtururken 

kullanmıĢtır.   

KKAOKK‟ye yapılan bireysel Ģikayet baĢvurularından ilki, A.T. v. 

Macaristan
212

 vakasıdır. BaĢvurucu, dört yıldır common law kocasından/common 

law husband
213

 Ģiddet gördüğünü ve 2 çocuğunun da babası olan common law 

kocasının kendisini ölümle ve çocuklarına tecavüz etmekle tehdit ettiğini ileri 

sürmüĢtür. BaĢvurucu ayrıca, çocuklarından birinin tamamen özürlü olduğunu ve 

                                                 
212

 Ms. A. T. v. Hungary, (Communication No.: 2/2003),Views of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women under article 7, paragraph 3,of the Optional Protocol to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 26 January 2005, 

thirty-second session. 

213
 „Common law husband‟ terimi, „common law marriage‟ten gelmektedir. „Common law marriage‟, 

nikah kıymak yoluyla değil ve fakat taraflar arasında bir evlilik anlaĢması ve bu anlaĢmayı takip eden 

birlikte yaĢam olgusu ile oluĢturulan bir evliliktir. Bkz., Henry Campbell Black, Black‟s Law 

Dictionary, Revised Fourth Edition, West Publishing Co., 1968, sf:346. 
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ülkede özürlü çocuğuyla birlikte kalabileceği donanımda bir sığınma evi olmadığını 

da ileri sürmüĢtür. BaĢvurucu, halihazırda Macaristan hukukunun kendisini 

kocasından koruyacak bir koruma kararı ya da kocasına yönelik bir uzaklaĢtırma 

kararı verilmesini düzenlemediğini de ileri sürmüĢtür. BaĢvurucu bu iddialar 

temelinde KKAOKS Madde 2/(a), (b), (e), Madde 5/(a) ile Madde 16‟nın ihlalini 

ileri sürmüĢtür. Common law kocanın baĢvurucuya yönelik müessir fiil ve saldırı 

eylemlerinden ötürü açılmıĢ iki ceza davasının da devam ettiği ve makul olmayan 

Ģekilde uzun sürdüğü ve etkili olmadığı hususları da baĢvuruda yer almıĢtır.
 214

 

Bir not olarak belirtilmelidir ki, bu vakada baĢvurucu KKAOKK‟den geçici 

önlem talebinde bulunmuĢ ve Komite de Taraf Devletten baĢvurucuyu telafisi 

imkansız zarardan korumak üzere derhal, uygun ve somut önleyici geçici önlemleri 

almasını talep etmiĢtir.
215

 

Komite vakanın esasına iliĢkin incelemesinde öncelikle Macaristan‟daki 

düzenlemelerin aile içi Ģiddet mağdurlarına uluslararası alanda beklenildiği Ģekilde 

eĢgüdümlü, kapsamlı ve etkili koruma ve destek sağlayamadığını not etmiĢtir. 

Komite, Macaristan Hükümeti‟nin bu vakadaki gibi aile içi Ģiddet vakalarının ceza 

yargılamasında önceliğe sahip olmadığı yönündeki değerlendirmesine cevaben, 

kadının yaĢam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkının mülkiyet hakkı ve 

mahremiyet hakkı/right to privacy gibi haklar tarafından geçersiz kılınamayacağını 

belirtmiĢtir.
216

 Macaristan devletinin birleĢtirilmiĢ dördüncü ve beĢinci periyodik 

raporuna da gönderme yapan Komite, Macaristan‟da aile içi Ģiddete ve cinsel 

istismara iliĢkin spesifik bir mevzuat olmadığını, bu eylemlere karĢı koruma kararı 
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 Ms. A. T. v. Hungary, (Communication No.: 2/2003),Views of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 26 January 2005, 

thirty-second session, paras. 1.1, 2.1, 2.6 ve 3.2.  
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 Ms. A. T. v. Hungary, (Communication No.: 2/2003),Views of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 26 January 2005, 

thirty-second session, paras. 4.1, 4.2. 
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 Ms. A. T. v. Hungary, (Communication No.: 2/2003),Views of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 26 January 2005, 

thirty-second session, para. 9.3. “Women‟s human rights to life and to physical and mental integrity 

cannot be superseded by other rights, including the right to property and the right to privacy.” 
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ya da uzaklaĢtırma kararı verilemediğini ve aile içi Ģiddet mağdurlarına derhal bir 

koruma sağlayacak sığınma evlerinin olmadığını not etmiĢtir. Komite, dolayısıyla 

kiĢi güvenliği hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
217

  

Komite, Genel Tavsiye No. 21‟e atıfla kadınların erkeklere göre ikincil 

nitelikte görüldüğü geleneksel tutumun kadına karĢı Ģiddeti beslediğini yinelemiĢtir. 

Önündeki somut olaya döndüğünde Komite, baĢvurucunun common law kocası 

tarafından tehdit edilmesi, Macaristan hukukunda olmadığından koruma kararı ya da 

uzaklaĢtırma kararı verilememiĢ olması ve nihayet özürlü çocuğuyla birlikte 

kalabileceği donanımda bir sığınma evi bulunmaması olguları ıĢığında Ģu hakların 

ihlalini bulgulamıĢtır: Cinsiyetlerden birinin diğerinden aĢağı ya da üstün olduğu 

düĢüncesine yahut erkekler ve kadınlar bakımından kliĢeleĢmiĢ rollere dayanan 

önyargılar ile geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını 

gerçekleĢtirmek amacıyla, erkeklerin ve kadınların sosyal ve kültürel davranıĢ 

tarzlarını değiĢtirmesi yükümlülüğünü getiren Madde 5/a ve Taraf Devletlerin, 

evlilik ve aile iliĢkileriyle ilgili bütün konularda kadınlara karĢı ayrımcılığı ortadan 

kaldırmak üzere bütün uygun önlemleri almaları gerektiğini düzenleyen Madde 

16.
218

 

Komite, esasa iliĢkin incelemesinin sonunda Taraf Devlete yönelik tavsiyelerde 

bulunmuĢtur. Belirtilmelidir ki, bu tavsiyelerden bir kısmı doğrudan baĢvurucu için 

yapılmıĢ tavsiyeler iken bir kısmı da genel tavsiyeler niteliğindedir. BaĢvurucu 

özelinde, onun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü güvence altına alacak acil ve etkili 

önlemler alınması; çocukları ile birlikte güvenli bir Ģekilde yaĢayabileceği bir 

konut/ev, çocuk yardımı, hukuki yardım ve uğradığı zarar ile hak ihlallerinin 

ağırlığıyla orantılı tazminat sağlanması tavsiye edilmiĢtir.
219

 

Komite‟nin Macaristan Hükümetine yönelik genel tavsiyelerine dikkati 

çekmekte yarar bulunmaktadır. Zira kadına karĢı Ģiddet olgusuyla baĢ etmede 
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yardımcı olacak önlemler içermektedir. Buna göre; i) aile içi Ģiddet mağdurlarına 

azami yasal koruma sağlanmalı, aile içi Ģiddeti engellemek ve buna karĢılık vermek 

için due diligence Ģekilde hareket edilmelidir, ii) KKAOKS ve Seçmeli 

Protokolü
220

 konusunda yargıçları, avukatları ve kolluk kuvvetlerini düzenli olarak 

eğitmek için gerekli önlemler alınmalıdır, iii) aile içi Ģiddeti yasaklayan, koruma ve 

yasaklama kararları içeren ve sığınma evleri dahil olmak üzere destek hizmetleri 

sağlayan spesifik bir yasa hazırlanmalıdır, iv) aile içi Ģiddete iliĢkin tüm iddialar 

derhal, tamamen, tarafsız ve ciddi bir Ģekilde soruĢturulmalı ve failler adalet önüne 

çıkarılmalıdır, v) aile içi Ģiddet mağdurlarına ulaĢılabilir, etkili ve yeterli hukuk 

yolları ve rehabilitasyon sağlamak için gerekli olduğunda ücretsiz adli yardım da 

dahil olmak üzere adalete güvenli bir Ģekilde ve derhal ulaĢmaları sağlanmalıdır, vi) 

Faillere rehabilitasyon programı ve anlaĢmazlıkların Ģiddet içermeyen çözüm yolları 

konusunda program sağlanmalıdır.
221

    

KKAOKK‟nin esastan inceleyip karara bağladığı aile içi Ģiddet konulu bir diğer 

vaka Fatma Yildirim vakasıdır. BaĢvuruyu yapanlar cinsiyete dayalı Ģiddet mağduru 

kadınları koruyan ve destekleyen Viyana merkezli iki örgüttür. Çünkü vakanın 

mağduru, Fatma Yildirim isimli Türk kökenli Avusturya vatandaĢı kadın, baĢvuru 

tarihinde hayatta değildir. 

                                                 
220

 Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması SözleĢmesinin Seçmeli 

Protokolü/ (“Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women”), BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 06/10/1999 tarih ve A/54/4 sayılı 

Karar ile kabul edilmiĢ ve 10/12/1999‟da Ġnsan Hakları Gününde imzaya açılmıĢ ve (Madde 16/I) 

hükmü uyarınca 22/12/2000  tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye bu Protokole 08/09/2000 tarihinde imza koymuĢtur. Bunun ardından, 30/07/2002 tarih ve 

4770 sayılı “Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesine ĠliĢkin Ġhtiyari 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” çıkartılmıĢtır, (RG, 02/08/2002, 

s.24834). Bu iĢlemin ardından Bakanlar Kurulunun 26/08/2002 tarih ve 2002/4703 sayılı olup bu 

Protokolün onaylanması kararlaĢtırılmıĢ ve bu Karara ekli olarak SözleĢmenin resmi Türkçe çevirisi 

ve Ġngilizce orijinal metni yayınlanmıĢtır, (RG, 18/09/2002, s.24880). Türkiye onay belgesini 

29/10/2002 tarihinde depo etmiĢtir ve Protokol Türkiye bakımından 29/01/2003 tarihinden itibaren 

yürürlük kazanmıĢtır. 

Söz konusu Protokol‟ün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, 

Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt V/2004, sf:65-79 (Türkçe) ve sf:471-479 

(Ġngilizce). Bu Protokol hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, 

sf:577-587.  

221
 Ms. A. T. v. Hungary, (Communication No.: 2/2003),Views of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women, para. 9.6. 
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Mağdur Fatma Yıldırım, kocasının kendisini öldürmekle tehdit etmeye 

baĢlaması ve bilahare kendisine saldırması üzerine polise baĢvurmuĢ ve polis 

kocanın mağdurla birlikte yaĢadığı eve girmesini yasaklayan bir karar çıkartmıĢtır ve 

Savcılık makamına kocanın mağdura yönelik tehlikeli tehditlerini bildirerek kocanın 

alıkonulmasını talep etmiĢtir. Savcılık makamı bu talebi reddetmiĢtir. Mağdur, 8 

Ağustos 2003 tarihinde mahkemeye baĢvurarak kocası aleyhine geçici önlem 

talebinde bulunmuĢtur. Mahkeme bu baĢvuru hakkında ilgili polis merkezine bilgi 

vermiĢtir. Koca, mağdurun çalıĢtığı yere gelerek mağduru tehdit etmiĢ, olay yerine 

çağrılan polisler, durumu Savcılık makamına bildirmemiĢtir. Mağdur, kocasının 

ölüm tehditlerini polise bildirmiĢ, polis Savcılık makamından kocayı alıkoymasını 

talep etmiĢ ve fakat bu talep yine reddedilmiĢtir. 1 Eylül 2003 tarihinde koca 

aleyhine geçici önlem kararı verilmiĢtir. Ancak 11 Eylül 2003 tarihinde mağdur, 

evinin yakınlarında kocası tarafından öldürülmüĢtür.
222

 

BaĢvurucular, mağdurun hayatını ve kiĢisel güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerekli pozitif yükümlülüklerin yetkililer tarafından alınmadığını ve özellikle de 

Savcılık makamının mağdurun karĢı karĢıya kaldığı tehlikeyi yeterince 

değerlendiremediğini ileri sürerek KKAOKS Madde 1, Madde 2, Madde 3 ve 

Madde 5‟in ihlali iddiasında bulunmuĢtur.
223

 

Komite esasa iliĢkin incelemesinde öncelikle Genel Tavsiye No.19‟a atıfla 

devletlerin hak ihlallerinin engellenmesinde ya da Ģiddet eylemlerinin 

soruĢturulmasında ve cezalandırılmasında ve tazminat sağlanmasında due diligence 

bir Ģekilde hareket etmedikleri takdirde özel hukuk kiĢilerinin eylemlerinden de 

sorumlu olacağını hatırlatmıĢtır. Komite, Avusturya Hükümeti‟nin aile içi Ģiddet 

konusunda yasal, cezai ve hukuki yollar, farkındalığı arttırma, eğitim, sığınma evleri, 

Ģiddet mağdurlarına danıĢmanlık ve Ģiddet failleriyle çalıĢma gibi hususların yer 

                                                 
222

 Fatma Yildirim v. Austria, (Communication No.: 6/2005),Views of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 6 August 2007, 

thirty-ninth session, paras. 1.-2.13. 

223
 Fatma Yildirim v. Austria, (Communication No.: 6/2005),Views of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women, para. 3.1. 
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aldığı oldukça kapsamlı bir model oluĢturduğunu, ancak bu modelin Devlet ajanları 

tarafından due diligence bir Ģekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.
224

 

Komite, somut olayın olgularının mağdur bakımından oldukça tehlikeli bir 

durumun varlığını ortaya koyduğunu ve durumu Avusturya makamlarının „bildiği ya 

da bilmesi gerektiği‟ni
225

 değerlendirmiĢtir. Komite bu bağlamda, Savcılık 

makamının mağdurun kocasının tutuklanması yönündeki polis talebini reddetmemesi 

gerektiğini not etmiĢtir. Komite, mağdurun kocasının tutuklanmamıĢ olmasının Taraf 

Devletin mağduru koruma konusundaki due diligence yükümlülüğünün ihlali 

olduğunu belirtmiĢtir. Avusturya Hükümeti‟nin mağdurun kocasının tutuklanmasının 

orantısız bir önlem olacağı Ģeklindeki savunmasına cevaben Komite, yukarıda yer 

verdiğimiz A.T. kararına gönderme yaparak, aile içi Ģiddet faillerinin haklarının 

kadının yaĢam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkını geçersiz kılamayacağını 

yinelemiĢtir.
226

 

Komite bu vakada da, kadınların erkeklere göre ikincil nitelikte görüldüğü 

geleneksel tutum ile aile içi Ģiddet arasındaki bağa dikkat çekmiĢtir. Komite esasa 

iliĢkin incelemesinin sonunda Taraf Devlete yönelik tavsiyelerine yer vermiĢtir. 

Bunlar arasında A.T. kararında yer almayan ve önem arz edenler Ģunlardır: i) 

Suçlulara ve kamuya toplumun aile içi Ģiddeti kınadığını göstermek için, aile içi 

Ģiddet faillerini ihtiyatlı ve hızlı bir Ģekilde kovuĢturmak, ii) aile içi Ģiddet failinin 

mağdur için bir tehdit oluĢturduğu durumlarda ceza ve hukuk yollarının 

kullanılmasını sağlamak, iii) kadını Ģiddete karĢı korumak için alınan tüm önlemlerde 

kadının yaĢam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün failin hakları karĢısında 

geçersiz kılınamayacağı vurgulanarak kadının güvenliğine gerekli ilgi gösterilecektir, 

iv) kolluk kuvvetleri ile yargı mensupları arasında geliĢmiĢ koordinasyon sağlanacak 

ve ceza adalet sisteminin bileĢenleri olan polis, savcı ve yargıçların, cinsiyete dayalı 

                                                 
224

 Fatma Yildirim v. Austria, (Communication No.: 6/2005),Views of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women, paras. 12.1.1-12.1.2. 

225
 Bu ölçüt, AĠHS Organları tarafından da kullanılan bir ölçüt olup bu çalıĢmanın I. Bölümünde 

Pozitif Yükümlülükler baĢlığı altında ele alınmaktadır. 
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 Fatma Yildirim v. Austria, (Communication No.: 6/2005),Views of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women, paras. 12.1.4-12.1.5. 
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Ģiddet mağduru kadınları korumak ve desteklemek için çalıĢan hükümet-dıĢı 

örgütlerle düzenli olarak iĢbirliği yapmaları sağlanacaktır.
227

 

Kadına karĢı Ģiddet olgusunun uluslararası alanda normatif ve içtihadi olarak 

ele alınıĢını açıkladıktan sonra, bölgesel düzlemde bu meselenin nasıl ele alındığını 

incelemek gerekmektedir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken ilk belge 

Amerikan Devletleri Örgütü‟nün (bundan sonra, ADÖ) ürettiği bir belge olan Belem 

do Para SözleĢmesi‟dir. Bu belge, UĠHH‟de kadına karĢı Ģiddet konusuna 

özgülenmiĢ tek sözleĢmedir. Ancak dikkati çekmek gerekir ki, kadına karĢı Ģiddet 

olgusuna özgülenmemiĢ olmakla birlikte, bu olguya yer veren bölgesel bir sözleĢme 

daha bulunmaktadır. Afrika Birliği Örgütü (bundan sonra, ABÖ) tarafından 

hazırlanarak kabul edilen Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartının, Afrika‟da 

Kadınların Hakları Protokolü
228

 (bundan sonra, AĠHHġ/KHP) diğer hususların 

yanı sıra kadına karĢı Ģiddet olgusunu da düzenlemiĢtir. AĠHHġ/KHP Madde 

1/j‟de
229

 kadına karĢı Ģiddet, kadınlara karĢı yapılan ve onların bedensel, cinsel, 

psikolojik ya da ekonomik zarar görmelerine yol açan tüm eylemler olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu tanımda dikkati çeken husus, kadına karĢı Ģiddettin tanımının 

geniĢletilerek ekonomik zarar görmenin de kadına karĢı Ģiddetin bir biçimi olarak 

öngörülmüĢ olmasıdır. 

Kabul edilmesinden altı ay önce ilan edilen KKAOKB ile büyük paralellikler 

taĢıyan Belem do Para SözleĢmesi‟nin
230

 BaĢlangıç Bölümünde, kadınlara yönelik 

Ģiddet, insan onuruna karĢı iĢlenen bir suç ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel 
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 Fatma Yildirim v. Austria, (Communication No.: 6/2005),Views of the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women, para. 12.3. 

228
 Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartının, Afrika‟da Kadınların Hakları Protokolü 

(Protocol to the African Charter on Human and Peoples‟ Rights on the Rights of Women in Africa ), 

adopted by the 2nd Ordinary Session of the Assembly Union, Maputo, 11 July 2003. Bu Protokol 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1396-1406. 
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 AĠHHġ/KHP Madde 1/j normu Ģöyledir: 

“Madde 1-j. „Kadınlara karĢı Ģiddet‟ ifadesi, bu tür eylemlere maruz bırakılacaklarına 

dair tehditler dahil olmak üzere, kadınlara karĢı yapılan ve onların bedensel, cinsel, 

psikolojik yahut ekonomik zarar görmelerine yol açan ya da açmıĢ bulunan tüm 

eylemler; yahut, gerek barıĢ zamanında gerekse silahlı çatıĢma ya da savaĢ halleri 

sırasında, kadınların temel özgürlüklerine özel ya da kamusal yaĢamlarında keyfi 

nitelikte kayıtlamalar getirilmesi ya da bunlardan yoksun bırakılmaları anlamına gelir.” 

230
 Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1334. 
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eĢitliksizci güç iliĢkilerinin bir göstergesi olarak nitelendirilmiĢtir. SözleĢme‟nin 1. 

Maddesinde
231

 „kadına karĢı Ģiddet‟, ister kamusal isterse özel alanda gerçekleĢsin, 

kadınların ölmelerine ya da bedensel, cinsel veya psikolojik zarar görmelerine 

veyahut ıstırap duymalarına neden olan cinsiyete dayalı herhangi bir eylem ya da 

davranıĢ olarak tanımlanmıĢtır. SözleĢme‟nin 2. Maddesinde
232

 kadına karĢı Ģiddetin 

görünümleri tahdidi olmayacak Ģekilde sayılmıĢtır. Ayrıca, kadına karĢı Ģiddetin faili 

olarak sadece devlet  ya da devlet görevlileri görülmemiĢ, aile, ev içi ve toplum da 

kadına karĢı Ģiddetin vuku bulduğu alanlar olarak kabul edilmiĢtir. SözleĢme Madde 

7‟de
233

 Taraf Devletlere kadına karĢı Ģiddetin her biçimini önleme, cezalandırma ve 

ortadan kaldırma konusunda oldukça ayrıntılı yükümlülükler getirilmiĢtir. 

                                                 
231

 Belem Do Para SözleĢmesi Madde 1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 1 

Bu SözleĢmenin amaçları bakımından, “kadınlara karĢı Ģiddet” (ifadesi), ister kamusal 

isterse özel alanda gerçekleĢsin, kadınların ölmelerine ya da bedensel, cinsel yahut 

psikolojik zarar görmelerine yahut ıstırap duymalarına yol açan cinsiyete dayalı 

herhangi bir eylem ya da davranıĢ olarak anlaĢılacaktır.” 

232
 Belem Do Para SözleĢmesi Madde 2 normu Ģöyledir: 

 “Madde 2 

Kadınlara karĢı Ģiddet ifadesi, aĢağıda belirtilen: 

a. diğer hususların yanı sıra, ırza tecavüz, müessir fiil ve cinsel istismar dahil olmak 

üzere, bu eylemin faili o kadınla aynı evi paylaĢıyor ya da paylaĢmıĢ olsun ya da 

olmasın, ailede yahut ev/aile biriminde yahut kiĢiler arasındaki herhangi bir baĢka iliĢki 

içinde vuku bulan; 

b. diğer hususların yanı sıra, ırza tecavüz, cinsel istismar, iĢkence, insan ticareti, zorla 

fahiĢelik, kadın kaçırma ve iĢyerinde ve ayrıca eğitim kurumlarında, sağlık kuruluĢlarında 

ya da herhangi bir baĢka yerde cinsel tacizde bulunulması dahil olmak üzere, toplum 

içinde vuku bulan ve herhangi bir kiĢi tarafından yapılan; ve 

c. nerede gerçekleĢtiğinin önemi bulunmaksızın, Devlet ya da Devletin görevlileri 

tarafından iĢlenen yahut göz yumulan, bedensel, cinsel ve psikolojik Ģiddeti içeriyor 

olarak anlaĢılacaktır.” 

233
 Belem Do Para SözleĢmesi Madde 7 normu Ģöyledir: 

“Madde 7 

Taraf Devletler, kadınlara karĢı uygulanan her biçimiyle Ģiddeti mahkum/reddederler 

ve, uygun bütün yollarla ve gecikmeksizin, bu tür Ģiddeti engellemeye, cezalandırmaya 

ve ortadan kaldırmaya yönelik siyasaları takip etmek hususunda anlaĢmıĢlardır ve 

aĢağıdaki hususları yerine getirmeyi: 

a. kadınlara yönelik herhangi bir Ģiddet eylemine ya da uygulamasına katılmaktan 

kaçınmayı ve kendi yetkili makamlarının, görevlilerinin, personelinin, 

memurlarının/ajanlarının ve kurumlarının bu yükümlülüğe uygun nitelikte tasarrufta 

bulunmalarını temin etmeyi; 

b. kadınlara yönelik Ģiddeti gerekli kararlılıkla engellemeyi, soruĢturmayı ve cezalandırmayı; 

c. kadınlara yönelik Ģiddeti engellemek, cezalandırmak ve ortadan kaldırmak üzere 

cezai, medeni, idari ve herhangi bir baĢka türdeki hükümleri ulusal mevzuata dahil 

etmeyi ve gereken yerlerde uygun nitelikteki idari önlemleri almayı; 

d. Ģiddet faillerinin, kadını yıldırma, sindirme ya da tehdit etmekten yahut kadının 

yaĢamına ya da kiĢi bütünlüğüne zarar veren ya da tehlike altına koyan yahut onun mal 
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Belirtilmelidir ki, ADÖ‟nün kadına karĢı Ģiddet konulu sözleĢmesine koĢut bir 

sözleĢme AK düzleminde kabul edilmiĢ değildir. Hatta kadına karĢı Ģiddet konulu bir 

bildiri dahi, AK tarafından ilan edilmemiĢtir. Ancak, AK bakımından eksiklik 

sayılabilecek olan bu husus, AK‟nin siyasal karar alma organı olan Bakanlar 

Komitesi (bundan sonra, BK) eliyle giderilmeye çalıĢılmıĢtır. AK/BK‟nin 30 Nisan 

2002 tarihli Tavsiye Kararı
234

 kadının Ģiddete karĢı korunmasına özgülenmiĢ 

oldukça kapsamlı bir belgedir. Söz konusu Tavsiye Karar‟da da kadına karĢı Ģiddete 

iliĢkin yukarıda yer verdiğimiz belgelerde yer aldığı üzere, kadına karĢı Ģiddetin 

erkek ve kadın arasındaki güç dengesizliğine dayanan yapısal ve toplumsal bir 

mesele olduğu ve bu durumun kadın bakımından gerek aile içinde gerekse toplumda 

ayrımcılık teĢkil ettiği vurgulanmıĢtır. Kadına karĢı Ģiddetin tüm Avrupa toplumlarını 

etkileyen bir fenomen olduğu da belirtilmiĢtir. Dikkati çekmek gerekir ki, Tavsiye 

Karar‟da kadına karĢı Ģiddetin etkileyeceği AĠHS çerçevesindeki haklar, yaĢam 

hakkı, iĢkence yasağı, kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma hakları 

olarak sayılmıĢ, ancak özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkı sayılmamıĢtır.  

BK‟nin Tavsiye Kararı‟nda, kadına karĢı Ģiddet kavramının tanımı da 

yapılmıĢtır. Buna göre, kadına karĢı Ģiddet, kadına fiziksel, cinsel ya da psikolojik 

zarar ya da ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı herhangi bir 

eylemdir. Belirtilmelidir ki, bu tür eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama ya da 

özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma da kadına karĢı Ģiddet kapsamında 

değerlendirilmiĢtir. Yine, kadına karĢı Ģiddet konulu diğer belgelere koĢut bir 

                                                                                                                                          
varlığına zarar veren herhangi bir yönteme baĢvurmaktan alıkonulmasını sağlayan 

gerekli yasal önlemleri almayı; 

e. kadınlara karĢı Ģiddetin sürmesine ve hoĢ görülmesine yol açan mevcut yasaları ya da 

düzenlemeleri değiĢtirmek yahut kaldırmak ya da yasal ya da geleneksel uygulamaları 

düzeltmek/değiĢtirmek üzere, yasal önlemler dahil uygun nitelikteki bütün önlemleri 

almayı; 

f. Ģiddete maruz kalan kadınlar için, diğer hususların yanı sıra, koruyu önlemler, 

yargılamanın zamanında yapılması ve bu tür usullere etkili biçimde ulaĢma olanakları 

dahil olmak üzere, adil ve etkili yasal usulleri oluĢturmayı; 

g. Ģiddete maruz kalan kadınların, tazmin, zarar ve ziyanın giderimi ya da baĢkaca adil 

ve etkin hukuk yollarına ulaĢmalarını temin etmek üzere gerekli yasal ve idari 

mekanizmaları oluĢturmayı; ve 

h. bu SözleĢmeye etkinlik kazandırabilmek bakımından gerekli olabilecek türdeki yasal ve 

diğer önlemleri almayı, üstlenirler/taahhüt ederler.” 

234
 Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec (2002) 5 of the Committee of 

Ministers to Member  States on the Protection of Women agains Violence, Adopted by the 

Committee of Ministers on 30 April 2002 at the 794th meeting of the Ministers‟ Deputies. 
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biçimde kamusal alanda veya özel alanda vuku bulmuĢ olmasına bakılmaksızın 

kadına karĢı Ģiddet konusunda Taraf Devletlere yükümlülükler getirilmiĢtir. Ġlginç bir 

not olarak ekleyelim ki, aile veya ev içinde vuku bulan Ģiddet olaylarına örnek 

olarak, ensest, evlilik içi tecavüz, kadın sünneti, zorla evlendirme gibi kadına karĢı 

Ģiddete iliĢkin diğer belgelerde açıkça sayılmayan olgulara da yer verilmiĢtir.    

b) AĠHS Madde 8 Özelinde “Özel YaĢama Saygı Hakkı” Alt-Kategorisi 

Bağlamında Kadına KarĢı ġiddet 

Daha önce belirttiğimiz üzere, kadına karĢı Ģiddet, devlet ajanları tarafından 

ugulanabildiği gibi
235

, ondan daha sık olarak özel hukuk kiĢileri tarafından 

uygulanmaktadır. Bu nedenle bu baĢlık altında, özel hukuk kiĢilerinden kaynaklanan 

kadına karĢı Ģiddet ele alınacaktır.  

Özel hukuk kiĢileri tarafından kadına yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ģiddet 

olgusunun Ģikayet konusu yapılarak AĠHM önüne getirildiği davalardan Ģu beĢi öne 

çıkmaktadır: M.C.
236

, Kontrova
237

, Bevacqua ve S.
238

, Sandra Jankovic
239

 ve Opuz
240

 

davaları. Hemen belirtilmelidir ki, bu davalardan ilki olan M.C. davasında mağdur 

bir kız çocuğudur. Bu davayı, aĢağıda çocuğa karĢı Ģiddet baĢlığı altında ele almak 

yerine burada kadına karĢı Ģiddet baĢlığı altında ele almanın daha uygun olacağı 

kanaatindeyim. Zira, kadına karĢı Ģiddet olgusunun mağduru olan kadın kategorisine 

kız çocukları da girmektedir. 

 M.C. davasında baĢvurucu, ırzına geçildiğini iddia eden on dört yaĢında bir kız 

çocuğudur. Ġç hukuk çerçevesinde yaptığı Ģikayet üzerine baĢlatılan soruĢturma 
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neticesinde baĢvurucunun cinsel iliĢkiye zorlandığına dair yeterli kanıt bulunmadığı 

sonucuna varılmıĢtır.
241

 BaĢvurucu, iç hukuk yollarını tükettikten sonra AĠHM‟ye 

bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunarak Bulgaristan mevzuatı çerçevesinde ırza 

geçmenin etkili Ģekilde cezalandırılmadığını ileri sürerek Madde 3, Madde 8, Madde 

13 ve Madde 14‟ün ihlali iddiasında bulunmuĢtur.
242

 

 Dikkati çekmek gerekir ki, Mahkeme bu davayı Muhatap Hükümetin, ırza 

geçme özelinde Madde 3 ve Madde 8 çerçevesindeki pozitif yükümlülükleri 

ekseninde incelemiĢ ve her iki madde bakımından da Muhatap Hükümetin pozitif 

yükümlülüklerini ihlal ettiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
243

 ġöyle ki, AĠHM‟ye göre cinsel 

suçlar konusundaki çağdaĢ standartlar ve eğilimler dikkate alındığında devletlerin 

AĠHS Madde 3 ve Madde 8 çerçevesindeki pozitif yükümlülükleri mağdurun fiziksel 

direniĢ göstermediği durumlar da dahil olmak üzere rızaya dayalı olmayan cinsel 

eylemlerin cezalandırılmasını gerektirmektedir.
 244

 Bu tür suçları etkili bir Ģekilde 

cezalandıran ceza yasaları çıkarmak söz konusu pozitif yükümlülüklerin bir ayağını 

oluĢturmaktadır.
 245

 

 Esasında bu dava, çocuğa karĢı Ģiddet konusunda devletin pozitif 

yükümlülüklerinin gündeme geldiği ilk dava değildir. AĢağıda çocuğa karĢı Ģiddet 

bahsinde yer verdiğimiz davaların çoğunda, Muhatap Hükümetlerin sorumluluğu 

pozitif yükümlülükler doktrini uyarınca söz konusu olabilmiĢti. ĠĢte bu noktada soru, 

bu davada Mahkeme‟nin çocuğa karĢı Ģiddete iliĢkin diğer vakalardan farklı olarak 

neden hem Madde 3 hem de Madde 8 çerçevesinde birlikte inceleme yapıp, her 

ikisinin de ihlalini bulguladığında düğümlenmektedir. Sanırım sorunun cevabı, ırza 

geçme gibi kadına karĢı Ģiddetin en Ģedit biçiminde yatmaktadır. Kanaatimce 

Mahkeme, konunun ağırlığından ötürü her iki madde çerçevesinde de inceleme 

yapmayı gerekli görmüĢtür. Davanın niteliğinin buna uygun olması da bir diğer 

unsurdur.   
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Kontrova davasında baĢvurucu evli bir kadındır ve kocası tarafından elektrik 

kablosuyla dövüldüğünü ileri sürerek ilgili polis merkezine Ģikayette bulunmuĢ ve 

uzun süredir kocasından fiziksel ve psikolojik Ģiddet gördüğünü ifade etmiĢtir. 

BaĢvurucu, bu iddiasını desteklemek üzere yedi günlük iĢ görmezlik raporunu da 

sunmuĢtur. Bilahare baĢvurucu ve kocası ilgili polis merkezine giderek 

baĢvurucunun yaptığı Ģikayeti geri almak istemiĢ, polis merkezindeki polis 

memurlarından biri, baĢvurucunun dövülme olayına iliĢkin olarak altı günü 

geçmeyen iĢ görmezlik raporu temin etmeleri durumunda baĢvurucunun kocasının 

kovuĢturmaya uğramayacağını belirterek onlara yol göstermiĢtir. Bu yönde bir sağlık 

raporunun temin edilmesi üzerine söz konusu polis memuru, baĢvurucunun daha 

önce Ģikayet ettiği dövülme olayının Kabahatler Yasası çerçevesinde incelenmesine 

karar vermiĢtir.
246

   

Daha sonra baĢvurucunun akrabaları ve kendisi tarafından baĢvurucunun 

kocasının silahı olduğu ve çocukları ile kendisini öldürme tehdidinde bulunduğu 

telefon ile polis merkezine bildirilmiĢtir. BaĢvurucu olay yerini polis gelmeden terk 

etmiĢtir. BaĢvurucunun kocası daha sonra iki çocuğunu ve kendisini silahla vurarak 

öldürmüĢtür.
247

 

BaĢvurucu, devletin iki çocuğunun hayatını koruyamadığını ileri sürerek AĠHS 

Madde 2‟nin ihlal edildiğini iddia etmiĢtir. Mahkeme, AĠHS Madde 2 çerçevesindeki 

incelemesini pozitif yükümlülükler doktrini uyarınca yapmıĢ ve baĢvurucunun 

ailesinin içinde bulunduğu durumun polis merkezi tarafından „bilindiğini‟ not 

etmiĢtir. Polisin üzerine düĢen yükümlülükleri yerine getirmediğini, özellikle de polis 

memurlarından birinin baĢvurucunun kocası tarafından dövüldüğüne iliĢkin ilk 

Ģikayetini değiĢtirmesine yardım ettiğini göz önünde bulunduran Mahkeme AĠHS 

Madde 2‟nin ihlal edildiğini bulgulamıĢtır.
248

 

BaĢvurucu ayrıca, kendisinin AĠHS Madde 8/1 çerçevesinde özel yaĢam ve aile 

yaĢamına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüĢtür. Mahkeme, Madde 8 

çerçevesinde yapılan Ģikayetin Madde 2 uyarınca yapılanla aynı olgusal temele sahip 
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olduğunu ve Madde 2‟nin ihlal edildiğine karar verdiğini değerlendirerek Madde 8 

altında ayrıca bir inceleme yapmaya gerek olmadığını belirtmiĢtir.
249

 Esasında, 

Mahkeme‟nin bu kararı yerinde değildir. Çünkü, her ne kadar kiĢinin fiziksel 

bütünlüğüne saygı hukuksal çıkarı, hem AĠHS Madde 2 hem de Madde 8 

çerçevesinde korunmakta ise de, Madde 2 kural olarak nefes alıp verme özgürlüğünü 

güvence altına aldığı için, yaĢam hakkına yönelik çok ciddi tehditler ve gerçekleĢen 

ölüm olayları Madde 2‟nin kapsamına girerken bunlar dıĢında kalan fiziksel 

bütünlüğe yönelik müdahaleler duruma göre Madde 3 ya da Madde 8 veyahut her 

ikisinin koruma alanına girecektir. Dolayısıyla somut olayda baĢvurucunun Madde 8 

çerçevesindeki iddiaları, yani kocası tarafından dövülmüĢ olması olgusu hiçbir 

Ģekilde Madde 2 tarafından soğurulamaz. AĠHM‟nin, baĢvurucunun maruz kaldığı 

Ģiddet olayını Madde 8 çerçevesinde de incelemesi gerekirdi. 

Bevacqua ve S. davasında baĢvurucular bir kadın ve küçük oğludur. Davanın 

olgularından bir kısmı birinci baĢvurucunun, kocasının kendisine karĢı aĢağılayıcı bir 

dil kullandığı, kendisini sebepsiz yere dövdüğü ve aile bütçesine katkıda 

bulunmadığı iddialarına iliĢkindir. Birinci baĢvurucu, bu olgular temelinde AĠHS 

Madde 3, Madde 8, Madde 13 ve Madde 14‟ün ihlal edildiğini ileri sürmüĢtür.
250

 

Mahkeme, Madde 8 çerçevesinde yaptığı incelemede öncelikle, „özel yaĢam‟ 

kavramının kiĢinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü de içerdiğini yinelemiĢ ve somut 

olayda birinci baĢvurucunun, kocası hakkında ileri sürdüğü iddiaların birinci 

baĢvurucunun fiziksel bütünlüğünü ilgilendirdiğini belirtmiĢtir. Mahkeme, birinci 

baĢvurucunun bu iddialarına yetkili makamlar tarafından yeterli tepkinin gösterilip 

gösterilmediğini devletin Madde 8 çerçevesindeki pozitif yükümlülükleri bağlamında 

ele almıĢtır. Mahkeme, somut olayda birinci baĢvurucunun yetkili makamlarca 

yeterince desteklenmemiĢ olmasını devletin Madde 8 çerçevesindeki pozitif 

yükümlülüklerine aykırı bulmuĢtur.
251

 Dikkati çekmek gerekir ki, birinci baĢvurucu, 

kocasının savcılık makamınca kovuşturulmasının AĠHS‟deki haklarının güvence 
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altına alınması için gerekli olduğu yönünde bir argümanda bulunmuĢtur. 

Mahkeme‟ye göre, Bulgaristan hukuku çerçevesinde aile üyeleri arasındaki birçok 

ciddi nitelikteki Ģiddet eyleminin mağdurun aktif katılımı olmaksızın 

kovuĢturulamaması, belirli koĢullar altında SözleĢme ile bağdaĢırlık meselesi 

doğurabilir ise de, bireylerin kendi aralarındaki iliĢkiler alanında Madde 8‟e 

uygunluğu sağlamak üzere seçilecek önlemler kural olarak yetkili makamların takdir 

marjı içindedir.
252

 

Bu davada çarpıcı olan bir diğer nokta ise, Muhatap Hükümetin birinci 

baĢvurucuya gerekli yardımın sağlanmamasının gerekçesi olarak olaydaki 

uyuĢmazlığın „özel bir mesele/private matter‟ olmasına vurgu yapmasıdır. Bu vurgu, 

kadına karĢı özel alanda gerçekleĢtirilen Ģiddete devletlerin nasıl yaklaĢtığını 

elevermektedir. Mahkeme, Muhatap Hükümetin bu argümanının Madde 8‟deki 

pozitif yükümlülükleri ile bağdaĢmadığını belirtmiĢtir.
253

 

Sandra Jankovic davasında baĢvurucu, evine girmeye çalıĢırken üç kiĢinin 

sözlü ve fiziki saldırısına uğradığını, ayrıca ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek 

polisi aramıĢtır. Olay yerine gelen polis baĢvurucu ile görüĢerek bir rapor hazırlamıĢ 

ve raporda baĢvurucunun anlatımına dayanan olgulara yer vermiĢ ve ayrıca 

baĢvurucunun sağ elinde gözle görülür ezik ve yaralanmalar olduğunu not etmiĢtir. 

Polis, kabahatlere bakan yetkili mahkemeye Ģikayeti iletmiĢ ve mahkeme failleri 

sadece baĢvurucuya yönelik aĢağılayıcı sözlerden ötürü para cezasına mahkum etmiĢ, 

fiziksel saldırı iddiası için ise yeterli delil olmadığına karar vermiĢtir.
254

  

Bunun üzerine baĢvurucu, uğradığını iddia ettiği fiziksel saldırıyı ilgili Savcılık 

Makamına Ģikayet etmiĢtir. Ancak Savcılık Makamı, Ģikayet edilen eylemlerin 

önemsiz yaralamalara girdiğini, dolayısıyla da baĢvurucu tarafından bir dava 

açılması gerektiğini belirtmiĢtir. Neticede baĢvurucuyu yetkili sorgu yargıcına 

yönlendirmiĢ ve resmi bir soruĢturma baĢlatmamaya karar vermiĢtir. BaĢvurucu, 
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kendisine Ģiddet uyguladığını iddia ettiği kiĢilerin isim ve adresleri ile olayın ayrıntılı 

bir tarifini içeren ve iddialarını kanıtlamaya yönelik delillerin yer aldığı bir 

dilekçeyle yetkili sorgu yargıcına baĢvurarak soruĢturma baĢlatılması talebinde 

bulunmuĢtur. BaĢvurucudan talebini, yeterince kapsamlı olmadığı ve eksik olduğu 

gerekçesiyle belirli bir süre öngörülerek düzeltmesi istenmiĢ ve fakat baĢvurucu 

sorgu yargıcının belirlediği süre içinde talebinde yapması gereken değiĢiklikleri 

yapmadığı için talebi reddedilmiĢtir. BaĢvurucu bu kararı temyiz etmiĢ ancak lehe bir 

sonuç alamamıĢtır.
 255

  

BaĢvurucu, maruz kaldığı Ģiddet karĢısında yetkili makamların kendisine yeterli 

koruma sağlayamadığını ileri sürerek AĠHS Madde 3 ve Madde 8‟in ihlali iddiası ile 

AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur. Mahkeme, somut olayın 

koĢulları altında, ileri sürülen Ģikayetleri Madde 8 çerçevesinde incelemeyi uygun 

görmüĢtür.
256

 Mahkeme öncelikle, özel yaĢam kavramının kiĢinin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğünü de kapsadığını yinelemiĢtir. Mahkeme ayrıca, özel yaĢam kavramının 

bireyler arası iliĢkiler alanına kadar uzadığını/geniĢlediğini belirtmiĢtir.
257

 Önündeki 

davada Mahkeme, Taraf Devletin baĢvurucunun vakasını ele alırken Madde 8 

çerçevesindeki pozitif yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığını 

incelemiĢtir. BaĢvurucu, maruz kaldığı Ģiddet olayının ancak savcılık makamı 

tarafından kovuĢturulması durumunda SözleĢmesel haklarının güvence altına 

alınabileceği ve SözleĢmenin savcılık makamı soruĢturmasını gerekli kıldığı 

argümanında bulunmuĢtur. Bu argümana karĢılık olarak Mahkeme, SözleĢme‟nin 

tüm vakalarda savcılık soruĢturması yapılması koĢulu getirmediğini ve bu vaka 

özelinde baĢvurucunun iç hukuk çerçevesinde Ģahsen takip edilen nitelikte de olsa, 

kendisine Ģiddet uygulayanlar hakkında kovuĢturma yürütme imkanına sahip 

olduğunu not etmiĢtir.
258
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Mahkeme, somut davanın olgularını incelemeye devam ederek Ģu hususları 

netleĢtirmeye çalıĢmıĢtır: i) ġikayet konusu yapılan düzenleme ve uygulamalar ile 

yetkili makamların ilgili usuli kurallara uyup uymadığı, ii) ceza hukuku 

mekanizmasının somut davadaki yürütüm Ģeklinde Muhatap Hükümetin Madde 8 

altındaki pozitif yükümlülükleri çerçevesinde bir eksiklik olup olmadığı.
259

 Bu 

bağlamda Mahkeme, baĢvurucunun, maruz kaldığı Ģiddet eyleminin soruĢturulması 

için elinden geleni gayreti gösterdiğini; aleyhine Ģikayette bulunduğu kiĢilerin 

kimlikleri ile Ģikayet konusu olaya, oluĢturduğunu düĢündüğü suça ve var olan 

delillere yaptığı baĢvurularda yer verdiğini ve fakat baĢvurusunun, kapsamlı 

olmadığı ve eksik olduğu gerekçesiyle tetkik hakimi tarafından reddedildiğini 

bulgulamıĢtır. Dolayısıyla Mahkeme, somut davada Ģikayet konusu yapılan 

uygulamaların baĢvurucunun fiziksel bütünlüğüne yönelik saldırı bakımından yeterli 

bir koruma sağlamadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Devamla, ulusal ceza hukuku 

mekanizmasının somut davadaki yürütüm Ģeklinde, Muhatap Hükümetin Madde 8 

altındaki pozitif yükümlülüklerinin ihlalini sonuçlayacak eksiklikler olduğuna karar 

vermiĢtir.
260

 

Belirtilmelidir ki, Mahkeme Madde 8 altında yaptığı incelemeyi dikkate alarak 

Madde 3 çerçevesinde ayrıca incelenecek bir husus olmadığına karar vermiĢtir.
261

 

Yargıç Spielmann, somut davanın özel koĢulları bağlamında Ģikayet konusu 

saldırıya etkili ve sağlam karĢılığın verebilmesi için, Muhatap Hükümetin SözleĢme 

çerçevesindeki pozitif yükümlülüklerinin savcılık makamının kovuĢturma yapmasını 

gerekli kıldığını belirtmiĢtir.
262

  

Aile içi Ģiddete iliĢkin bir diğer dava ise oldukça yakın tarihli olan ve Türkiye 

aleyhine açılmıĢ olması nedeniyle de ayrıca önem arz eden Opuz davasıdır. Söz 
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konusu davanın olguları, Türk kamu makamlarının aile içi Ģiddete yaklaĢımını 

çarpıcı bir Ģekilde ortaya koyduğu için aĢağıda ayrıntılı olarak gösterilecektir.   

Opuz davasında baĢvurucu, annesinin imam nikahlı kocasının oğluyla evli ve 

üç çocuklu bir kadındır. ĠliĢkilerinin baĢından beri hararetli tartıĢmalar 

yaĢamaktadırlar. BaĢvurucu ve annesi ilk olarak, 10 Nisan 1995 tarihinde savcılık 

makamına baĢvurarak baĢvurucunun kocası ile kocasının babasının kendilerinden 

para istediği, kendilerini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği Ģikayetinde bulunmuĢtur. 

Hekim kontrolünden geçen baĢvurucu ve annesinin vücudunda çeĢitli çürük ve 

ezikler tespit edilmiĢ, beĢ günlük iĢ görmezlik raporu verilmiĢtir. Savcılık makamı 

baĢvurucunun kocası ve kocasının babası için ölüm tehditleri ve beden yaralaması 

için bir iddianame hazırlamıĢtır. Ancak, yetkili ulusal mahkeme, baĢvurucu ve annesi 

Ģikayetlerini geri aldığı için saldırı davasını düĢürmüĢtür. Ölüm tehditlerine iliĢkin 

davada ise, failler delil eksikliği gerekçesiyle beraat etmiĢlerdir.
263

  

11 Nisan 1996 tarihinde baĢvurucu, kocası tarafından feci Ģekilde dövülmüĢtür. 

Hazırlanan hekim raporunda baĢvurucunun hayatını tehlikeye sokacak derecede 

yaralandığı belirtilmiĢtir. Aynı gün, savcılık makamının talebi ve yargıç kararı ile 

baĢvurucunun kocası tutuklanmıĢtır. Ancak 14 Mayıs 1996 tarihinde yapılan 

duruĢmada savcılık makamının talebi üzerine ve hakimin kararı ile tahliye edilmiĢtir. 

13 Haziran 1996 tarihinde yapılan duruĢmada baĢvurucu daha önce yapmıĢ olduğu 

Ģikayeti geri almıĢtır. Bunun üzerine yetkili mahkeme 18 Temmuz 1996 tarihinde, 

baĢvurucu Ģikayetini geri aldığı ve baĢvurucunun Ģikayeti olmaksızın davaya devam 

edilemeyeceği gerekçesiyle davayı düĢürmüĢtür.
264

 

5 ġubat 1998 tarihinde baĢvurucunun, annesinin, kız kardeĢinin ve kocasının 

karıĢtığı bir kavga yaĢanmıĢ ve kocası baĢvurucuya bıçak çekmiĢtir. Kavgaya katılan 

herkes çeĢitli Ģekillerde yaralanmıĢtır. 6 Mart 1998 tarihinde savcılık makamı bu 

kavgayla bağlantılı olarak hiç kimse hakkında kovuĢturma baĢlatmama kararı vermiĢ 
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ve bıçak çeken baĢvurucunun kocasının kovuĢturulması için de yeterince delil 

olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
265

  

4 Mart 1998 tarihinde baĢvurucunun kocası, baĢvurucunun ve annesinin üzerine 

araba sürmüĢ ve baĢvurucunun annesi ölümcül yaralar almıĢtır. Polis karakolunda 

baĢvurucunun kocası yaĢanan olayın bir kaza olduğunu ileri sürmüĢ ve fakat gerek 

baĢvurucu gerekse annesi baĢvurucunun kocasının kendilerini öldürmek için arabayı 

üzerlerine sürdüğü ifadesinde bulunmuĢtur. BaĢvurucunun kocası tutuklanmıĢtır. Bu 

arada baĢvurucu, kocası aleyhine boĢanma davası açmıĢtır. BaĢvurucunun kocasının, 

baĢvurucu ve annesi üzerine araba sürmesi olayıyla ilgili soruĢturmasını tamamlayan 

güvenlik güçleri, hazırladıkları raporda; baĢvurucunun, kocasını terk ederek 

annesinin yanına yerleĢtiği, baĢvurucunun kocasını baĢvurucu ile barıĢma 

giriĢimlerinin baĢvurucunun annesi tarafından geri çevrildiği ve baĢvurucunun 

kocasının aĢağılandığı ve baĢvurucunun kocasının kendisini ölümle tehdit ettiği 

iddialarında bulunduğu not edilmiĢtir. Raporda ayrıca, baĢvurucunun kocasının, 

baĢvurucunun annesinin üzerine araba sürmesi olayını takip eden 25 günlük 

tutukluluk sürecinden sonra salıverilmesi üzerine devreye arabulucuları sokarak 

baĢvurucu ile barıĢmaya çalıĢtığını, ancak baĢvurucunun annesinin yine engel olduğu 

yer almıĢtır. Gerek baĢvurucunun gerekse baĢvurucunun annesinin birbirlerini tehdit 

ettikleri, baĢvurucunun annesinin, baĢvurucuyu kocasından ayırmak istediği, 

baĢvurucunun kocasına iftira attığı ve güvenlik güçlerinin zamanını boĢa harcadığı 

ifadeleri de söz konusu raporda yer almıĢtır.
266

     

Savcılık makamı, 14 Nisan 1998 tarihinde baĢvurucunun kocası ve kocasının 

babası aleyhine baĢvurucuya ve baĢvurucunun annesine yönelik ölüm tehdidi 

suçlamasıyla iddianame hazırlamıĢtır. 30 Nisan 1998 tarihinde yetkili ceza 

mahkemesi, baĢvurucunun kocasını tahliye etmiĢ ve söz konusu davada yetkisiz 

olduğunu belirterek dosyayı asliye mahkemesine göndermiĢtir. Asliye mahkemesi, 

söz konusu suçu cinayete teĢebbüs olarak nitelendirmiĢtir. 9 Temmuz 1998 tarihinde 

yapılan duruĢmada, baĢvurucunun kocası olayın bir kaza olduğunu tekrarlamıĢtır, 

baĢvurucu ve annesi de bu ifadeyi teyit etmiĢ ve artık davaya devam etmek 
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istemediklerini belirtmiĢtir. Bunun üzerine, baĢvurucunun kocası ve kocasının 

babası, ölüm tehditleri suçlamasından delil eksikliği nedeniyle beraat etmiĢlerdir. 

Mahkeme, baĢvurucu ve annesinin Ģikayetlerini geri aldığını da not etmiĢtir. 17 

Kasım 1998 tarihinde yetkili asliye mahkemesi, araba ile yaralama suçlaması 

konusunda, baĢvurucu Ģikayetini geri aldığı için baĢvurucuya karĢı iĢlenen suç 

bakımından davanın düĢmesine karar vermiĢtir. BaĢvurucunun annesine karĢı iĢlenen 

suç bakımından ise, baĢvurucunun annesinde oluĢan yaralanmaların ciddi nitelikte 

olması nedeniyle baĢvurucunun kocası üç ay hapis ve para cezasına çarptırılmıĢ, 

hapis cezası daha sonra para cezasına çevrilmiĢtir.
267

   

BaĢvurucu, 30 Ekim 2001 tarihinde kocası tarafından çeĢitli yerlerinden 

bıçaklanmıĢtır. Hazırlanan hekim raporunda bıçak yaralarının hiçbirinin ölümcül 

olmadığı belirtilmiĢtir. 12 Aralık 2001 tarihinde savcılık makamı, baĢvurucunun 

kocasını bıçaklı saldırıda bulunmakla suçlayan iddianamesini yetkili ulusal 

mahkemeye sunmuĢtur. Yetkili ulusal mahkeme, baĢvurucunun kocasını para 

cezasına çarptırmıĢtır.
268

  

BaĢvurucu, 14 Kasım 2001 tarihinde savcılık makamına baĢvurarak kocasının 

kendisini tehdit ettiği Ģikayetinde bulunmuĢ, ancak bu Ģikayet 11 Mart 2002 tarihinde 

somut delil olmadığından baĢvurucunun kocasını kovuĢturmaya yer olmadığına karar 

vermiĢtir.
269

   

BaĢvurucunun annesi, daha sonra da savcılık makamına çeĢitli kereler 

baĢvurarak baĢvurucunun kocasının kendisini ve baĢvurucuyu tehdit ettiği 

Ģikayetinde bulunmuĢtur.
270

 BaĢvurucunun annesi, bilahare baĢvurucunun kocası 

tarafından ateĢ edilmek suretiyle öldürülmüĢtür. Kasten adam öldürmekte yargılanan 

baĢvurucunun kocası, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıĢ, daha sonra haksız 

tahrik ve duruĢmalardaki iyi hal indirimleriyle bu ceza on beĢ yıl hapis cezasına 
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çevrilmiĢ ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak ayrıca kararın temyiz edileceği 

göz önünde tutularak baĢvurucunun kocası tahliye edilmiĢtir.
271

 

BaĢvurucu, AĠHM‟ye baĢvurarak Muhatap Hükümetin annesinin yaĢam 

hakkını koruyamadığını belirterek annesi bakımından Madde 2‟nin ihlal edildiğini 

ileri sürmüĢtür. Kendisi bakımından ise AĠHS Madde 3‟ün ihlal edildiği iddiasında 

bulunmuĢtur. Ayrıca, hem kendisi hem de annesi bakımından AĠHS Madde 2 ve 

Madde 3 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlali iddiasında bulunmuĢtur. 

Mahkemeye göre, aile içi Ģiddet tüm Taraf Devletleri ilgilendiren genel bir 

sorundur ve genellikle kiĢisel iliĢkilerde ve kapalı çevrelerde gerçekleĢtiği için her 

zaman açığa çıkmamaktadır. Mahkeme, aile içi Ģiddetin mağdurlarının sadece 

kadınlar olmadığına, erkekler ve çocukların da bu olgunun mağduru olduğuna dikkati 

çekmiĢtir. Mahkeme, somut olayı aile içi Ģiddetin ağırlığını akılda tutarak 

değerlendirmiĢtir.
272

 

Aile içi Ģiddete iliĢkin önceki davalarda da bir Ģekilde gündeme gelen aile içi 

Ģiddet vakalarının savcılık tarafından resen kovuĢturulmasının gerekli olup olmadığı 

meselesi bu davada gündeme gelmiĢ ve Mahkeme özellikle, Ģiddet vakalarında 

mağdurun Ģikayetini geri alması durumunda kovuĢturmaya devam edilmesinin 

gerekli olup olmadığı üzerinde durmuĢtur. Mahkeme öncelikle, bu hususta Taraf 

Devletler hukukları arasında bir yeknesaklık olmadığını, ancak bir kovuĢturmaya 

devam edip etmeme noktasında Taraf Devletin, mağdurun Madde 2 ve Madde 3 

hakları ile Madde 8 hakları arasında bir denge kurulması yönünde bir yükümlülüğün 

varlığını not etmiĢtir.
273

  

Mahkeme, aile içi Ģiddet mağdurunun Ģikayetini geri alması durumunda 

kovuĢturmaya devam edip etmeme konusunda dikkate alınabilecek on ayrı faktör 

belirlemiĢtir: i) Suçun ağırlığı, ii) mağdurun yaralarının fiziksel mi psikolojik mi 

olduğu, iii) failin silah kullanıp kullanmadığı, iv) failin saldırıyı gerçekleĢtirdikten 

sonra herhangi bir tehditte bulunup bulunmadığı, v) failin saldırıyı planlamıĢ olup 
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olmadığı, vi) aile ile birlikte yaĢayan çocuk var ise saldırı eyleminin çocuklar 

üzerindeki psikolojik etki de dahil olmak üzere etkisi, vii) mağdurun ya da ilgili 

diğer herhangi bir kiĢinin sağlığına ve güvenliğine yönelik devam eden tehdit, viii) 

mağdurun fail ile halihazırdaki iliĢkisi, mağdurun isteğine aykırı Ģekilde 

kovuĢturmaya devam edilmesinin iliĢki üzerindeki etkisi, ix) iliĢkinin geçmiĢi, 

özellikle geçmiĢte baĢka bir Ģiddet olayının yaĢanmıĢ olup olmadığı, x) failin suç 

geçmiĢi, özellikle geçmiĢte baĢka bir Ģiddet olayı gerçekleĢtirip 

gerçekleĢtirmediği.
274

  

Bevacqua ve S. davasında olduğu gibi bu davada da Muhatap Hükümet, 

baĢvurucunun Ģikayetini geri almasından sonra kovuĢturmaya devam etme ve karı 

kocayı ayırma durumunda onların Madde 8 çerçevesindeki haklarının ihlal edilmiĢ 

olacağı argümanında bulunmuĢtur.
275

 Mahkeme, bu bağlamda yukarıda yer 

verdiğimiz Bevacqua ve S. davası kararına da gönderme yaparak bazı durumlarda, 

diğer kiĢilerin sağlığının ve haklarının korunması ya da suç iĢlenmesinin önlenmesi 

için bireylerin özel yaĢamına ya da aile yaĢamına müdahale etmenin gerekli 

olabileceğini belirtmiĢtir.
276

 

Bu dava bağlamında belirtilmesi gereken bir diğer önemli nokta, genel olarak 

suçla mücadelede özel olarak da aile içi Ģiddet olgusunun önlenmesinde ve 

soruĢturulmasında faillerin AĠHS Madde 5 ve Madde 8 çerçevesindeki haklarının 

güvence altına alınması meselesidir. Mahkeme bu noktada, KKAOKK‟nin yukarıda 

yer verdiğimiz aile içi Ģiddet vakalarına iliĢkin kararlarına da atıf yaparak, aile içi 

Ģiddet vakalarında failin haklarının mağdurun yaĢam hakkı ile fiziksel ve zihinsel 

bütünlük hakkını geçersiz kılamayacağını belirtmiĢtir.
277

 

Mahkeme, baĢvurucunun, annesinin ve kendisinin, cinsiyet temelinde ve AĠHS 

Madde 2 ve Madde 3 ile bağlantılı olarak ayrımcılığa uğradıkları yönündeki iddiasını 

değerlendirirken, „kadına karĢı ayrımcılık‟ kavramının tanımı ile iĢe baĢlamıĢ ve bu 
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noktada KKAOKS Madde 1‟deki tanımı kullanmıĢtır. Mahkeme, başvurucunun 

sunduğu ve Muhatap Hükümetin itiraz etmediği istatiksel verilerin Türkiye‟de aile içi 

şiddetin çoğunlukla kadını etkilediğini ve yargının genel ve ayrımcı pasifliğinin aile 

içi şiddetin sürmesine yol açan bir hava yarattığını belirtmiştir.
278

 Hemen 

belirtilmelidir ki, Mahkeme Opuz davasını değerlendirirken AĠHS Madde 36/2
279

 ve 

AĠHM Usul Kuralları Kural 44/2
280

 uyarınca „üçüncü tarafın müdahalesi‟
281

 usuli 

kurumu çerçevesinde davaya müdahil olan Interights gibi uluslararası bir HDÖ‟nün 

görüĢlerini de dikkate almıĢtır. Kararda, Mor Çatı, Ka-Mer gibi ulusal HDÖ‟lerin ve 

Uluslararası Af Örgütü‟nün Türkiye‟ye iliĢkin raporları da yer almıĢtır.   

Mahkeme, Muhatap Hükümetin ceza sisteminin bu somut olayda baĢvurucunun 

ve annesinin kiĢisel bütünlüğünü koruyamadığını ve dolayısıyla SözleĢme Madde 2 

ve Madde 3‟ü ihlal ettiğini bulgulamıĢ ve Türkiye‟deki yargının genel ve ayrımcı 

pasifliğine iliĢkin önceki bulgusu ıĢığında başvurucunun ve annesinin maruz kaldığı 

şiddetin kadına karşı ayrımcılığın bir biçimini teşkil eden cinsiyete-dayalı şiddet 

olduğuna karar vermiĢtir.
282
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Açıktır ki Opuz davası hükmü, Türkiye‟nin yargı sistemini ayrımcı olarak 

nitelendirmesi ve kadına karĢı ayrımcılığın bir türü olan cinsiyete dayalı Ģiddetten 

Türkiye‟yi mahkum etmiĢ olmasından dolayı oldukça ağır bir karardır.  

Kanaatimce, çocuk ve kadına karĢı Ģiddet vakalarında, baĢvurucunun çocuk ve 

kadın gibi mağdur edilebilir özneler olduğu ve konunun da Ģiddet gibi bu özneler 

bakımından çok yaygın bir olgu olduğu dikkate alınarak hem çocuklara ve kadınlara 

yönelik korumanın daha etkin olması hem de Ģiddet olgusuyla mücadelede Muhatap 

Hükümetlere de yol gösterici olmak adına Madde 3‟ün yanı sıra, Madde 8 

bakımından bir inceleme yapıp içtihadi standartlar oluĢturmak önem arz etmektedir. 

Madde 8 bakımından da ayrıca bir inceleme yapıp olayın Ģartları elveriyor ise, bir 

ihlal bulgulamanın bir getirisi de Mahkeme‟nin hükmettiği tazminat miktarının daha 

yüksek olması olabilir. Ancak hemen belirtilmelidir ki, SözleĢme Organları‟nın 

içtihatlarından bu hususu destekler nitelikte bir veri elde edilememiĢtir. M.C. davası 

gibi ırza geçmenin Ģikayet konusu edildiği ve hem Madde 3‟ün hem de Madde 8‟in 

ihlalinin bulgulandığı bir davada bile, Mahkeme baĢvurucunun 20.000 Euro‟luk 

manevi tazminat talebini kabul etmeyip 8.000 Euroya hükmetmiĢtir.
283

 

 Son olarak belirtelim ki, özellikle AĠHM‟in Opuz kararından sonra, kadına 

karĢı Ģiddetin yasaklandığı bir bildiri ya da sözleĢmenin AK bünyesinde de 

hazırlanacağını öngörebiliriz. 

c) AĠHS Madde 8 Özelinde “Aile YaĢamına Saygı Hakkı” Alt-Kategorisi 

Bağlamında Kadına KarĢı ġiddet 

 Kadına karĢı Ģiddet olgusu bağlamında AĠHS, „aile yaĢamına saygı hakkı‟ alt-

kategorisi çerçevesinde de devreye girebilir. ġöyle ki, bir de jure ya da de facto aile 

yaĢamı söz konusu ise ve kadına karĢı Ģiddetin faili, söz konusu ailenin fertlerinden 

biri ise, kadının  „aile yaĢamına saygı hakkı‟ alt-kategorisine bir müdahaleden söz 

etmek teorik olarak mümkündür. Ayrıca, kadına karĢı Ģiddet olgusu, eĢler arasında 
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eĢitlik hakkına da bir müdahale teĢkil etmektedir.
284

 Dolayısıyla, bu hukuksal çıkar 

bağlamında da aile yaĢamına saygı hakkı uygulanabilirdir. 

 Esasında, eĢler arasında eĢitlik hakkı, P7-5‟de düzenlenmektedir. Ancak, bu 

hukuksal çıkarın AĠHS Madde 8 altnda da güvence altına alındığı ileri sürülebilir. 

Zira, aile yaĢamına saygının etkili bir Ģekilde sağlanmasında, eĢler arasındaki 

eĢitliğin önemi yadsınamaz. 

3) Çocuğa KarĢı ġiddet 

a) Genel Olarak Çocuğa KarĢı ġiddet 

Çocuğun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün korunmasına iliĢkin hukuksal 

çıkarını en çok tehdit eden ve zedeleyen olguların baĢında “çocuğa karĢı Ģiddet” 

gelmektedir. KiĢinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün korunmasına yönelik normatif 

standartlar genel insan hakları sözleĢmelerinin çoğunda yer almakta ve her ne kadar 

çocuk özelinde ayrı bir norm olarak düzenlenmemiĢ olsa da, bu normların öznesi 

olarak öngörülen “hiç kimse” ya da “her kiĢi” terimleri çocuğu da kapsamaktadır. Bu 

genel insan hakları sözleĢmelerinin yanı sıra, öznesi sadece çocuk olan özel nitelikli 

sözleĢmeler de bulunmaktadır. Bunların baĢında gelen ve en önemlisi olan, ÇHS‟dir. 

ÇHS Madde 19 uyarınca çocuğa karĢı Ģiddet, cinsel istismar olmak üzere 

fiziksel ya da zihinsel Ģiddetin her biçimini, yaralamayı, sözsel ve duygusal istismarı, 

sömürüyü ve ihmali içermektedir.
285

 Anılan madde normunda bedensel ceza açıkça 

zikredilmemekle beraber, bedensel ceza da çocuğa karĢı Ģiddetin formlarından 

                                                 
284

 Boerefijn, a.g.m., sf: 35. 

285
 ÇHS Madde 19 metni Ģöyledir: 

  “Madde 19 

1. Taraf Devletler, çocuğun anne-babasından birisinin ya da her ikisinin/(parent/s), kanuni 

vasisinin/vasilerinin yahut çocuğun bakımı sorumluluğunu üstlenmiĢ herhangi bir baĢka 

kiĢinin bakımı altında bulunduğu sırada, cinsel istismar da dahil olmak üzere, her 

türlü/(biçimdeki) bedensel ya da manevi/(mental) Ģiddete, zarara maruz bırakılmaya ya da 

istismara, ihmale ya da ihmalkar muameleye, kötü muameleye ya da sömürüye karĢı 

korunması için uygun/(gerekli) tüm yasal, idari, sosyal ve eğitsel önlemleri alacaklardır. 

2. Bu tür koruyucu önlemler, duruma göre, çocuğa ve çocuğun bakımı sorumluluğunu 

üstlenmiĢ kiĢilere gerekli desteği sağlayacak sosyal programların oluĢturulması için etkili 

usulleri, ve bunun yanı sıra, burada tanımlanan çocuklara yönelik kötü muamele 

olaylarının önlenmesi ve tespiti, ihbarı, yetkili makama havale edilmesi, soruĢturulması, 

ıslahı/(treatment) ve takip edilmesi için, ve, durum gerektirdiğinde, adli makamların olaya 

el atması için baĢkaca biçimlerdeki etkili usulleri de kapsamalıdır.”  
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biridir.
286

 Bu geniĢ anlamıyla Ģiddete çocuk aile içinde ve okulda maruz kalabildiği 

gibi, çeĢitli sebeplerle aile ortamından alınarak yerleĢtirildiği devlete ait ya da devlet 

denetimindeki çocuk koruma kurumlarında da maruz kalabilmektedir. Hemen 

eklenmelidir ki, evlat edinilen veyahut koruyucu aile yanına yerleĢtirilen çocuğa 

yönelik Ģiddet de in loco parentis ilkesi uyarınca bu kapsamdadır. Hal böyle olunca, 

çocuğa karĢı Ģiddetin uygulayıcıları/failleri olarak üç kategoriden bahsetmek 

mümkündür: Aile, okul ve devlet.  

Çocuğa yönelik Ģiddetin uygulayıcılarından/faillerinden biri olan “aile” 

kategorisini dar anlamda, yani sadece ebeveynler olarak düĢünmek eksik olur. Aile 

kavramı, iç hukuklardaki bağlamına göre anlaĢılmalı ve duruma göre büyük anne-

baba, kardeĢler ve diğer akrabalar dahil olmak üzere daha geniĢ aile anlamına 

gelebileceği unutulmamalıdır.
287

 Hatırlatalım ki, çocuğa yönelik bu tür bir Ģiddet aile 

içi Ģiddetin görünümlerinden sadece biridir. Aile içi Ģiddetin bir diğer önemli 

görünümü yukarıda, ilgili baĢlık altında ayrıca ele alınan kadına karĢı Ģiddettir. Çoğu 

zaman, çocuğun Ģiddete uğradığı aile içinde kadın da Ģiddete uğramaktadır. Çocuğa 

ve kadına yönelik aile içi Ģiddet bir bütünlük sergilemekte ve aile içi Ģiddete hem 

çocuk hem de kadın açısından yaklaĢmayı gerektirmektedir.  

 “Okul” kategorisi de dar anlamda anlaĢılmamalıdır; okullar, öğrenim 

kurumları ile resmi ve resmi olmayan tüm öğrenim çevreleri bu kategorinin 

kapsamına girmektedir.
288

 Okulda çocuğun uğradığı Ģiddetin çeĢitli görünümleri 

bulunmaktadır. Çocuğu disiplin etme adına öğretmenler tarafından uygulanan Ģiddet 

en tipik örneğidir. Bu örnek özelinde, bedensel ceza gündeme gelebileceği gibi 

zalimane, insanlıkdıĢı ve aĢağılayıcı diğer muameleler de bu eksendedir. Okulda 
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 Bkz., “General Comment No. 8 (2006): The right of the child to protection from corporal 

punishment and other cruel or degrading forms of punsihment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, 

inter alia)” CRC, Fourty-second session, Geneva, 15 May-2 June 2006, CRC/C/GC/8, 2 March 2007, 

para. 18. 

287
 CRC/C/111, 28th Session, 28 September 2001, para. 701. Çocuk Hakları Komitesi, ÇHS‟nin 

içeriğinin daha iyi anlaĢılmasını sağlamak üzere Usul Kuralları Kural 75 uyarınca ÇHS‟nin belirli bir 

maddesinin ya da çocuk haklarına iliĢkin bir temanın genel olarak tartıĢılması için periyodik olarak bir 

gün ayırmaya karar vermiĢtir. Bu çerçevede ÇHK, Ocak 2000 tarihindeki yirmi-üçüncü oturumunda 

Eylül 2000 ve Eylül 2001 tarihlerinde olmak üzere iki günü “çocuğa karĢı Ģiddet” teması için genel 

tartıĢma günü olarak belirlemiĢtir. ĠĢte, bu dipnotta gönderme yapılan belge Eylül 2000 tarihinde 

yapılan genel tartıĢmanın sonucunda hazırlanmıĢtır. 

288
 CRC/C/111, 28th Session, 28 September 2001, para. 701. 
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çocuğa karĢı Ģiddet bağlamında unutulmaması gereken önemli bir husus, çocuğun 

okuldaki diğer öğrencilerden gördüğü Ģiddettir.
289

  

Çocuğa karĢı Ģiddetin üçüncü kaynağı olan devlet esasında, ilk iki kategorinin 

(aile ve okul) çocuğa yönelttiği Ģiddetten UĠHH‟de devletlerin pozitif yükümlülükleri 

doktrini uyarınca dolaylı olarak da olsa sorumludur. Ancak bu spesifik bağlamda 

devlet Ģiddeti, çocuğun en yüksek menfaatinin bir gereği olarak ebeveynlerinden 

alınarak ya da bizzat aileleri tarafından yetersizlik nedeniyle devlet tarafından idare 

edilen, devletin ruhsat verdiği ya da devletin denetlediği kurumlara geçici ya da 

sürekli olarak yaĢamak üzere yerleĢtirilen çocuğa yöneltilen Ģiddeti ifade 

etmektedir.
290

 ĠĢte, aile ortamından uzakta devlet denetiminde bir kurumda yaĢamak 

durumunda kalan çocuk bir taraftan Ģiddete uğrama konusunda görece daha az 

korunmasız iken, diğer taraftan devletin kendi denetiminde olan bu kurumlarda 

meydana gelen Ģiddeti engellemek için doğrudan önlem alma imkanı çok daha 

yüksektir.
291

  

b) Çocuğa KarĢı ġiddet Özelinde Bedensel Ceza, Ġhmal ve Ġstismar  

Çocuğa karĢı gerek aile ve okul gerek devlet kaynaklı Ģiddetin en yaygın 

biçimini oluĢturan “bedensel ceza” üzerinde ayrıca durmakta yarar vardır. ÇHK 

“bedensel ceza”yı, fiziksel güç kullanılan ve hafif de olsa belirli bir derecede acı ya 

da rahatsızlığa sebep olma amacı güdülen herhangi bir ceza olarak tanımlamıĢtır. 

Genellikle, çocuğu elle veyahut kırbaç, sopa, kemer/kayıĢ, ayakkabı gibi bir aletle 

dövme Ģeklinde uygulanmaktadır.
292

 Bununla birlikte çocuğu tekmeleme, sallama, 

fırlatma, ısırma, çimdikleme, saçını çekme, yakma veya rahatsız pozisyonlarda 

kalmaya zorlama da bedensel cezanın diğer görünümlerini oluĢturmaktadır.  Hemen 

belirtilmelidir ki, fiziksel nitelikte olmayan diğer ceza biçimleri de bulunmaktadır. 

                                                 
289

 CRC/C/111, 28th Session, 28 September 2001, sf:2. 
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 CRC/C/97, 25th Session, 22 September 2000, sf:1. 
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 CRC/C/97, 25th Session, 22 September 2000, sf:2. 
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 “General Comment No. 8 (2006): The right of the child to protection from corporal 

punishment and other cruel or degrading forms of punsihment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, 

inter alia)” CRC, Fourty-second session, Geneva, 15 May-2 June 2006, CRC/C/GC/8, 2 March 2007, 

para. 11. 
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Bu tür cezalar arasında çocuğu küçümsemek, aĢağılamak, kötülemek, suçlamak, 

gözdağı vermek, korkutmak ve çocukla alay etmek sayılabilir.
293

 

Bedensel ceza bağlamında atlanmaması gereken önemli bir nokta, bir disiplin 

yaptırımı/aracı olarak bedensel ceza ile mahkeme kararıyla verilmiĢ yargısal 

bedensel ceza olmak üzere iki ayrı bedensel cezanın varlığıdır. Yargısal bedensel 

ceza, bu tip bir cezayı öngören iç hukuklarda, mevzuatta düzenlenen, yargısal bir 

süreç neticesinde karar verilen ve kolluk kuvvetleri tarafından infaz edilen bir ceza 

türü olması sebebiyle kurumsallaĢmıĢ bir Ģiddettir. Ancak, her iki bedensel cezaya 

UĠHH‟nin ve özel olarak da AĠHS Organlarının yaklaĢımı koĢuttur.
294

  

ÇHK, bedensel cezayı ve fiziksel nitelikte olmayan diğer ceza biçimlerini aynı 

oranda ve kaçınılmaz Ģekilde aĢağılayıcı dolayısıyla da ÇHS ile bağdaĢmaz olarak 

değerlendirmektedir.
295

 Bundan çıkan sonuç Ģudur: ÇHK, bedensel cezayı kategorik 

olarak ÇHS‟ye aykırı bulmaktadır.  

Çocuğa karĢı Ģiddet konusunda ÇHS‟nin yaklaĢımının ortaya koyulduğu bu 

giriĢin ıĢığında bu çalıĢmanın esas konusunu oluĢturan AĠHS‟nin ve Organları‟nın 

yaklaĢımını değerlendirmek ve test etmek gerekmektedir. 

Çocuğa karĢı Ģiddet olgusu çeĢitli biçimleriyle Strasbourg Organları önüne 

gelmiĢtir. Bu bağlamdaki içtihadi birikim “yargısal bedensel ceza”nın Ģikayet konusu 

yapıldığı vaka ile baĢlamıĢtır; bunu sırasıyla “devlet okullarında ve özel okullarda 

uygulanan bedensel ceza” vakaları, “aile içi Ģiddetin görünümleri olarak bedensel 

ceza, ihmal ve cinsel istismar” ve görece yakın tarihli “cinsel Ģiddet” davası 

izlemiĢtir.  

Bu tip Ģiddet vakalarında, çocuğun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü koruyan 

AĠHS Madde 3‟teki “kötü muamele yasağı” ile AĠHS Madde 8‟deki “özel yaĢama 
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 “General Comment No. 8 (2006): The right of the child to protection from corporal 

punishment and other cruel or degrading forms of punsihment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, 
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saygı” alt-kategorisinin yanı sıra Madde 8‟deki “aile yaĢamına saygı” alt-kategorisi 

ile AĠHS P1-2‟deki
296

 “eğitim hakkı” gündeme gelebilecek haklardır. 

Genel olarak bedensel cezanın, özel olarak da yargısal bedensel cezanın Ģikayet 

konusu yapıldığı ilk vaka olan Tyrer vakasında baĢvurucu, on beĢ yaĢında iken 

okulda baĢka bir öğrenciye saldırıp yaraladığı gerekçesiyle yargılanmıĢ ve kızılcık 

sopasıyla üç kez poposuna vurmayı içeren bir bedensel cezaya çarptırılmıĢ, hükmün 

kesinleĢmesinden sonra ceza infaz edilmiĢtir.
297

 BaĢvurucu, AĠHK‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunarak AĠHS Madde 1, Madde 3, Madde 8, Madde 13
298

 ve 

Madde 14‟ün ihlal edildiği iddiasında bulunmuĢtur.  

Belirtilmelidir ki, baĢvurucu çarptırıldığı bedensel cezayı AĠHS Madde 3 

çerçevesinde “aĢağılayıcı muamele” teĢkil ettiği, Madde 8 çerçevesinde ise “aile 

esenliğine zarar” verdiği gerekçesiyle Ģikayet konusu yapmıĢtır. AĠHK, vakanın 

kabul edilebilirlik incelemesi aĢamasında, Madde 8‟in özel ve aile yaĢamına, konuta 

ve haberleĢmeye saygı hakkını güvence altına aldığını belirtmiĢ ve fakat bu vaka 

özelinde görünüĢte bu haklardan herhangi birinin ihlal edilmediği sonucuna ulaĢarak, 

vakanın bu kısmını kabul edilemez bulmuĢtur.
299

 Bu karar, Komisyon‟un bu vakanın 

incelendiği tarihte henüz daha Madde 8‟deki “özel yaĢama saygı” alt-kategorisini 

kiĢilerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü de korur Ģekilde yorumlamadığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.
300

 Çünkü AĠHK, her ne kadar Madde 8 
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 AĠHS Protokol 1 Madde 2 metni Ģöyledir: 

 “Madde 2 – Eğitim hakkı 

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamayacaktır. Devlet, eğitim ve öğretim ile 
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eğitim ve öğretimin kendi dinsel ya da felsefi inançlarına uygun nitelikte olmasını 
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sf:22-25. 

298
 AĠHS Madde 13 normu Ģöyledir: 

“Madde 13 – Etkin hukuksal baĢvuru yollarına hak 

Bu SözleĢmede düzenlenen hakları ve özgürlükleri ihlal edilen her kiĢi, ihlalleri 

gerçekleĢtiren kiĢilerin her ne resmi sıfatı haiz oldukları dikkate alınmaksızın, ulusal bir 

makam önünde etkili bir hukuk yoluna baĢvurma hakkına sahip olacaktır.” 

299
 Tyrer v. the UK, (App. No. 5856/72), Admissibility Decision of the EComHR of, para. 3 (The 

Law). 

300
 ĠĢbu çalıĢma çerçevesinde belirleyebildiğimiz kadarıyla, fiziksel ve zihinsel bütünlük hukuksal 
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bakımından görünüĢte bir ihlal olmadığını söylüyor ise de, esasında Ģikayet konusu 

yapılan yargısal bedensel cezayı Madde 8 kapsamında bir müdahale olarak 

görmediği anlaĢılmaktadır. 

   Tyrer vakasında gerek Komisyon gerek Mahkeme, Ģikayet konusu yapılan 

yargısal bedensel cezanın, her ne kadar baĢvurucu üzerinde uzun süreli acıya yol 

açmamıĢ da olsa, cezanın niteliğini ve infaz biçimini dikkate alarak Madde 3 

bakımından aĢağılayıcı ceza teĢkil ettiğine karar vermiĢtir.
301

 

Devlet okulunda bir disiplin yaptırımı olarak uygulanan bedensel cezanın 

Ģikayet konusu yapıldığı ilk vaka olan Campbell ve Cosans vakasında, bedensel 

cezanın olası uygulanması ve bu olasılığın yol açtığı korku ve tehdidin AĠHS Madde 

3 ve P1-2‟yi ihlal ettiği ileri sürülmüĢtür.
302

 Komisyon, spesifik vakada fiilen 

uygulanmıĢ bir bedensel ceza olmadığını not etmiĢ ve bedensel cezanın olası 

kullanımının Madde 3 anlamında aĢağılayıcı ceza sayılabilmesi için gerekli olan 

asgari Ģiddet derecesini taĢımadığından hareketle Madde 3 ihlali olmadığına karar 

vermiĢtir.
303

  Vaka daha sonra AĠHM önüne geldiğinde, Mahkeme Komisyon‟un 

aksine bedensel cezanın uygulanması olasılığına önem atfetmiĢ ve fakat bu olasılığın 

baĢvurucular üzerinde huzursuzluk ve endiĢe yaratmıĢ olsa bile bu duyguların Madde 

3‟ün aradığı derecede bir Ģiddet içermediğini belirterek bu noktada Komisyon ile 

aynı sonuca ulaĢmıĢtır.
304

  

Bu vakada baĢvurucular, AĠHS Madde 8‟in ihlalini ileri sürmedikleri için bu 

hak herhangi bir Ģekilde gündeme gelmemiĢtir. Eğer ileri sürülmüĢ olsa idi, 

                                                                                                                                          
X. v. the Netherlands vakasıdır. Bkz., X. v. the Netherlands, (App. No. 8239/78), Admissibility 

Decision of the EComHR of 4 December 1978, para. 12 (The Law). 

301
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Tyrer v. the UK, (App. No. 5856/72), Judgment of the ECHR of 25 April 1978, para. 33. 

302
 Campbell and Cosans v. the UK, (App. No. 7511/76, 7743/76), Report of the EComHR of  16 May 

1980, para. 118. Bu vaka hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bkz., Haydar Burak 

Gemalmaz, Bedensel Ceza, sf: 26-28, 132-133. 
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 Campbell and Cosans v. the UK, (App. No. 7511/76, 7743/76), Judgment of the ECHR of  25 

February 1982, paras. 26, 30-31. 
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Strasbourg Organları X
305

 vakasında Madde 8‟deki özel yaĢama saygı alt-kategorisini 

kiĢinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü de kapsar ve ayrıca Madde 3‟ün sağladığı 

korumadan daha geniĢ bir koruma sağlar Ģekilde yorumlamıĢ olduğu için Madde 8 

çerçevesinde bir müdahalenin varlığı bulgulanabilirdi.  

Devlet okullarında bedensel ceza uygulanmasının Ģikayet konusu yapıldığı bir 

diğer vaka olan Maxine ve Karine Warwick vakasında baĢvurucular, önceki vakalara 

koĢut bir biçimde diğer hakların yanı sıra AĠHS Madde 3 ve P1-2‟nin ihlalini ileri 

sürmüĢ ve fakat Madde 8‟i ileri sürmemiĢlerdir.
306

 Komisyon da incelemesini bu 

haklarla sınırlı olarak yapmıĢtır. 

i) AĠHS Madde 8 Özelinde “Özel YaĢama Saygı Hakkı” Alt-Kategorisi 

Bağlamında Bedensel Ceza, Ġhmal ve Ġstismar   

Okulda uygulanan bedensel ceza bağlamında diğer hakların yanı sıra AĠHS 

Madde 8‟in de ihlali iddiasının ileri sürüldüğü ilk vaka olan A Ailesi vakasının kabul 

edilebilirlik incelemesini yapan Komisyon, Madde 8 çerçevesindeki iddiayı kabul 

edilebilir bulmuĢ
307

, ancak vaka dostane çözümle sonuçlandığı için Madde 8‟in 

esastan incelemesine girilememiĢtir. 

Bedensel cezanın Madde 8 çerçevesinde esastan gündeme geldiği ilk vaka, Y 

vakasıdır.
308

 Özel okullarda bedensel ceza uygulamasının Ģikayet konusu yapıldığı 

bu vakada baĢvurucu Madde 3, Madde 8 ve Madde 13‟ün ihlali iddiasında 

bulunmuĢtur. Bu vakada, Madde 8 esastan gündeme geldiği halde Komisyon 

tarafından ayrıca inceleme konusu yapılmadığından Madde 8 özelinde bedensel ceza 

konusunda bir içtihadi standart aĢağıda belirtilecek olan Madde 3-Madde 8 iliĢkisi 

dıĢında oluĢturulmamıĢtır. Bununla birlikte bu vaka, son belirtilen hususun yanı sıra 
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baĢka bir açıdan da önem arz etmektedir. ġöyle ki, Ģikayet konusu yapılan bedensel 

ceza „özel bir okul‟da uygulanmıĢ olmasına rağmen Komisyon, „pozitif 

yükümlülükler‟ doktrininin bir sonucu olan SözleĢme‟nin „yatay uygulanması‟ ilkesi 

uyarınca BirleĢik Krallık devletini özel okulda uygulanan bedensel cezadan sorumlu 

tutmuĢtur.
309

  

Ġkinci önemli nokta, Muhatap Hükümet‟in Madde 8 çerçevesinde yaptığı 

savunmadır. Muhatap Hükümet, Madde 8‟deki özel yaĢam kavramının fiziksel ve 

zihinsel bütünlüğü de kapsayacak kadar geniĢ bir içeriğe sahip olduğu fakat bedensel 

ceza bağlamında Madde 3‟ün Madde 8‟e göre lex specialis oluĢturduğu argümanında 

bulunmuĢtur. Belirtilmelidir ki, Komisyon Madde 8 çerçevesindeki incelemesinde, 

bu hak bağlamında fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkını ayrıca değerlendirmemiĢ, 

bulgulamıĢ olduğu Madde 3 ihlaline gönderme yaparak bu bulgunun Madde 8 

bakımından ileri sürülmüĢ hususları soğurduğuna karar vermiĢtir.
310

 Görüldüğü 

üzere Komisyon, Muhatap Hükümetin Madde 3‟ün Madde 8‟e göre lex specialis 

oluĢturduğu yönündeki argümanı karĢısında suskun kalmakla birlikte, Madde 3-

Madde 8 iliĢkisini daha erken dönem içtihatlarında bir soğurma iliĢkisi olarak 

kurmuĢtur. Bu dava Mahkeme aĢamasında iken dostane çözümle neticelenmiĢtir. 

Özel okulda bedensel ceza uygulanmasına iliĢkin bir diğer vaka Costello ve 

Roberts vakasında baĢvurucular, Madde 3, Madde 8 ve Madde 13‟ün ihlali 

iddiasında bulunmuĢlardır. Komisyon, esasa iliĢkin incelemesinde vakanın olguları 

çerçevesinde Madde 3‟ün aradığı Ģiddet eĢiğine ulaĢılamamıĢ olduğu gerekçesiyle 

Madde 3‟ün bir ihlalini bulgulamamıĢ ve bunun üzerine Madde 8 çerçevesinde bir 

inceleme yapmaya giriĢmiĢtir. Bu inceleme neticesinde, Madde 8‟deki „özel yaĢama 

saygı hakkı‟nın bir kiĢinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü de kapsadığını ve bu hak 

çerçevesinde kiĢilerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne sağlanan korumanın Madde 
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3‟de sağlanandan daha geniĢ olabileceğini belirterek Madde 8‟in ihlal edildiği 

sonucuna ulaĢmıĢtır.
311

  

Bu vakada dikkati çeken asıl nokta Mahkeme‟nin Madde 8 çerçevesinde 

yaptığı değerlendirmedir. Mahkeme, Komisyon kararına paralel Ģekilde Madde 3 

ihlali olmadığını bulgulamıĢ ve fakat Komisyon‟un aksine Madde 8‟in de bir ihlali 

olmadığı neticesine ulaĢmıĢtır. ġöyle ki, Mahkeme, disiplin önlemleriyle ilgili olarak 

Madde 8‟in sağladığı korumanın Madde 3‟teki korumadan daha ileri olabileceği bazı 

koĢulların olabileceğini belirtmiĢtir. Bununla birlikte, bir çocuğu okula göndermenin 

zorunlulukla onun özel yaĢamını belirli bir dereceye kadar etkileyebileceğini de not 

etmiĢtir. Somut vaka özelinde, baĢvurucuların maruz kaldıkları bedensel cezanın 

Madde 8‟e bir müdahale teĢkil edecek kadar baĢvurucuların fiziksel ve zihinsel 

bütünlükleri üzerinde olumsuz etkiler doğurmadığına hükmetmiĢtir.
312

 Böylece 

Mahkeme, Madde 8‟in fiziksel ve zihinsel bütünlüğe yönelik korumasına bir koĢul 

getirmiĢtir: „Olumsuz etkilenme‟ koĢulu. Bu konu aĢağıda Madde 3-Madde 8 

yarıĢması baĢlığı altında tekrar ele alınacaktır. 

 Aile içi Ģiddetin Ģikayet konusu yapıldığı A vakasında baĢvurucu, üvey babası 

tarafından dövülmesini Ģikayet konusu yaparak AĠHS Madde 3, Madde 8 ve Madde 

13‟ün ihlali iddiasında bulunan bir çocuktur. Bu vakada gerek Komisyon gerekse 

Mahkeme, Madde 3 çerçevesinde bir inceleme yapıp bu hakkın ihlal edildiğini 
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bulguladıktan sonra, Y vakası içtihadına koĢut bir biçimde Madde 8 bakımından 

ayrıca bir inceleme yapmaya gerek görmemiĢtir.
313

  

 Aile içi Ģiddetin bir türü olan „ihmalin‟ Ģikayet konusu yapıldığı Z vd. 

vakasında baĢvurucular ebeveynleri tarafından ihmal edilen dört kardeĢtir ve diğer 

hakların yanı sıra Madde 8‟in de ihlalini ileri sürmüĢlerdir.
314

 Belirtilmelidir ki, bu 

vakada da gerek Komisyon gerekse Mahkeme Y vakası kararında belirlenen 

yaklaĢıma uygun olarak Madde 3‟ün bir ihlalini bulguladıkları için Madde 8 

çerçevesinde ayrıca bir inceleme yapmaya gerek görmemiĢtir.
315

 

 Aile içi Ģiddetin bir baĢka biçimini oluĢturan aile içi cinsel istismarın Ģikayet 

konusu yapıldığı E vd. davasında baĢvurucular annelerinin birlikte yaĢadığı erkek 

arkadaĢının cinsel ve fiziksel istismarına uğrayan dört kardeĢtir.
316

 Bu davada diğer 

hakların yanı sıra Madde 8 ihlali de iddia edilmiĢ ve fakat AĠHM önceki içtihatlarını 

takip ederek Madde 3 ihlalini bulguladığı için Madde 8 bakımından ayrıca bir 

inceleme yapmayı gerekli görmemiĢtir.
317

 

 Çocuğa karĢı cinsel istismarın Ģikayet konusu yapıldığı X ve Y vakasında 

baĢvurucular bir baba ve akıl hastası kızıdır. On altı yaĢındaki akıl hastası kız 

çocuğunun akıl hastası çocukların kaldığı özel bir kurumda, kurum idarecisinin oğlu 

tarafından cinsel istismara uğraması sonrasında akıl hastalığından kaynaklanan 

ehliyetsizliği nedeniyle iç hukukta bu yönde bir dava açma imkanının olmaması ve 

ayrıca babasının kızı namına böyle bir dava açma hakkına sahip olmaması Ģikayet 
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konusu yapılmıĢtır. AĠHS Madde 3, Madde 8, Madde 13 ve Madde 14‟ün ihlali ileri 

sürülmüĢtür.
318

 Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda Madde 8‟den ihlal bulmuĢtur. 

ii) AĠHS Madde 8 Özelinde “Aile YaĢamına Saygı Hakkı” Alt-Kategorisi 

Bağlamında Aile içi Bedensel Ceza, Ġhmal ve Ġstismar 

   Çocuğa yönelik aile içi Ģiddet bakımından Madde 8 özelinde kiĢinin fiziksel ve 

zihinsel bütünlüğünü koruyan “özel yaĢama saygı hakkı” alt-kategorisinin yanı sıra 

gündeme gelebilecek bir diğer alt-kategori hak, “aile yaĢamına saygı hakkı”dır.  

Esasında bu hak, çocuğa karĢı aile içi Ģiddet vakalarında ne baĢvurucu tarafından ileri 

sürülmüĢ ne de Strasbourg Organları tarafından resen dikkate alınmıĢtır. “Çocuğun 

sevgi dolu bir aile içinde büyüme” Ģeklinde özetlenebilecek hukuksal çıkarı 

bağlamında gündeme gelebilecek olan aile yaĢamına saygı hakkı, bu haliyle AĠHS 

Organları tarafından geçmiĢte içtihada konu yapılmıĢ değildir. Ancak, Mahkeme‟nin 

böyle bir içtihat oluĢturmasının önü teorik olarak açıktır. Dikkati çekmek gerekir ki, 

“sevgi dolu bir aile içinde büyüme hakkı” UĠHH‟de normatif dayanağa sahiptir. 

Nitekim ÇHS‟nin ve AÇHEġ‟in BaĢlangıç Bölümünde, ki bir sözleĢmenin 

BaĢlangıç Bölümü sözleĢmenin diğer bölümleri kadar bağlayıcıdır
319

, tamamen aynı 

cümlelerle, çocuğun kiĢiliğinin tam ve uyumlu bir Ģekilde geliĢebilmesi için, 

mutluluk, sevgi ve anlayıĢ ortamı içindeki bir aile çevresinde yetiĢmesinin gerekli 

olduğu vurgulanmıĢtır.  

 Hal böyle olunca, çocuğun aile içinde maruz kaldığı Ģiddet onun “sevgi dolu bir 

aile içinde büyüme” hukuksal çıkarını, dolayısıyla da aile yaĢamına saygı hakkını 

ihlal edeceği düĢünülebilir.
320

 AĠHM‟nin AĠHS‟yi çocuk öznesi bakımından, ÇHS 

ve AÇHEġ standartları ıĢığında yorumlaması halinde, aile içi Ģiddet davalarında 

“özel yaĢama saygı hakkı” alt-kategorisinin yanı sıra “aile yaĢamına saygı hakkı” alt-

kategorisi çerçevesinde de bir inceleme yapması pekala mümkündür. Bu durumda, 
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Madde 8‟in çocuğa sağladığı koruma geniĢleyeceği gibi taraf devletlerin bu hakkın 

etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik pozitif yükümlülükleri de çeĢitlenecektir. 

Taraf Devletlerin aile içi Ģiddeti önlemek ve cezalandırmak üzere cezai önlemler 

alması yeterli olmayacak, örneğin çocuğa Ģiddet uygulayan aile ferdinin aile 

ortamından geçici olarak uzaklaĢtırılması ya da sağlıklı bir aile ortamının gerektirdiği 

Ģekilde davranmasının, örneğin eve sarhoĢ gelmemesinin sağlanması Ģeklinde 

önlemler alması gerekebilecektir.
321

  

 

4) AĠHS Madde 8-Madde 3 YarıĢması 

AĠHS Madde 3‟teki iĢkence ve kötü muamele yasağı ile Madde 8‟deki alt-

kategori haklardan biri olan özel yaĢama saygı hakkı, kiĢilerin fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğüne iliĢkin aynı hukuksal çıkarı korumaktadır. Hal böyle olunca, bu iki 

hakkın eĢzamanlı olarak Ģikayet konusu yapıldığı davalarda AĠHM‟nin tutumunun ne 

olacağı önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabı, gerek Komisyon gerekse Mahkeme 

içtihatları dikkate alınarak aranacaktır. Ancak bundan önce, Madde 3 hakkında 

kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. 

Öncelikle, AĠHS Madde 3 “iĢkence yasağı” kenar baĢlığını taĢımakla beraber, 

bu norm çerçevesinde mutlak olarak yasaklanan beĢ kategori sayılmaktadır: 

“ĠĢkence”, “insanlıkdıĢı muamele”, “insanlıkdıĢı ceza”, “aĢağılayıcı muamele” ve 

“aĢağılayıcı ceza”.  

“ĠĢkence” kategorisinin tanımı, Komisyon‟un bu konudaki pilot içtihadı 

Yunanistan vakası Raporunda yapılmıĢtır. Buna göre iĢkence, “sıklıkla/(çoğu kez), 

bilgi veya itiraf elde etmek yahut cezalandırmak gibi bir amacı olan, ve genel olarak 

da insanlıkdıĢı muamelenin ağırlaĢtırılmıĢ/(aĢırılaĢmıĢ) biçimine karĢılık gelen, 

insanlıkdıĢı muameleyi tanımlamak/(açıklamak) üzere kullanılmaktadır.”
322

 

“ĠĢkence”, daha sonra Mahkeme‟nin bu konudaki pilot içtihadı İrlanda davası 

hükmünde, “çok ciddi/(ağır) ve zalimane ıstıraba yol açan kasti insanlıkdıĢı 
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muamele” olarak tanımlanmıĢtır.
323

 Belirtilmelidir ki, Komisyon ve Mahkeme‟nin 

“iĢkence” tanımı daha sonraki vakalarda yinelenmiĢtir. Bu tanımlar çerçevesinde 

“iĢkence” kategorisini Madde 3‟de sıralanan diğer kategorilerden ayıran iki önemli 

unsur belirmektedir: Maruz kalınan “muamelenin Ģiddeti” ve “bilgi veya itiraf almak 

ya da cezalandırmak amacıyla kasten Ģiddetli acı vermek”.  

“ĠnsanlıkdıĢı muamele” terimi Komisyon‟un pilot içtihadı Yunanistan vakası 

Raporunda açımlanmıĢtır. Buna göre, “insanlıkdıĢı muamele kavramı, en azından, 

ruhsal yahut bedensel olsun, kasıtlı biçimde ağır ıstıraba/(acıya) yol açan ve vakanın 

Ģartları içinde haksız/(gayri meĢru) olan türdeki muameleleri içerir”.
324

 Mahkeme ise 

bu terimi yine pilot içtihadı İrlanda davası hükmünde ele almıĢ ve unsurlarını Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır: i) Kasıtlı olması, ii) uzun saatler boyunca durmaksızın sürmesi, 

iii) fiili bedensel yaralamaya veya iv) yoğun bedensel ya da ruhsal ıstıraba yol 

açması.
325

 Hemen belirtilmelidir ki, “insanlıkdıĢı muamele”ye iliĢkin bu erken 

dönem içtihatlarındaki tanımlar sonraki dönem içtihatlarında da yinelenmiĢtir. 

Dikkati çekmek gerekir ki, “insanlıkdıĢı muamele” kategorisi için de, “iĢkence” 

kategorisine koĢut biçimde “kasıt unsuru” aranmaktadır.  

“AĢağılayıcı muamele” terimi, Komisyon‟un çeĢitli içtihatlarında açımlanmıĢ 

olup ortaya Ģu unsurlar çıkmaktadır: i) Bir kiĢiyi rütbe, konum, Ģöhret yahut karakter 

olarak aĢağı düzeye koyan bir eylem/tasarruf, belli bir Ģiddet dercesine ulaĢtığında 

Madde 3 anlamında aĢağılayıcı muamele olarak nitelendirilebilir. ii) Bir muamelenin 

Madde 3 anlamında aĢağılayıcı muamele olması için mağduru baĢkalarının önünde 

büyük ölçüde küçük düĢürmesi gerekir. iii) Bir kiĢiye uygulanan muamele ya da ceza 

o kiĢiyi iradesi ya da vicdanına aykırı davranmaya zorluyor ise aĢağılayıcı 

sayılabilir.
326

 Mahkeme, pilot içtihadı İrlanda davası hükmünde bir muamelenin 

aĢağılayıcı olarak kabul edilebilmesi için, mağdurda aĢağılanmıĢ hissine yol 

açabilecek korku, Ģiddetli ıstırap ve küçük düĢme duyguları uyandırması ve bu 

aĢağılanmıĢlık hissinin asgari bir Ģiddet derecesine ulaĢması gerektiği 
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belirtilmiĢtir.
327

 ġu hususa dikkati çekmekte yarar var, her ne kadar Mahkeme bir 

muamelenin Madde 3 anlamında aĢağılayıcı olup olmadığını değerlendirirken söz 

konusu muamelenin ilgili kiĢiyi “utanca boğma ve haysiyetine halel getirme amacı” 

taĢıyıp taĢımadığını göz önünde bulunduruyor ise de, bu muamele kiĢiyi utanca 

boğma amacı taĢımıyor olsa bile Madde 3 ihlali gündeme gelebilir.
328

 

Strasbourg Organları‟nın Madde 3 çerçevesinde yasaklanan kategorilere iliĢkin 

olarak yukarıda yer verdiğimiz tanımları ıĢığında açıktır ki, Madde 3‟ün bir ihlalinin 

söz konusu olabilmesi için Ģikayet edilen muamele ya da cezanın en azından belirli 

bir Ģiddet derecesine ulaĢmıĢ olması gerekir. Tabii ki, iĢkence ve insanlıkdıĢı 

muamele kategorileri için ayrıca “amaç unsuru” da aranacaktır. ĠĢte bu nedenle, bu 

Bölümde ele alınan zorunlu tıbbi müdahale ile genel olarak çocuk ile kadına yönelik 

Ģiddet vakaları, özel olarak da bedensel ceza, ihmal ve cinsel istismar davaları Madde 

3‟teki “aĢağılayıcı muamele ya da ceza” kategorisi çerçevesinde değerlendirilmiĢtir.  

Madde 3‟ün özgülendiği fiziksel ve zihinsel bütünlük hukuksal çıkarının 

Madde 8‟in alt-kategorilerinden biri olan “özel yaĢama saygı hakkı” çerçevesinde de 

korunduğunu yukarıda belirtmiĢtik. AĠHM, çeĢitli kereler Madde 3‟ün aradığı Ģiddet 

derecesine ulaĢılamayan vakalarda Madde 8 korumasının gündeme gelebileceğini 

belirtmiĢtir.
329

 Örneğin, kan, idrar ve nefes testi gibi kural olarak acısız olan tıbbi 

müdahalelerin Ģikayet konusu yapıldığı vakalarda Madde 3 ya baĢvurucu tarafından 

hiç ileri sürülmemiĢ ya da ileri sürülen vakalarda AĠHS Organları Madde 3‟ün 

aradığı asgari Ģiddet derecesine ulaĢamadığı gerekçesiyle incelemesini bu hak 

kapsamında değil de, Madde 8 kapsamında yapmıĢ ve özel yaĢama saygı alt-

kategorisine bir müdahale olduğunu bulgulamıĢtır.
330
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Hemen hatırlatalım ki, yukarıda ilgili yerde de belirtildiği gibi, Madde 3‟ün 

aradığı Ģiddet eĢiği testini geçemeyen fiziksel ve zihinsel bütünlüğe yönelik bir 

müdahale, otomatikman Madde 8‟in korumasını devreye sokamayacaktır. Çünkü 

Madde 3‟ün Ģiddet testi kadar ağır olmamakla ve fiziksel ve zihinsel bütünlük 

konusunda Madde 3‟te sağlanan korumadan daha geniĢ bir koruma sağlamakla 

birlikte, Madde 8 korumasının söz konusu olabilmesi için fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğe yönelik önlemden olumsuz bir şekilde etkilenmiş olmak gereklidir. Ancak 

bu Ģart altında, Madde 3 korumasından yararlanamayan fiziksel ve zihinsel bütünlüğe 

yönelik bir muamele ya da ceza, Madde 8 korumasından yararlanacaktır. 

Hatırlatalım, yukarıda incelenen, özel okulda uygulanan bedensel cezanın Ģikayet 

konusu yapıldığı Costello-Roberts davasında Mahkeme, meseleyi öncelikle Madde 3 

bakımından incelemiĢ ve Ģikayet konusu yapılan eylemin bu maddenin aradığı asgari 

Ģiddet dercesine ulaĢmadığını bulgulayarak Madde 3‟ün ihlal edilmediği sonucuna 

ulaĢmıĢtır.
331

 Mahkeme daha sonra meseleyi Madde 8 çerçevesinde incelemiĢ, ancak 

Ģikayet konusu eylemin Madde 8‟e bir müdahale oluĢturacak kadar baĢvurucu 

üzerinde olumsuz etkiler doğurmadığı değerlendirmesini yaparak, Madde 8 

bakımından da bir ihlal bulgulamamıĢtır.
332

 

Öte yandan, Madde 3‟ün aradığı asgari Ģiddet eĢiği testini geçen bir müdahale, 

otomatikman Madde 8 korumasını da davet edecektir. Bu noktada artık Madde 3 ile 

Madde 8 arasında bir yarıĢma olgusundan bahsetmek mümkündür.
333

 Bu noktada 

sorulacak olan soru, AĠHM‟nin nasıl bir yöntem belirleyerek, ne yönde bir karar 

vereceğidir. Strasbourg Organları içtihatlarına bakıldığında böyle bir durumda üç 

ihtimalden söz etmek mümkündür: i) Sadece Madde 3 çerçevesinde bir inceleme 

yapılabilir, ii) sadece Madde 8 çerçevesinde bir inceleme yapılabilir ve iii) hem 

Madde 3 hem de Madde 8 çerçevesinde inceleme yapılabilir.    
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Öncelikle belirtilmelidir ki, asgari Ģiddet derecesi taĢıyan tıbbi müdahaleler, 

Madde 3 çerçevesinde değerlendirilmiĢtir.
334

 Yine, bedensel cezanın Ģikayet konusu 

yapıldığı vakalarda ceza konusuna açıkça gönderme yapan Madde 3 birincil hareket 

noktası olmaktadır. ġayet bu Maddenin bir ihlali bulgulanmaz ise, Madde 8 

çerçevesinde bir inceleme yapılmaktadır. Nitekim üvey babası tarafından sopa ile 

dövülen bir çocuğun baĢvurucu olduğu A. v. Birleşik Krallık davasında AĠHM, 

Madde 3 ihlali bulgulamıĢ ve Madde 8‟e iliĢkin bir inceleme yapmaya gerek 

olmadığına hükmetmiĢti.
335

 

Ġhmal ve istismar gibi çocuğa yönelik diğer Ģiddet biçimlerinin de genellikle 

Madde 3 çerçevesinde değerlendirildiği söylenebilir. Çocukların aile içinde ihmale 

uğramasına iliĢkin Z. vd davasında da Mahkeme, ihmal olgusunu Madde 3 

bakımından incelemiĢ ve Madde 3‟ün ihlal edildiğini belirledikten sonra Madde 8 

çerçevesinde ayrıca bir inceleme yapmayı gerekli görmemiĢti.
336

 Çocuğun aile içi 

cinsel istismara uğramasının Ģikayet konusu yapıldığı E. vd. davasında Mahkeme 

Ģikayeti, A. ile Z. vd davalarına koĢut biçimde Madde 3 bakımından inceleyerek 

Madde 3‟e aykırılık tespit ettikten sonra davanın Madde 8 çerçevesinde ayrı bir 

sorun doğurmadığına hükmetmiĢti.
337

 Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Doktrinde, Madde 3 ile Madde 8 arasında bir özel hüküm genel hüküm iliĢkisi 

olduğu ve iki hakkın yarıĢması durumunda, Madde 3‟ün Madde 8‟in özel hükmü 

olarak ele alınması gerektiği ileri sürülmüĢtür. Bunun bu Ģekilde olduğu kabul 

edilirse, SözleĢme Organlarının Madde 3 ihlalini bulguladıktan sonra ayrıca Madde 8 

bakımından bir inceleme yapmamalarının yerinde olacağı da eklenmiĢtir.
338

  

Esasında, yukarıda örneklenen davalar bu görüĢü doğrular niteliktedir. Nitekim, 

Madde 3 ihlali bir kez bulgulandı mı, Madde 8 bakımından ayrıca bir inceleme 
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yapmak genellikle gereksiz görülmüĢtür. Strasbourg Organları‟nın Madde 3 ile 

Madde 8 arasında adını koymadan bir özel hüküm-genel hüküm iliĢkisi kurduğunu Y 

vakasında Komisyon‟un yaptığı değerlendirme açıkça göstermektedir. Okulda 

uygulanan bedensel cezanın Ģikayet konusu yapıldığı vakada Komisyon, Madde 3‟e 

aykırılık tespit ettikten sonra, Madde 3‟ün ihlalinin bulgulanmıĢ olmasının Madde 8 

çerçevesinde iddia edilen meseleyi soğurduğuna karar vermiĢ ve Madde 8 

bakımından ayrıca bir inceleme yapmaya gerek görmemiĢtir.
339

   

Ayrıca hatırlatalım ki, özel hüküm-genel hüküm iliĢkisinin SözleĢme sistemine 

yabancı olmadığını, SözleĢme ve Protokollerinde yer alan bazı haklar bağlamında 

Strasbourg Organları‟nın içtihatlarında kabul edilmiĢ bir yaklaĢım olduğunu daha 

önce belirtmiĢtik. 

Diğer taraftan, X ve Y vakasında Komisyon hem Madde 3 hem de Madde 8 

çerçevesinde bir inceleme yapmıĢ ve Hollanda mevzuatında akıl hastası kiĢilerin 

uğradıkları cinsel istismar hakkında ne bizzat ne de ebeveynleri aracılığıyla dava 

açma imkanına sahip olmamaları ile Madde 3 çerçevesinde korunan kötü muameleye 

uğramama arasında doğrudan ve yakın bir bağ bulunmadığı gerekçesiyle Madde 3‟ün 

ihlal edilmediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
340

 Bu noktada hemen belirtilmelidir ki, 

Mahkeme, Komisyon‟un aksine Madde 3 çerçevesinde ayrıca bir inceleme 

yapmamıĢ, Madde 8 çerçevesindeki ihlal bulgusuna gönderme yaparak Madde 3 

bakımından ayrıca bir inceleme yapmasının gerekmediğini belirtmiĢtir.
341

 

 AĠHM, M.C. v. Bulgaristan davasında ise, davalı Devletin ırza geçme suçunu 

etkili bir Ģekilde cezalandıran ceza hukuku hükümleri hazırlama ve bu hükümleri 

etkili soruĢturma ve kovuĢturma yoluyla uygulama Ģeklindeki Madde 8 ve Madde 3 
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çerçevesindeki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği için hem Madde 8‟in hem 

de Madde 3‟ün ihlal edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
342

  

II) ġEREF VE ġÖHRETE SAYGI HAKKI 

 ġeref ve Ģöhrete saygı gösterilmesi hakkı, UĠHH‟de, EĠHB Madde 12, MSHS 

Madde 17, Ame.ĠHS Madde 11  altında, hiç kimsenin Ģeref ve Ģöhretine yönelik 

yasadıĢı saldırılara maruz bırakılmayacağı hükmü ile koruma altına alınmıĢtır. 

 „ġeref ve Ģöhrete saygı gösterilmesi hakkı‟ UĠHH‟de açıkça kabul edilen bir 

hak olmasına rağmen AĠHS Madde 8‟de ayrıca zikredilmemiĢtir. Dikkati çekmek 

gerekir ki, AĠHS Madde 8‟in hazırlık çalıĢmaları yapılırken „Ģeref ve Ģöhrete saygı 

hakkı‟nı içeren EĠHB‟nin 12. Maddesi baz alınmıĢtır.
343

 Bu nedenle akla, SözleĢme 

Yapıcıların „Ģeref ve Ģöhrete saygı hakkı‟nı bilinçli bir Ģekilde Madde 8 kapsamı 

dıĢında bırakmıĢ olabilecekleri ihtimali gelmektedir. Zira, Hazırlık ÇalıĢmaları‟nın 

hiçbir yerinde „Ģeref ve Ģöhrete‟ iliĢkin bir tartıĢmaya rastlanılmamaktadır. „ġeref ve 

Ģöhrete saygı hakkı‟nın bilinçli bir Ģekilde Madde 8 kapsamı dıĢında bırakıldığı 

görüĢünü
344

, Strasbourg Organları içtihatları da desteklemektedir. Nitekim 

Komisyon, Asociacion de Aviadores de la Republica Jaime Mata et al. vakasında, 

Madde 8‟in Ģeref ve Ģöhrete saygı gösterilmesi Ģeklinde bir hakkı içermediğini 

belirtmiĢtir.
345

 

 Ancak, Mahkeme ve Komisyon, kimi vakalarda, bir kiĢinin Ģöhretine saldırının 

Madde 8‟in ihlalini oluĢturabileceğini kabul etmiĢtir. Dolayısıyla, sözleĢme 

yapıcıların niyeti Ģeref ve Ģöhrete saygı hakkını, Madde 8‟in kapsamı dıĢında 

bırakmak Ģeklinde olsa dahi, evrimci ve dinamik yorum yöntemlerini benimseyen 

SözleĢme Organları, bu iki unsuru da, özel yaĢama saygı hakkı kapsamına dahil 
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etmiĢtir.
346

 Nitekim, baĢvurucunun, sahte halı ve müzik enstürmanı sattığına yönelik 

olarak basında çıkan haberler üzerine ulusal hukuk çerçevesinde mahkemeye 

baĢvurması ve yeterli bir giderim sağlayamaması üzerine AĠHK‟ye bireysel Ģikayet 

baĢvurusunda bulunduğu N. vakasında bu husus gündeme gelmiĢtir. Komisyon, 

baĢvurucunun Ģikayet ettiği sahte halı ve müzik enstürmanı satma haberlerinin, bir 

ceza soruĢturması bağlamında basında yer aldığını not etmiĢtir. Buradan hareketle 

Komisyon, Ģikayet konusu hususu, baĢvurucunun özel yaĢama saygı hakkı ile basının 

Madde 10 çerçevesinde haber verme ödevi arasındaki bir çatıĢma iliĢkisi olarak ele 

almıĢtır. Neticede, Madde 8 ihlali bulgulanmamıĢtır.
347

 Dikkati çekelim ki, ihlal 

bulgulamamasında, iç hukuk çerçevesinde iftira ve kararlamalara karĢı bir hukuk 

yolunun öngörülmüĢ olması da etkili olmuĢtur. Komisyon, böylesine bir hukuk yolu 

neticesinde lehe bir karar elde edilememesinin SözleĢme‟ye aykırılık oluĢturmadığını 

belirtmiĢtir.  

 N. vakası kararında, Ģerefe ve Ģöhrete saygı hakkının AĠHS Madde 8 altında 

korunan bir hukuksal çıkar olduğu açıkça belirtilmiĢ değildir. Ancak, Komisyon‟un 

böyle bir nitelendirme yapmaksızın da olsa, meseleyi Madde 8 çerçevesinde 

çözmesi, Ģeref ve Ģöhrete saygı hakkının zımnen, özel yaĢama saygı hakkı kapsamına 

dahil edildiği Ģeklinde okunabilir. 

 Öte yandan, suç iĢlemek gibi kiĢinin kendi eyleminin öngörülebilir sonucu olan 

Ģöhret kaybı için Madde 8‟e dayanılamaz.
348

 Ayrıca, Ģöhret, „mesleki Ģöhreti‟ de 

içermektedir. Mahkeme Niemietz davasında, avukatlık ofisi aranan baĢvurucunun 

„mesleki Ģöhreti‟nin bu aramadan olumsuz etkilendiğini belirterek bu hususu Madde 

8 kapsamına dahil etmiĢtir.
349

 

Mesleki Ģöhret bağlamında, AĠHS Madde 8 ile P1-1  arasında bir yarıĢmanın 

da, teorik olarak mümkün olduğunu eklemeliyiz. Nitekim, Niemietz davasında 
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baĢvurucu, avukatlık ofisinin aranmasının bir avukat olarak Ģöhretine zarar verdiğini 

ileri sürerek, Madde 8‟in yanı sıra P1-1‟in de ihlalini iddia etmiĢtir. Ancak 

Mahkeme, Madde 8 çerçevesinde bu hususu değerlendirdiğini belirterek P1-1   

bakımından ayrı bir mesele doğmadığına karar vermiĢtir.
350

  

Tüzel kiĢilerin de bu haktan yararlanabileceği ileri sürülebilir. Nitekim AĠHM, 

Comingersoll S.A. davasında
351

 baĢvurucu Ģirket bakımından manevi tazminat kararı 

verirken baĢvurucu Ģirketin şöhretini/reputation de bir unsur olarak kullanmıĢtı. Bu 

unsurdan hareketle, genel olarak tüzel kiĢilerin, özel olarak da Ģirketlerin Ģöhretlerine 

saygı hakkının da, Madde 8 koruma Ģemsiyesi altına girdiği ileri sürülebilir. 

Esasında, „bir kiĢinin Ģöhretinin korunması‟, AĠHS Madde 10/2‟de düzenlenen 

sınırlama ölçütleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, dolaylı da olsa, Ģerefe ve 

Ģöhrete saygı hakkı Madde 10 güvencesinden de yararlanmaktadır. Ayırca belirtelim 

ki, bir kiĢinin Ģerefinin korunması hakkı, AĠHS Madde 6/1 anlamında bir 

hukuki/medeni hak da oluĢturmaktadır.
352

 

 

III) SEYAHAT/DOLAġIM ÖZGÜRLÜĞÜ 

A) UĠHH‟de Seyahat Özgürlüğü 

 UĠHH‟de adıyla adlı bir “seyahat/dolaĢım özgürlüğü” uluslararası ve bölgesel 

düzlemde çeĢitli belgelerde düzenlenmektedir. Uluslararası alanda; EĠHB Madde 

13
353

, MSHS Madde 12
354

 ve KKAOKS Madde 15/4
355

 açıkça bu hakkı 
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 MSHS Madde 12 normu Ģöyledir: 

“Madde 12 
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öngörmektedir. Bölgesel düzlemde ise; Ame.ĠHÖB Madde VIII
356

, Ame.ĠHS 

Madde 22
357

 ve AĠHHġ Madde 12
358

 „seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ne yer veren 

belgelerdir.  

                                                                                                                                          
1. Hukuka/(yasaya) uygun Ģekilde bir Devletin ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde 

seyahat/dolaĢma özgürlüğü hakkına ve yerleĢme yerini/(ikametgahını) seçme 

özgürlüğüne/(serbestisine) sahip olacaktır. 

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terk etmek 

özgürlüğüne/(serbestisine) sahip olacaktır. 

3. Yukarıda belirtilen haklar, yasayla öngörülmüĢ olup ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, 

kamu sağlığının ya da genel ahlakın yahut baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 

korunması için gerekli ve bu SözleĢmede tanınmıĢ diğer haklarla uyumlu/(bağdaĢır) 

bulunan kayıtlamalar dıĢında, hiçbir kayıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi biçimde yoksun bırakılmayacaktır.” 

355
 KKAOKS Madde 15/4 normu Ģöyledir: 

 “Madde 15 

 … 

4. Taraf Devletler, kiĢilerin seyahatlerine/(dolaĢımına) ve yerleĢme yerini ve konutu 

seçme özgürlüğüne iliĢkin yasalar bakımından, erkeklere ve kadınlara aynı hakları 

tanıyacaklardır.” 

356
 Ame.ĠHÖB Madde VIII metni Ģöyledir: 

 “Madde VIII - YerleĢme ve seyahat hakkı 

Her kiĢinin, vatandaĢı olduğu Devletin ülkesinde ikamet yerini belirleme, o ülke 

içinde serbestçe seyahat etme, ve kendi istenci ile olması hali hariç o ülkeden 

ayrılmama hakkı vardır.” 

357
 Ame.ĠHS Madde 22 normu Ģöyledir: 

 “Madde 22. Seyahat ve yerleĢme özgürlüğü 

1. Bir Taraf Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan her kiĢinin, yasa 

hükümlerine tabi olarak, bu ülke içinde seyahat etme ve yerleĢme hakkı vardır. 

2. Her kiĢinin, kendi ülkesi dahil, herhangi bir ülkeyi serbestçe terk etme hakkı vardır. 

3. Üstte belirtilen hakların kullanılması sadece yasaya uygun olarak, bir demokratik 

toplumda suçun önlenmesi ya da ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin, kamu düzeninin, 

genel ahlakın, genel sağlığın ya da baĢkalarının haklarının yahut özgürlüklerinin 

korunması için gerekli olduğu ölçüde kayıtlanabilir. 

4. Paragraf 1‟de tanınan hakların kullanılması yasa tarafından, kamu yararı 

gerekçelerine dayalı olarak tespit edilmiĢ bölgeler içerisinde de sınırlanabilir. 

5. Hiç kimse vatandaĢı bulunduğu Devletin ülkesinin dıĢına çıkarılamaz ya da o ülkeye 

girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

6. Bu SözleĢmenin Tarafı bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir 

yabancı sadece, yasaya uygun olarak verilmiĢ bir kararı takiben o ülkeden 

dıĢarı/(sınırdıĢı) edilebilir. 

7. Her kiĢinin, siyasal suçlar ya da bunlarla bağlantılı adi/(olağan) suçlardan ötürü 

takibata uğramıĢ olması halinde, o Devletin mevzuatı ve uluslararası sözleĢmeler 

uyarınca, bir yabancı ülkeye iltica etmeyi talep etme ve o ülkede kendisine mülteci 

statüsü verilmesi hakkı vardır. 

8. Bir yabancı hiçbir halde, ırk, vatandaĢlık, din, sosyal statü ya da siyasal görüĢlerinden 

ötürü yaĢam hakkının ya da kiĢi özgürlüğünün tehlikeye düĢecek bulunduğu bir ülkeye, 

o ülkenin söz konusu yabancı kiĢinin vatandaĢı bulunduğu ülke olup olmadığına 

bakılmaksızın, iade edilemez yahut geri gönderilemez. 

9. Yabancıların toplu olarak sınırdıĢı edilmesi yasaktır.” 

358
 AĠHHġ Madde 12 normu Ģöyledir: 
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 Yukarıda zikredilen belgelerden Ame.ĠHÖB dıĢındakiler, „seyahat/dolaĢım 

özgürlüğü‟nün öznesinin belirleyicisi olarak;  „bir ülkede yasaya uygun bulunan 

herkes‟ ve „kendi ülkesi‟ ibarelerini kullanarak özneyi vatandaĢa indirgememiĢ ve 

fakat daha geniĢ olarak düzenlemiĢtir. Bu hak çerçevesinde kiĢilere; i) ülke içinde 

seyahat etme hakkı, ii) bir ülkeyi terk etme hakkı, iii) kendi ülkesine girme hakkı 

tanınmaktadır. Ancak belirtilmelidir ki, anılan hak mutlak olmayıp sınırlandırılabilen 

bir haktır. 

 „Seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟nün içeriğinin belirlenmesinde MSHS‟nin denetim 

organı olan ĠHK‟nin bu hakka özgülenmiĢ, 1999 tarihli Genel Yorum No.27 

unutulmamalıdır. Bu Genel Yorum‟un incelenmesi, AĠHS çerçevesinde 

„seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟nün kapsamının belirlenmesi bakımından da önemlidir. 

Zira, AĠHM özellikle çok fazla içtihada konu olmamıĢ hakların içeriğine iliĢkin 

değerlendirmelerinde diğer insan hakları sözleĢmeleri organlarının bireysel Ģikayet 

baĢvurusu üzerine verilen kararlarından ve diğer formlardaki standartlarından 

yararlanmaktadır. 

 1999 tarihli Genel Yorum No.27‟de „seyahat/dolaĢım özgürlüğünün‟ bir 

kiĢinin özgürce geliĢimi için elzem bir hak olduğu vurgunlanmıĢtır. Bu hakkın öznesi 

sadece „vatandaĢlar‟ olmayıp, bir ülkede yasaya uygun olarak bulunan „yabancılar‟ 

da bu haktan yararlanacaklardır. Yasaya uygunluk koĢulunun sağlanıp sağlanmadığı 

ilgili Devletin ulusal hukukuna göre belirlenecektir. Belirtilmelidir ki, 

seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ bir Devletin tüm ülkesi bakımından geçerlidir. Ayrıca bu 

                                                                                                                                          
 “Madde 12 

1. Her birey, yasaya uyması kaydıyla bir Devletin sınırları içinde seyahat etme ve 

yerleĢme özgürlüğü hakkına sahip olacaktır. 

2. Her birey, kendi ülkesi dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve kendi ülkesine geri 

dönme hakkına sahip olacaktır. Bu hak, sadece, ulusal güvenliğin, hukukun ve düzenin, 

genel sağlık ya da ahlakın korunması için yasayla öngörülen kayıtlamalara tabi 

tutulabilir. 

3. Her birey baskıya uğradığı zaman, o ülkelerin yasalarına ve uluslararası sözleĢmelere 

uygun olarak, baĢka ülkelerden sığınmayı talep etme ve sığınmacı statüsü elde etme 

hakkına sahip olacaktır. 

4. Bu ġartın Tarafı bir Devletin ülkesine yasal olarak kabul edilmiĢ bulunan ve o 

Devletin vatandaĢı olmayan bir kimse, sadece yasaya uygun olarak alınmıĢ bir karar ile 

sınırdıĢı edilebilir. 

5. VatandaĢ olmayanların kitle halinde sınırdıĢı edilmesi yasaklanacaktır. Kitle halinde 

sınırdıĢı etme, ulusal, ırksal, etnik ya da dinsel grupları hedef alan kitlesel sınırdıĢı etme 

olarak anlaĢılacaktır.” 
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hak, sadece devlet kaynaklı müdahalelere karĢı değil, aynı zamanda özel hukuk 

kiĢilerinden kaynaklanan müdahalelere karĢı da korunacaktır. Bu noktada, kadınların 

„seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ özellikle önemlidir. Zira, kadının seyahat/dolaĢım 

özgürlüğü örneğin eĢinin ya da bir akrabasının kararına bağlı olmayacaktır.
359

  

 Bu hak çerçevesinde korunan unsurları Ģöyle sıralamak mümkündür:
360

  

 i) Bireyin kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı 

vardır. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, ülkeyi terk etme hakkı herhangi bir amaca 

dayanmak zorunda olmadığı gibi belirli bir süre için de olması gerekmemektedir.  

 ii) Bireyin gideceği ülkeyi özgürce belirleme hakkı vardır.  

 iii) Seyahat/dolaĢım özgürlüğünün çok önemli bir yönünü „pasaport‟ gibi bir 

ülkeyi terk etmek ya da bir ükeye girmek için gerekli olan belgelerin sağlanması 

hakkı oluĢturmaktadır. Denilebilir ki, seyahat/dolaĢım özgürlüğü adeta „pasaportta‟ 

cisimleĢmektedir. Bu nedenle, bir kiĢiye pasaport verilmemesi ya da pasaportun 

süresinin uzatılmaması iĢlemleri „seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ne bir müdahale 

oluĢturacaktır.  

 iv) Bireyin kendi ülkesine girme/giriĢ yapma hakkı vardır. Dikkati çekmek 

gerekir ki, „vatandaĢı olduğu ülke‟ değil ve fakat „kendi ülkesi‟ ibaresi kullanılmıĢtır 

ki, ikinci ibare ilkine göre daha geniĢtir. Bu hak altında, bireyin ayrıldığı ülkesine 

dönmesi, baĢka bir ülkede doğmuĢ bir kiĢinin vatandaĢı olduğu ülkeye ilk kez giriĢ 

yapması ve ikamet ettiği ülkenin vatandaĢlığına keyfi olarak kabul edilmemiĢ 

devletsiz kiĢilerin o ülkeye giriĢ yapması gibi haklar güvence altına alınmaktadır.  

B) AĠHS Sisteminde Seyahat/DolaĢım Özgürlüğü 

 AĠHS‟de „seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ adıyla bir hak düzenlenmemektedir. 

Bununla birlikte, “kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” kenar baĢlıklı AĠHS Madde 5 

kiĢinin hareket serbestisini, yani kiĢi özgürlüğünü düzenleyen bir maddedir. Ancak 

bu hak çerçevesinde korunan hukusal çıkar „seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ 

                                                 
359

 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12), 02/11/1999, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27. (General Comments), paras. 1, 4-6. 

360
 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12), paras. 8-9, 20. 



 200 

çerçevesinde korunan bir ülke içinde serbestçe dolaĢım ya da bir ülkeyi terk etme 

veyahut bir ükeye girme Ģeklindeki hukuksal çıkarlardan farklıdır. KiĢi özgürlüğü ve 

güvenliği hakkı bireylerin hukuka aykırı bir Ģekilde bir yerde alıkonulmaması 

hakkını güvence altına almaktadır. Bir parantez açıp belirtilmelidir ki, bu hukuksal 

çıkar Madde 8 çerçevesinde de korunmakta, ancak kiĢi özgürlüğünü düzenleyen 

Madde 5 bu hususta Madde 8‟e göre bir özel hüküm/lex specialis teĢkil etmektedir. 

Dolayısıyla AĠHS Madde 5 ile Madde 8‟in birlikte ileri sürüldüğü bir davada 

Mahkeme Madde 8 bakımından ayrıca bir mesele doğmadığını belirterek inceleme 

yapmamaktadır.
361

  

1) AĠHS P4-2 Özelinde Seyahat Özgürlüğü  

 „Seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟ her ne kadar AĠHS metninde düzenlenmiyor ise 

de, AĠHS P4-2‟de
362

 düzenlenmektedir. P4-2 çerçevesinde güvence altına alınan 

„seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟nün öznesi ve konusu bu hakkın UĠHH‟deki 

düzenleniĢine koĢut olup formülasyonu büyük ölçüde MSHS Madde 12‟ye 

benzemektedir. Bu maddede de açıkça vatandaĢ terimi geçmemekte dolayısıyla bu 

hakkın öznesi olarak sadece vatandaĢ olan kiĢileri düĢünmemek gerekmektedir.  

 Öte yandan P4-2 kapsamına giren hususların bir ülkeye girme ya da bir ülkeden 

ayrılma özgürlüğü ile sınırlı olduğunu düĢünmek eksiklik olur. ġöyle ki, çoğu zaman 

devam eden bir dava çerçevesinde bir güvenlik tedbiri olarak bireylerin yurtdıĢına 

çıkıĢının yasaklanması, yaĢadığı yerden yetkili makamları bilgilendirmeksizin 

ayrılmama ya da evinden dıĢarı çıkmama  veyahut belirli yerlerde bulunmama 

                                                 
361

 Storck v. Germany, (App. No. 61603/00), Judgment of the ECHR of 16 June 2005, para. 141. 

362
 P4-2 normu Ģöyledir: 

 “Madde 2- Seyahat/(Serbest dolaĢım) özgürlüğü 

1. Bir Devletin ülkesi içinde hukuka uygun olarak bulunmakta olan herkes, o ülke 

içinde seyahat etme/(serbestçe dolaĢma) özgürlüğü ve ikametgahını seçme özgürlüğü 

hakkına sahip olacaktır. 

 2. Herkes, kendi ülkesi dahil, herhangi bir ülkeden çıkmakta/ayrılmakta özgür olacaktır. 

3. Bu hakların kullanılmasına, ulusal güvenlik ya da kamu emniyeti yararıyla, kamu 

düzeninin muhafaza edilmesi, suçun önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın korunması, ya da 

baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, bir demokratik toplumda 

gerekli ve hukuka/(yasaya) uygun olarak öngörülmüĢ türdeki/(nitelikteki) 

sınırlamalardan baĢka hiçbir sınırlama getirilmeyecektir.  

4. Paragraf 1‟de düzenlenen haklar, belli bazı alanlarda/(yerlerde), bir demokratik 

toplumda kamu yararının haklı kıldığı ve hukuka uygun olarak öngörülmüĢ 

sınırlamalara da tabi tutulabilir.” 
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Ģeklinde önlemlere karar verilebilmektedir. ĠĢte bu tür önlemler, P4-2 bakımından bir 

mesele doğurabilmektedir. 

 Nitekim, polisi bilgilendirmeksizin evden ayrılmanın yasaklanması, sabahları 

belirli bir saatten önce evden ayrılmama ve akĢamları yine belirli bir saatten önce eve 

dönme zorunluluğu içeren önlemlerin Ģikayet konusu yapıldığı davalarda Mahkeme 

P4-2‟yi uygulanabilir bulmuĢtur.
363

     

 Bilindiği üzere, P4-2 çerçevesindeki hak sadece bu Protokole taraf olan 

Devletler bakımından yükümlülükler doğurmaktadır. Anılan Protokole henüz taraf 

olmamıĢ Devletler bakımından bu hak ileri sürülemez. ĠĢte bu noktada, AĠHS Madde 

8 bu eksikliği gidermek için kullanılabilir.  

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Seyahat Özgürlüğü 

 „Seyahat/dolaĢım özgürlüğü‟, AĠHS Madde 8 çerçevesinde Strasbourg 

Organları önünde ileri sürülmüĢtür. Bu bağlamdaki vakalardan biri, Riener vakasıdır. 

Bulgaristan vatandaĢı olan baĢvurucu sonradan Avusturya vatandaĢlığını da almıĢtır. 

BaĢvurucu, Avusturya‟da evlenmiĢ ve bir kızı olmuĢtur, ayrıca ordaki bir Ģirketin de 

ortağıdır. Bulgaristan‟a yaptığı bir ziyaret sonrasında vergi borcu nedeniyle 

pasaportuna el konulmuĢ ve ülkeyi terk etmesi yasaklanmıĢtır. AĠHK‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunan baĢvurucu, pasaportuna el konulması iĢleminin diğer 

hususların yanı sıra özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkını ihlal ettiğini ileri 

sürmüĢtür.
364

  

 Komisyon, baĢvurucunun Ģikayetinin seyahat/dolaĢım özgürlüğüne getirilen 

sınırlamaya iliĢkin olduğunu belirledikten sonra bu hakkın P4-2 altında 

düzenlendiğini ve bu Protokole Bulgaristan‟ın taraf olmadığını not ederek 

                                                 
363

 Raimondo v. Italy, (App. No. 12954/87), Judgment of the ECHR of 22 February 1994, paras. 13, 

39-40; Labita v. Italy, (App. No. 26772/95), Judgment of the ECHR of 6 April 2000, paras. 63, 193-

197. 

364
 Riener v. Bulgaria, (App. No. 28411/95), Admissibility Decision of the EcomHR of 11 April 1997, 

para. 1 (The Law). 
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baĢvurunun bu kısmının konu bakımından SözleĢme ile bağdaĢmaz olduğunu 

bulgulamıĢtır.
365

 

 Komisyon, baĢvurucunun Ģikayetini AĠHS Madde 8 altında da incelemiĢ ve bu 

incelemesinde baĢvurucunun Avusturya‟daki aile yaĢamı üzerinde durmuĢtur. 

Komisyon, baĢvurucunun Avusturya‟daki ailesi ile Bulgaristan‟da bir araya 

gelmesinin ya da onların kendisini Bulgaristan‟da ziyaret etmesinin imkansız olduğu 

Ģeklinde bir iddiada bulunmadığını, üstelik baĢvurucunun pasaportuna el konulmadan 

dört yıl önce Bulgaristan‟a geldiğini ve o tarihten beri orada yaĢadığını belirtmiĢtir. 

Bu hususlar ıĢığında Komisyon baĢvurucunun özel yaĢamına ve aile yaĢamına bir 

müdahale olmadığını bulgulamıĢtır.
366

 

 Görüldüğü üzere, bu vakada Komisyon seyahat/dolaĢım özgürlüğünü AĠHS 

Madde 8 kapsamında görmemiĢ ve AĠHS Madde 8 çerçevesinde yaptığı incelemesini 

farklı ülkelerde yaĢayan aile üyelerinin bu ülkelerden birinde bir araya gelmesi, yani 

birleĢmesi meselesi ekseninde incelemiĢtir, ki biz bu hususu bu çalıĢmanın III. 

Bölümünde, „göçmen, mülteci, sığınmacı ve vatansızların aile ve sosyal yaĢamına 

saygı hakkı‟ baĢlığı altında ele almaktayız. Dikkati çekmek gerekir ki, Komisyon 

baĢvurucunun Avusturya ile ekonomik bağlarının üzerinde de, hiç durmamıĢtır. 

 Ancak daha sonra AĠHM önüne gelen bir davada, seyahat özgürlüğünün özel 

olarak da sınırları geçmenin, bir kişinin özel yaşamını bütünüyle geliştirmesi için 

özellikle de başka ülkede ailevi, mesleki ve ekonomik bağlara sahip olunduğunda 

önem arz ettiğini belirtmiĢtir. Bu bağlamda, bir devletin kendi yargı yetki alanında 

bulunan bir kiĢiyi bu özgürlükten mahrum etmesinin o devletin üstlendiği 

yükümlülüklerin ciddi bir ihlalini oluĢturacağı içtihadında bulunmuĢtur.
367

  

                                                 
365

 Riener v. Bulgaria, (App. No. 28411/95), Admissibility Decision of the EcomHR of 11 April 1997, 

para. 2 (The Law). 

366
 Riener v. Bulgaria, (App. No. 28411/95), Admissibility Decision of the EcomHR of 11 April 1997, 

para. 3 (The Law). 

367
 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 6 December 2005, para 50 (“50. 

At a time when freedom of movement, particularly across borders, is considered essential to the full 

development of a person's private life, especially when, like the applicant, the person has family, 

professional and economic ties in several countries, for a State to deprive a person under its 

jurisdiction of that freedom for no reason is a serious breach of its obligations.”). (vurgu eklenmiĢtir) 
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 Bu içtihatta yer alan seyahat/dolaşım özgürlüğünün bireyin kişiliğini 

geliştirmesi için özellikle önemli olduğu ifadesi son derece önemlidir. Çünkü bu 

hukuksal çıkardan hareketle seyahat/dolaĢım özgürlüğünü, girmek/giriĢ yapılmak 

istenen ülke ile herhangi bir ailevi ya da ekonomik bağ olmadığı durumlarda da 

AĠHS Madde 8 kapsamına sokmak teorik olarak mümkün olabilir. Ancak, Mahkeme 

seyahat/dolaĢım özgürlüğünü AĠHS Madde 8 çerçevesinde değerlendirdiği İletmiş 

davasında ağırlığı girme/giriĢ yapılmak istenen ülkede kiĢisel, ailevi ve ekonomik 

bağların olması ölçütüne vermiĢtir.   

 İletmiş davasında baĢvurucu, Almanya‟da yaĢayan bir Türk vatandaĢıdır. Orada 

evlenmiĢ, çalıĢmaya baĢlamıĢ ve çocukları olmuĢtur. Türkiye‟ye yaptığı bir ziyaret 

sırasında Almanya‟da Türk Devleti aleyhine ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmak 

suçlamasıyla gözaltına alınmıĢ, yedi gün gözaltında kalmıĢ, polis tarafından sorguya 

çekilmiĢ ve pasaportuna el konulmuĢtur. BaĢvurucu daha sonra salıverilmiĢ, ancak 

pasaportu kendisine yaklaĢık on beĢ yıl sonra iade edilmiĢtir.
368

 

BaĢvurucu, diğer Ģikayetlerinin yanı sıra ülkeden çıkmasını engelleyen önlemin 

AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkının bir ihlalini 

oluĢturduğunu ileri sürmüĢtür.
369

 

 Mahkeme, baĢvurucunun pasaportuna el konulması ve yaklaĢık on beĢ boyunca 

ona iade edilmemesi iĢlemlerinin baĢvurucunun özel yaĢamına saygı hakkına bir 

müdahale teĢkil ettiğini belirlemiĢtir. Mahkeme bu bağlamda, baĢvurucunun on yedi 

yıldan beri Almanya‟da yaĢamakta olduğunu, orada evlendiğini ve çocuk sahibi 

olduğunu ve tüm ailenin Almanya‟da yaĢadığını ayrıca baĢvurucu ve karısının orada 

çalıĢtığını not etmiĢtir.
370

  

 Mahkeme, “seyahat özgürlüğü”nün P4-2 çerçevesinde korunduğunu, ancak bu 

Protokol‟ün Türkiye tarafından imzalanmıĢ olmakla birlikte onaylanmamıĢ 

olduğuna dikkat çekmiĢtir. Ancak, bu hususunun önemli olmadığını zira aynı 

                                                 
368

 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 06 December 2005, paras. 8-15. 

369
 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 06 December 2005, para. 38. 

370
 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 06 December 2005, para. 42. 
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olguların SözleĢme ve Protokolleri‟nin bir ya da daha fazla hükmünün kapsamına 

girebileceğini belirterek, bu davada AĠHS Madde 8 uygulanabilir kabul etmiĢtir.
 371

 

 Bireyin seyahat özgürlüğüne yönelik müdahalenin ihlal teĢkil edip etmediğinin 

değerlendirilmesinde Mahkeme‟nin dikkate aldığı bazı unsurlar bulunmaktadır. 

Bunların baĢında, seyahat özgürlüğüne getirilen yasağın „süre‟si gelmektedir. 

Nitekim İletmiş davasında Mahkeme, baĢvurucunun on beĢ yıl boyunca ülkeden 

çıkmasının yasaklanmasının bir “sosyal ihtiyaç baskısı” oluĢturmadığını ve bu 

müdahalenin izlenen meĢru amaçla orantılı olmadığı için AĠHS Madde 8‟in bir 

ihlalini oluĢturduğu sonucuna varmıĢtır.
372

 

 Seyahat özgürlüğüne getirilen yasağın „periyodik olarak  gözden geçirilip 

geçirilmediği‟ de bir diğer önemli unsurdur.
373

 

3) AĠHS Madde 8 – AĠHS P4-2 YarıĢması 

 Aynı hukuksal çıkarı korumakta olan AĠHS Madde 8 ile P4-2 yarıĢması, 

elbette ki ancak, söz konusu Protokole taraf olan Devletlere karĢı yapılan bireysel 

Ģikayet baĢvurularında mümkün olabilir. ĠĢte böyle bir durumda Mahkeme, yarıĢma 

teorisinin bir gereği olarak daha sıkı koruma getiren hükmü özel hüküm olarak 

değerlendirerek, baĢvuruyu o hüküm altında inceleyecektir. Açıktır ki, spesifik 

olarak seyahat özgürlüğü hakkını düzenleyen P4-2, AĠHS Madde 8‟e göre özel 

hüküm olarak kabul edilecektir.  

 Nitekim, seyahat özgürlüğünün engellenmesinin Ģikayet konusu yapıldığı ve 

Muhatap Hükümetin P4‟e taraf olduğu Riener davasında Mahkeme bu Protokol 

çerçevesinde inceleme yaptıktan sonra, aynı olguları Madde 8 altında da ayrıca 

incelemeye gerek olmadığına karar vererek
374

, adını koymadan bu iki hak arasında 

özel hüküm-genel hüküm iliĢkisi kurmuĢtur.   
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 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 06 December 2005, para. 50, 

(“50. The fact that “freedom of movement” is guaranteed as such under Article 2 of Protocol no. 4, 

which Turkey has signed but not ratified, is irrelevant given that one and the same fact may fall foul of 

more than one provision of the Convention and its Protocols…”). (vurgu eklenmiĢtir) 

372
 İletmiş v. Turkey, (App. No. 29871/96), Judgment of the ECHR of 06 December 2005, para. 50. 

373
 Riener v. Bulgaria, (App. No. 46343/99), Judgment of the ECHR of 23 May 2006, para. 124. 

374
 Riener v. Bulgaria, (App. No. 46343/99), Judgment of the ECHR of 23 May 2006, para. 134. 



 205 

IV) MAHREMĠYETĠN KORUNMASI HAKKI 

AĠHS Madde 8‟deki alt-kategori haklardan biri olan „özel yaĢama saygı hakkı‟ 

kapsamında korunan hukuksal çıkarlardan biri de, „bireyin mahremiyetinin 

korunması hakkı‟dır. Belirtilmelidir ki, yaygın bir Ģekilde AĠHS Madde 8 

mahremiyet hakkına indirgenmekte ve Warren – Brandeis ikilisinin mahremiyet 

hakkına iliĢkin o ünlü makalesindeki „yalnız bırakılmaya hak‟, mahremiyet hakkı 

altında korunan tek hukuksal çıkar gibi takdim edilmektedir. Oysa ki, Madde 8‟deki 

„özel yaĢama saygı hakkı‟, „mahremiyet hakkı‟ndan çok daha geniĢ bir kapsama 

sahiptir ve bu ikinci hak, ilk hak altında korunan hukuksal çıkarlardan sadece birine 

karĢılık gelmektedir.   

AĠHS Madde 8‟de güvence altına alınan „özel yaĢama saygı hakkı‟ altında 

korunan mahremiyet hakkı esasında, bireyin kendisi hakkındaki bilgileri kontrol 

edebilme hakkıdır.
375

 Bireyin, kendisine iliĢkin herhangi bir bilginin, kendi rızası 

olmaksızın açıklanmaması, yayılmaması ve bu bilgilere baĢkalarının ulaĢmaması, 

kısacası bu bilgilerin mahrem kalması konusunda hukuksal çıkarı bulunmaktadır. 

Bu hak bağlamında üzerinde durulması gereken üç temel mesele 

bulunmaktadır. Ġlki, anılan hakkın „öznesi‟nin belirlenmesi meselesidir, ikincisi, 

„konusu‟nun  belirlenmesidir ve nihayet üçüncüsü de bu hakkın „mekansal‟ 

sınırlarının belirlenmesidir. 

Bireyin kendi hakkındaki bilgiyi kontrol etme hakkının „özne‟sinin 

belirlenmesi, ilk bakıĢta çok da güç görünmemektedir. Zira, „özel yaĢama saygı 

hakkı‟nın öznesi „herkes‟ ise, bu hakkın öznesi de „herkes‟tir denilebilir. Ancak 

mesele göründüğü kadar basit değildir. ġöyle ki, bireyin kendisi hakkındaki bilgiyi 

kontrol etme hakkı bağlamında AĠHS Madde 8 ile, özellikle medyanın bilgi verme 

ödevi ve bireylerin bilgi edinme hakkı bağlamında ifade özgürlüğünü düzenleyen 

Madde 10‟un belirli durumlarda çatıĢması söz konusu olabilmektedir. Verili bir 

vakada bu iki haktan hangisine üstünlük tanınacağı noktasında devreye bazı ölçütler 

girmektedir ki, bunlardan biri de hakkındaki bilginin ifĢa edildiği kiĢinin kim 

olduğudur. Burada ikili bir ayrım yapılmaktadır: „Sıradan bireyler‟ ve „kamusal 
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figürler‟ ayrımı. Kural olarak, kamusal figürler hakkındaki bilgiler de Madde 8 

korumasından faydalanmaktadır, ancak bu koruma sıradan bireylere Madde 8 

uyarınca sağlanan korumadan daha dardır. Ayrıca, kamusal figürler arasında da bir 

ayrım söz konusu olup, örneğin politikacılar hakkındaki bilgiler diğer kamusal 

figürler hakkındaki bilgilere göre Madde 8 korumasından daha az yararlanmaktadır.  

Galler Prensesi Diana‟nın 1997 yazının sonlarında paparazzilerden kaçmaya 

çalıĢırken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, bireyin kendisi 

hakkındaki bilgiyi kontrol etme hakkı, özellikle kamusal figürler özelinde AK/PM‟de 

tartıĢma konusu olmuĢtur. Bu tartıĢma neticesinde “Mahremiyet hakkı” baĢlıklı 1998 

tarihli ve 1165 sayılı Karar
376

 AK/PM tarafından kabul edilmiĢtir. Prensesin 

ölümünün yarattığı duygusal iklim, mahremiyet hakkına iliĢkin spesifik bir sözleĢme 

hazırlanması fikrinin bile ortaya atılmasına neden olmuĢtur. Anılan Karar‟da, 

„bireyin kendisi hakkındaki bilgiyi kontrol etme hakkı‟nın da mahremiyet hakkı 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.  

Bu Karar‟da „kamusal figür‟ teriminin tanımı da yapılmıĢtır. Buna göre 

„kamusal figür‟; “kamusal faaliyet yürüten ve/ya kamusal kaynakları kullanan ve 

daha geniĢ anlamda, ister politika ister ekonomi, sanat, sosyal alan, spor ya da diğer 

herhangi bir alanda olsun kamusal yaĢamda bir rol oynayan tüm kiĢilerdir.”
377

 

Tanımın oldukça kapsayıcı olduğuna dikkati çekmek isterim.   

Anılan Karar‟da, kamusal figürler hakkındaki her türlü bilginin, AĠHS Madde 

10 çerçevesinde ifade özgürlüğünün konusu olarak değerlendirilemeyeceği 

vurgulanmıĢtır.
378

 Ancak, özellikle de politikacıların özel yaĢamına iliĢkin bilgilerin 

öğrenilmesinde kamu yararı olduğu söylenebilir.    
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Bireyin kendisi hakkındaki bilgiyi kontrol etme hakkına, kamu makamları 

kadar belki de onlardan daha fazla, özel hukuk kiĢileri tarafından müdahalede 

bulunulmaktadır. Söz konusu özel hukuk kiĢileri arasında kitle iletiĢim araçları 

özellikle de medya önemli bir yer almaktadır. Bu noktada, AK/PM tarafından kabul 

edilen “Kitle ĠletiĢim Medyası ve Ġnsan Hakları Bildirisi”
379

 özellikle 

zikredilmelidir. Bu Bildiri‟de, ifade özgürlüğü ile özel yaĢama saygı hakkının 

çatıĢabileceği belirtilerek, ilkinin, ikincisini geçersiz kılmasına izin verilmemesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Ayrıca, kamusal figürlerin de özel yaĢama saygı hakkının 

korunmasından yararlanmaya hak sahibi oldukları ifade edilmiĢtir.
380

   

Bireyin kendisi hakkındaki bilgiyi kontrol etme hakkının „konusu‟nu açıktır ki, 

bilgi oluĢturmaktadır. Öyleyse, netliğe kavuĢturulması gereken husus, bu „bilgi‟nin 

ne anlama geldiği ya da daha doğru bir ifade ile, hangi bilgi olduğudur. Bu noktada, 

AK tarafından hazırlanarak kabul edilen “Bireylerin KiĢisel Bilgilerinin Otomatik 

ĠĢlenmesine KarĢı Korunması SözleĢmesi”
381

 son derece önemlidir. Zira AĠHM, 

bireylerin bilgisel mahremiyetine yönelik davalarda, bu SözleĢme‟nin normlarına 

gönderme yapmaktadır.
382

   

Anılan SözleĢme Madde 2‟de „kişisel bilgi‟ Ģöyle tanımlanmıĢtır: “KiĢisel bilgi, 

belirli ya da belirlenebilir bir bireye iliĢkin herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir.” 

Dikkati çekmek gerekir ki, söz konusu tanımda bilgiyi nitelendirmek üzere örneğin 

„özel‟ gibi herhangi bir sıfat kullanılmamıĢtır. 

Bireyin mahremiyet hakkının „mekanı‟, kural olarak özel alandır. Ancak, bu 

çalıĢmanın I. Bölümünde, özel yaĢamın korunması hakkının uygulanabilirlik alanı 
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meselesinin anlatıldığı yerde de belirttiğimiz üzere, özel yaĢamın korunması hakkı, 

bazı durumlarda, kamusal alana da geniĢleyebilmektedir. „MeĢru beklenti‟ nosyonu, 

bireylerin kamusal alanda da, mahremiyetlerinin korunmasını mümkün kılmaktadır. 

Mahremiyet hakkının yukarıda sıraladığımız üç unsurunun yani, „özne‟, „konu‟ 

ve „mekan‟ unsurlarının Strasbourg Organları içtihatlarındaki yansıması ise Ģu 

Ģekildedir. Öncelikle, AĠHM, içtihatlarında kamusal figür, dar bir Ģekilde 

tanımlanmıĢtır.
383

 Zira, von Hannover kararında Prenses Caroline bile, kamusal figür 

olarak kabul edilmemiĢtir. Öte yandan, politikacılar kamusal figür olarak kabul 

edilmiĢtir.
384

 BaĢta politikacılar olmak üzere, genel olarak kamusal figürler 

bakımından kamunun AĠHS Madde 10 altındaki bilgi edinme hakkı, onların özel 

yaĢamlarına iliĢkin hususlara kadar geniĢleyebilir.
385

 Ancak, kamusal figürler de 

mahremiyet hakkının korumasından yararlanırlar. 

Politikacılar özelinde Craxi davası çarpıcı bir örnek olarak verilebilir. Anılan 

dava, Ġtalya‟da „temiz eller operasyonu‟ olarak bilinen bir ceza soruĢturması 

bağlamında bir Ġtalyan eski baĢbakanı hakkında yürütülmekte olan rüĢvet ve 

yolsuzluk kovuĢturması bağlamında basına yansıyan haberlerle ilgilidir. BaĢvurucu, 

yargılaması esnasında savcılık tarafından duruĢmada ifĢa edilen bir telefon 

konuĢmasının tüm ayrıntılarının daha sonra basında yayımlanmasını Ģikayet konusu 

yapmıĢtır. Zira, söz konusu telefon görüĢmesinde tamamen özel yaĢama iliĢkin 

hususlar da yer almaktadır. Mahkeme öncelikle, devam eden bir suç yargılamasıyla 

ilgili olarak basında haber çıkması ve yorum yapılmasının, yargılamanın aleniliği 

bakımdan gerekli olduğunu tespit etmiĢtir. Bu tür hususlarda, basının haber yapma 

görevine ve kamunun da bilgi edinme hakkına gönderme yapmıĢtır. Mahkeme‟ye 
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göre, basının haber yapma görevi ve kamunun da bilgi alma hakkı, kamusal figürler 

özelinde özellikle geçerlidir. Zira, politikacılar gibi kamusal figürler, kaçınılmaz 

olarak ve bilerek kendilerini, kamunun incelemesine açmıĢtır. Ancak, Mahkeme, 

kamusal figürlerin de, tıpkı diğer insanlar gibi Madde 8 güvencesinden 

yararlanabileceklerini belirtmiĢtir. Mahkeme, somut olayda, baĢvurucunun gizli 

telefon dinlemesinin basında yayımlanan dökümünde tamamen özel nitelikte olan 

hususların da bulunduğunu not etmiĢtir. Mahkeme‟ye göre, „kamunun bilgi 

edinme/haber alma‟ hukuksal çıkarı sadece, baĢvurucu alaeyhindeki suçlamaya 

iliĢkin olguları kapsamaktadır. Oysa, basında yer verilen bazı detayların, baĢvurucu 

aleyhindeki suçlamayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Mahkeme, bu nedenle 

baĢvurucunun Madde 8 çerçevesindeki haklarına bir müdahale olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır.
386

 

Ancak, Mahkeme, baĢvurucunun özel yaĢamına iliĢkin bilgilerin basında 

yayımlanmasının Muhatap Hükümete yani Ġtalya Devletine atfedilip edilemeyeceğini 

belirlemeye giriĢmiĢtir. Mahkeme, söz konusu haberlerin kaynağının gizli dinleme 

dökümleri olduğunu ve bunun da dava dosyasında bulunduğunu not etmiĢtir. Ancak, 

söz konusu dava dosyasına hem savcının hem de baĢvurucunun avukatlarının 

ulaĢabildiğini ve fakat üçüncü kiĢilerin ulaĢamadığını dikkate alarak Muhatap 

Hükümetin negatif yükümlülüğüne aykırı davranmadığını tespit etmiĢtir. Bununla 

birlikte, devletin Madde 8‟den kaynaklanan pozitif yükümlülükleri olduğunu ifade 

etmiĢtir. Bu bağlamda öncelikle, devletin, mahkeme kaleminde tutulan dava 

dosyasındaki bilgilerin basına sızdırılmasını önleme pozitif yükümlülüğüne 

gönderme yapmıĢtır. Bir kez yayımlandıktan sonra da, devletin, kimin sızdırdığına 

iliĢkin soruĢturma yapma pozitif yükümlülüğü olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme, 

Muhatap Hükümetin, pozitif yükümlülükleri yerine getirmediğini, dolayısıyla da 

Madde 8‟i ihlal ettiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
387

 

Craxi davası hükmünün bize gösterdiklerini Ģöyle sıralamak mümkündür: i) 

Kamusal figürler ve bu arada politikacılar, AĠHS Madde 8 anlamında 

mahremiyetlerine saygı gösterilmesine hak sahibidirler. Kamunun haber alma hakkı, 
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politikacıların özel yaĢamlarının ayrıntılarına kadar geniĢlememektedir. ii) 

Mahremiyet hakkının, genellikle basın gibi özel hukuk kiĢileri tarafından ihlal 

edildiği bir gerçektir. Ancak, SözleĢmeci Devletin doğrudan sorumlu olmadığı yani 

müdahalenin kaynağının bizzat devlet olmadığı hallerde de, Madde 8 koruması 

devam eder. Bunu mümkün kılan pozitif yükümlülükler doktrinidir. Devlet bizzat 

kendisinin ihlal ettiği mahremiyet hakkından ötürü olduğu kadar, gerekli önlemleri 

alarak ihlal edilmesini önlemediği ya da sonrasında soruĢturma açmadığı durumlarda 

da SözleĢmesel sorumluluğa sahiptir. 

Devletin mahremiyet hakkı bağlamındaki pozitif yükümlükleri özelinde, Ģu 

hususa da dikkat çekilmelidir. Mahremiyet hakkının üçüncü kiĢiler tarafından ihlal 

edilmesi durumunda, ulusal hukukta bir hukuk yolunun öngörülmesi, özel yaĢama 

saygı hakkının bir gereği, devletin pozitif yükümlülüğüdür.
388

 Belirtelim ki, 

Komisyon‟un erken dönem içtihatları bu doğrultuda değildi. Zira, W. vakasında 

baĢvurucu, kendisi hakkındaki gerçek ve karalayıcı nitelikte olmayan bilgilerin 

izinsiz olarak bir kitapta yayımlanması eylemine karĢı iç hukuk çerçevesinde 

dayanabileceği bir mahremiyet yasasının yokluğunun, AĠHS Madde 8 ihlali 

olduğunu ileri sürmüĢtü. Komisyon ise, bu durumun Madde 8 bakımından bir mesele 

doğurmadığına karar vermiĢti.
389

 

Kamusal figürler bağlamında, von Hannover davası kararı da özellikle 

zikredilmelidir. Anılan davada
390

 baĢvurucu, Monako Prensesi Caroline‟dır. 

BaĢvurucu, evinden çıktıktan sonra, sürekli bir paparazi tarafından takip edilip, bütün 

hareketlerinin fotoğraflandığını ileri sürmüĢtür. BaĢvurucu, markette alıĢ-veriĢ 

yaparken, sokakta yürürken, restoranda yemek yerken, ata binerken fotoğraflarının 

çekilmesi ve bu fotoğrafların basında yayımlanması üzerine, ulusal hukuk 

çerçevesinde dava açmıĢ ve fakat kamusal bir figür olduğu ve mahremiyetine saygı 

hakkının sadece izole alanlarda geçerli olduğu gerekçesiyle lehe bir karar 
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alamamıĢtır. Bunun üzerine, AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur. 

Mahkeme, incelemesinde, baĢvurucunun Hanedan ailesinden olmakla birlikte resmi 

bir görev ifa etmediğini not etmiĢtir. Mahkeme, somut olaydaki fotoğrafların sadece 

bir grup insanın „merakını‟ tatmin etmeye yönelik olup „kamu yararı‟ taĢımadığını 

belirtmiĢtir.
391

 

Mahkeme‟nin, von Hannover davası kararındaki Ģu içtihadı son derece 

önemlidir: Mahkeme‟ye göre, kamusal figürlerin, izole alanlar dıĢında da olsa, 

nerede oldukları ya da özel yaĢamlarında nasıl davrandıklarını bilme konusunda 

kamunun meĢru bir yararı bulunmamaktadır. Kamusal figürlerin fotoğraflarının ve 

özel yaĢamlarına iliĢkin hususlarının yayımlanmasında olsa olsa, bunları yayımlayan 

dergi ve gazetelerin „ticari yararları‟ vardır.
392

  

Mahremiyet hakkının konusu bağlamında, Strasbourg Organları içtihatlarının 

oldukça geniĢ bir yelpaze sergilediği söylenebilir. Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri 

ve diğer kiĢisel detay içeren nüfus sayım formu doldurulması zorunluluğu Madde 8 

çerçevesinde özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil etmektedir.
393

 Yine, 

vergi yasası uyarınca özel harcamaların bir listesinin yapılması zorunluluğu Madde 8 

anlamında özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil etmektedir.
394

 Bireylerin 

sağlıkları hakkındaki data da, mahremiyet hakkının konusunu oluĢturur.
395

 Nitekim, 

sağlığa iliĢkin datanın gizliliği ilkesi, Biyotıp SözleĢmesi Madde 10‟da da 

düzenlenmektedir.  Alıkonulan bir kiĢiye özel yaĢamı ile ilgili sorular sorulması, 

parmak izinin ve fotoğrafının alınması ve bunların saklanması özel yaĢama saygı 

hakkına bir müdahaledir.
396
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Bireyin fotoğrafı, onun hakkında bilgi sağlar. Özel yaĢama saygı hakkı, bireyin 

görüntüsü üzerindeki hakkını da kapsamaktadır. Dolayısıyla, bireyin fotoğrafının 

yayımlanması, özel yaĢama saygı hakkını devreye sokacaktır.
397

 

 Nitekim, baĢvurucuların izni olmaksızın fotoğraflarının polis tarafından 

kendileri hakkındaki bir suç soruĢturmasında kullanılmasının Ģikayet konusu 

yapıldığı Lupker ve Diğerleri vakasında Komisyon, Ģu üç unsuru vurgulamıĢtır: i) 

Söz konusu fotoğraflar baĢvurucuların özel yaĢamlarına tecavüz edilerek elde 

edilmemiĢtir. ii) Fotoğrafların baĢvurucular tarafından örneğin pasaport ya da sürücü 

ehliyeti için gönüllü olarak verilmiĢ olduğu için veyahut daha önceki bir tutuklama 

nedeniyle polis tarafından alınıp polis arĢivinde ya da diğer resmi bir arĢivde 

tutulmuĢtur. iii) Fotoğraflar sadece, baĢvurucular aleyhindeki suç soruĢturmasında 

suçluların tespit edilmesi amacıyla kullanılmıĢtır ve kamunun eriĢimine açılmadığı 

gibi baĢka bir amaç için de kullanılmamıĢtır.
398

   

Önemle belirtilmelidir ki, Komisyon, yukarıda yer verdiğimiz bu üç unsura 

dayanarak baĢvurucuların Madde 8 anlamında özel yaĢamlarına bir müdahale 

olmadığına karar vermiĢtir.
399

 

Komisyon izleyen dönemde, baĢvurucunun kamusal bir alanda yapılan bir 

gösteri esnasında polis tarafından fotoğrafının çekilmesinin, sonrasında da, 

kimliğinin tespit edilmesinin, kiĢisel bilgilerinin kaydedilmesinin ve bunların bir 

dosyada saklanmasının Ģikayet konusu yapıldığı Friedl vakası kararında yukarıdaki 

üç unsura yeni bir unsur eklemiĢtir. Çekilen fotoğrafların „özel konulara mı yoksa 

kamusal olaylara mı iliĢkin olduğu‟ unsuru.
400

 

Komisyon fotoğraf özelinde, kamusal bir olay bağlamında çekilen, altına 

herhangi bir adın yazılmadığı, fotoğrafı çekilen kiĢinin kimliğini tespit için herhangi 

bir giriĢimde bulunulmadığı ve fotoğrafların bilgi-iĢlem sisteminden geçirilmediği 

durumlarda bir baĢına fotoğrafın çekilmesini ve saklanmasını özel yaĢama saygı 

                                                 
397
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hakkına bir müdahale olarak görmemiĢtir.
401

 Bu karardan, bir bireyin, kamusal bir 

faaliyet/eylem bağlamında fotoğrafının çekilmesi olgusunun, bireyin kimliği anonim 

kaldığı sürece söz konusu fotoğraf saklansa dahi, Madde 8 anlamında özel yaĢama 

saygı hakkına bir müdahale oluĢturmayacağı sonucu çıkmaktadır.    

Diğer taraftan Komisyon, Friedl vakasında baĢvurucunun katıldığı kamusal 

faaliyet, yani gösteri ile bağlantılı olarak kimliğinin tespiti için sorguya çekilmesini 

ve kiĢisel bilgilerinin kaydedilmesini özel yaĢama saygı hakkına müdahale olarak 

değerlendirmiĢtir.
402

 Ancak, bu durumun Madde 8 ihlalini sonuçlayıp sonuçlamadığı 

noktasında Komisyon, somut olayda baĢvurucunun kimliğinin katıldığı gösteri ile 

ilgili olarak baĢlatılabilecek bir soruĢturma için tespit edildiğini, bu bilgilerin genel 

bir dosyada saklandığını, bilgi iĢlem sistemine sokulmadığını vurgulayarak Madde 8 

ihlali bulgulamamıĢtır.
403

 

Komisyon‟un, ihlal olup olmadığını tespit noktasında baĢvurucu hakkındaki 

bilginin otomatik iĢlenme sisteminden geçirilmemiĢ olmasına yollama yapması 

önemlidir. Çünkü, bilginin otomatik iĢleme tabi tutulması olasılığında,  Madde 8 

ihlali bulgulayabileceğinin iĢaretidir.  

KiĢisel bilgi kapsamına giren oldukça önemli bir diğer husus ise, bireylerin 

„genetik verileri‟dir. Bilindiği üzere, insan DNA‟sı hayli kiĢisel ve önemli bilgi 

içermektedir. Nitekim, insan genetik verilerinin elde edilmesi, iĢlenmesi, 

kullanılması ve saklanmasına iliĢkin olarak UNESCO tarafından Uluslararası Ġnsan 

Genetik Verileri Bildirisi
404

 kabul edilmiĢtir. Anılan Bildiri‟nin 14. Maddesinde 

insan genetik verilerinin gizliliği ilkesi düzenlenmiĢtir. 

Ġnsan genetik verilerinin Madde 8 kapsamına girip girmediği hususu
405

, S ve 

Marper davasında gündeme gelmiĢtir. Anılan davada baĢvurucular, bir suç Ģüphesi 
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üzerine yakalanmıĢ/tutuklanmıĢlardır. BaĢvurucuların, polis tarafından parmak izleri, 

DNA profilleri ve biyolojik örnekler alınmıĢtır. Her iki baĢvurucu da, yapılan 

yargılama neticesinde beraat etmiĢtir. Polis tarafından alınan parmak izi ve DNA 

örneklerinin yok edilmesi için yaptıkları talep reddedilince, Madde 8 ihlalini ileri 

sürerek AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢlardır.
406

 Belirtelim ki, 

Mahkeme incelemesinde öncelikle, parmak izi, DNA profili ve biyolojik örneklerin, 

kiĢisel data olduğunu tespit etmiĢtir. Mahkeme, DNA profili ile biyolojik örnekleri, 

parmak izinden ayırmıĢtır. Gerekçe olarak, DNA profili ve biyolojik örneklerin 

içerdikleri kiĢisel bilgilerin gelecekte kullanılma potansiyelinin, parmak izine göre 

daha güçlü olmasını göstermiĢtir. Bu nedenle de, DNA profilinin ve biyolojik 

örneklerin alınmasının bir başına Madde 8‟e bir müdahale teĢkil ettiğini 

bulgulamıĢtır.
407

 Mahkeme, parmak izi ile DNA profili ve biyolojik örnekler 

arasında, bunların alınması, kullanılması ve saklanması bakımından bir ayrım 

yapmanın meĢru olduğunu değerlendirmekle birlikte, parmak izi alınmasının da özel 

yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil ettiğini kabul etmiĢtir.
408

 

Mahremiyete saygı hakkının mekan bağlamında, izole alanlarla sınırlı olmayıp 

kamusal alanlarda da geçerli olduğunu belirtmiĢtik. Nitekim, Peck davasında ailevi 

sebeplerden ötürü depresyonda olan baĢvurucu, akĢam saatlerinde elinde bir bıçakla 

bir caddeden aĢağıya doğru yürürken, haberi olmadan bir kapalı devre televizyon 

kamerası tarafından çekilmiĢtir. BaĢvurucunun görüntüleri daha sonra yazılı ve 

görsel basına dağıtılmıĢ ve bu görüntüler baĢvurucunun yüzü özellikle 

maskelenmeden kullanılmıĢtır.
409

 BaĢvurucu, kendisine ait tanınabilir görüntülerin 

izni olmaksızın yazılı ve görsel medyada yayımlanmasının özel yaĢama saygı 

hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür. Belirtilmelidir ki Muhatap Hükümet, 

baĢvurucunun bu iddiasına karĢı çıkarak, baĢvurucunun görüntülenen hareketlerinin 

kamusal alanda ceryan ettiğinden ve kamusal bir olay olduğundan hareketle özel 
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yaĢama saygı hakkına bir müdahale olmadığını belirtmiĢtir. Ancak Mahkeme, meĢru 

beklenti nosyonuna da gönderme yaparak somut olayda özel yaĢama bir müdahale 

bulgulamıĢtır.
410

 

 

V) KONUTA SAYGI HAKKI 

A) Otonom Bir Kavram Olarak „Konut‟ 

 AĠHS Madde 8 çerçevesinde güvence altına alınan alt-kategori haklardan biri 

de, „konuta saygı hakkı‟dır. Belirtilmelidir ki „konut‟ teriminin orijinali, 

SözleĢme‟nin aynı Ģekilde geçerli olan iki resmi dilinden biri olan Ġngilizce‟de 

„home‟
411

 diğer resmi dil olan Fransızca‟da ise „domicile‟
412

 Ģeklindedir. AĠHM 

içtihatlarında „home‟ ve „domicile‟ terimlerinin eĢ anlamlı olmayıp, ikincisinin ilkine 

göre daha geniĢ bir anlama sahip olduğu belirtilmiĢ ve konuta saygı hakkının 

uygulanabilirlik alanı belirlenirken SözleĢme‟nin Fransızca metninde geçen 

„domicile‟ terimi esas alınmıĢtır.
413

  

 Önemle belirtilmelidir ki, AĠHS Madde 8‟de geçen „konut‟ terimi „otonom‟ bir 

kavram olup, Taraf Devletlerin iç hukuklarındaki sınıflandırmalardan bağımsızdır. 

Nitekim AĠHK bu hususu Khatun ve diğer 180 kişi vakasında açıkça belirtmiĢtir.
414

 

1) Mekanların ÇeĢitliliği  

 Strasbourg Organları, bir yerin Madde 8 korumasından faydalanabilecek bir 

konut sayılabilmesi noktasında olgusal bir ölçüt geliĢtirerek, bireyin o yer ile „yeterli 
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ve devam eden bağlar‟ının varlığını aramıĢtır.
415

 Bu bağlamda AĠHM, Çingenelerin 

baĢvurucu olduğu davalarda çingene karavanını da „konut‟ kavramı içinde 

değerlendirmiĢtir.
416

 Otel odasının da konut sayılıp sayılamayacağı meselesi 

O‟Rouke vakasında gündeme gelmiĢtir. Anılan vakada baĢvurucu, kamu makamları 

aracılığıyla yerleĢtiği otel odasından çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle daha bir ay 

bile dolmadan atılmıĢtır. BaĢvurucu, otel odasından atılmasının Madde 8 

çerçevesinde „konutuna saygı‟ hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür. Mahkeme, 

baĢvurucunun otel odası ile olan bağlarının orayı „konut‟ yapacak kadar „yeterli ve 

devam eden bağlar‟ bulunduğu noktasında Ģüpheleri olduğunu belirtmiĢ ve „konut‟ 

olduğu kabul edilse bile otel odasından atılmasının Madde 8/2 çerçevesinde meĢru 

olduğuna karar vermiĢtir.
417

 Dolayısıyla Mahkeme, „yeterli ve devam eden bağlar‟ın 

bulunması durumunda bir otel odasının dahi Madde 8 anlamında „konut‟ 

sayılabileceğinin iĢaretlerini vermiĢtir. 

 Mahkeme‟nin SözleĢme‟yi yaĢayan bir belge olarak kabul edip günün 

koĢullarına göre dinamik bir Ģekilde yorumlayarak konut terimini geniĢ anlamıyla 

kabul etmesi, „konuta saygı hakkı‟nın kapsamınının bu hakka yönelik „müdahalelerin 

niteliğine‟ iliĢkin geniĢlemenin yanı sıra „alan/mekan‟ olarak da geniĢlemesine imkan 

vermiĢtir. ġöyle ki Mahkeme, bir bireyin zamanını iki ayrı eve bölebileceğini ya da 

ikinci bir ev ile güçlü duygusal bağlarının olabileceğini belirterek hem yazlık evlerin 

hem de bu nitelikte olmayan ikinci evlerin de „konut‟ kapsamında 

değerlendirilmesinin önünü açmıĢtır.
418

 Ancak asıl önemli geniĢleme ise, iĢ ya da 

mesleki faaliyetlerin bir bireyin özel konutunda gerçekleĢtirilebileceği gibi, bu 

nitelikte olmayan özel faaliyetlerin de ofis ya da ticari bina ya da eklentilerde 
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gerçekleĢtirilebileceğinden hareketle, bireyin „işyeri‟nin de konuta saygı hakkı alt-

kategorisi kapsamına sokulmasıdır.
419

  

 Ancak dikkati çekmek gerekir ki, bireylerin iĢyerlerinin de „konut‟ kavramı 

içinde olduğunun değerlendirildiği Chappell, Niemietz, Crémieux, Miailhe, Buck ile 

Petri Sallinen ve diğerleri davalarının tümünde baĢvurucular serbest meslek sahibi 

kiĢilerdir ve Ģikayet konusu iĢlemler söz konusu serbest mesleğin icra edildiği 

binalarda gerçekleĢtirilmiĢtir.
420

 Bu noktada akla gelmesi gereken bir husus, örneğin 

memurlar gibi devlet görevlilerinin kamusal kurum ve kuruluĢlardaki odalarının da 

„konut‟ kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir.  

 Bu husus, Yargıtay BaĢsavcılık ofisinde uzman olarak çalıĢan baĢvurucunun 

Yargıtay binası içinde bulunan ve baĢvurucunun ilaçlarının, kiĢisel fotoğraflarının ve 

belgelerinin de bulunduğu odasının aranmasının Ģikayet konusu yapıldığı Peev 

davasında gündeme gelmiĢ ve karara bağlanmıĢtır. Mahkeme, bu çalıĢmanın I. 

Bölümünde ele aldığımız „mahremiyet meĢru beklentisi‟ testini kullanarak 

baĢvurucunun, odasının tamamı için değilse bile masası ve dosya dolabı bakımından 

„mahremiyet meĢru beklentisine‟ sahip olduğunu belirtmiĢtir. Esasında bu hususun, 

mutat iĢveren-çalıĢan iliĢkisine içkin olduğu ve somut olayda baĢvurucunun 

odasındaki masasında ve dosya dolabında kiĢisel eĢya ve belge bulundurmaması 

yönünde bir düzenlemenin ya da bir siyasanın bulunmadığı da Mahkeme tarafından 

vurgulanmıĢtır. Mahkeme, baĢvurucunun masasının ve dosya dolabının aranması 

olgularını baĢvurucunun özel yaĢamına saygı hakkına bir müdahale olarak 

değerlendirmiĢtir. Dikkati çekmek gerekir ki, Mahkeme bu tespitten sonra „konuta 
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saygı hakkı‟ bakımından da ayrıca bir müdahale olup olmadığının tespitini gereksiz 

görmüĢtür.
421

 

 Esasında, Mahkeme‟nin Peev davasında „konuta saygı hakkı‟ bağlamında da 

ayrıca inceleme yapması çok da gerekli değildi. Zira, konuta yönelik müdahalelerde 

korunan tek hukuksal çıkar „konuta saygı hakkı‟ değildir. Konuta saygı hakkına 

yönelik her müdahale, aynı zamanda özel yaĢama saygı ve bir aile var ise aile 

yaĢamına saygı hakkını da gündeme getirebilecektir.
422

 Hatta, spesifik dava özelinde 

haberleĢmeye saygı hakkı alt-kategorisi de söz konusu olabilecektir. Nitekim AĠHM, 

konut ve iĢyerlerinin aranıp bir takım belgelere el konulması olgusu bağlamında 

önüne gelen Niemietz, Funke ve Cremieux davalarında konuta saygı hakkının yanı 

sıra özel yaĢama ve haberleĢmeye saygı hakları alt-kategorileri bakımından da bir 

mesele doğduğunu değerlendirmiĢtir.
423

 Görüldüğü üzere, konut, bireyin Madde 8 

çerçevesindeki haklarının iç içe geçtiği bir alandır. 

 Esasında konut araması ve el koyma olgularının, haberleĢmeye saygı hakkına 

hangi gerekçelerle bir müdahale oluĢturduğu yukarıda zikredilen içtihatlarda 

belirtilmemektedir. Ancak olası makul gerekçe, özellikle iĢyeri söz konusu 

olduğunda baĢvurucu ile müĢterileri arasındaki yazıĢmaların incelenmesi ve bunlara 

el konulmuĢ olması olgusu olabilir. Zira, örneğin baĢvurucunun bir avukat olduğu 

Niemietz davasında müvekkillere iliĢkin dosyalar ve yazıĢmalar incelenip bunlara el 

konulmuĢtu.
424

  

                                                 
421
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 Belirtilmelidir ki, Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesinden yapılan ve tümü de 

baĢvurucuların, ev ve diğer mallarının güvenlik güçleri tarafından yakılması ve 

sonrasında yaĢadıkları köylerini terk etmek zorunda bırakılmaları olgularının Ģikayet 

konusu yapıldığı bir dizi bireysel Ģikayet baĢvurusunda Mahkeme, söz konusu 

olguların Madde 8 altında özel yaĢama, aile yaĢamına ve konuta saygı haklarına bir 

müdahale teĢkil ettiğini bulgulamıĢtır.
425

 Dolayısıyla, konuta saygı hakkına yönelik 

müdahalelerin davanın Ģartlarına göre „aile yaĢamına saygı hakkı‟na da bir müdahale 

oluĢturabileceği ortadadır.  

2) Hakkın Öznesinin ÇeĢitlenmesi 

 Konuta saygı hakkının mekan bakımından geniĢ yorumlanmasını takip eden bir 

geliĢme de bu hakkın öznesinin çeĢitlendirilmesi olmuĢtur. Bireyin iĢyerinin de 

konuta saygı hakkı kapsamına dahil edilmesi Ģüphesiz bu hakkın kapsamının mekan 

bağlamında önemli bir geniĢlemesine iĢaret etmekte iken, çok daha dramatik 

geniĢleme tüzel kiĢilerin de bu hakkın yararlanıcıları olarak belirlenmesi ile özne 

üzerinden olmuĢtur.  

 Nitekim AĠHM, Societe Colas Est and Others davasında baĢvurucu Ģirkette 

gerçekleĢtirilen denetleme iĢlemini konuta saygı hakkı kapsamında değerlendirmiĢ 

ve  şirketlerin merkez, Ģube ve diğer iĢ eklentilerinin, belirli koĢullar altında, konut 

sayılabileceği içtihadında bulunmuĢtur.
426

 Belirtilmelidir ki Mahkeme, tüzel kiĢilerin 

de konuta saygı hakkının öznesi olabilmesinin yolunu açan bu içtihadını, 

SözleĢme‟nin yaĢayan bir belge olup günün koĢullarında yorumlanması gerektiği ve 

belirli koĢullar altında Ģirketlerin merkez, Ģube ve diğer eklentilerinin de Madde 8 

                                                 
425
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korumasından yararlanmasının zamanının geldiği gerekçelerine dayandırmıĢtır.
427

 

Anılan içtihat, Petri Sallinen ve diğerleri davasında, Madde 8 anlamında „konut‟ 

teriminin bir Ģirketin merkezini ve bir tüzel kiĢinin merkezini, Ģubelerini ve diğer iĢ 

binalarını/eklentilerini de içerdiği belirtilerek AĠHM tarafından teyit edilmiĢtir.
428

   

 Bir parantez açıp belirtilmelidir ki, AĠHM‟in konuta saygı hakkının öznesinde 

gerçekleĢtirdiği bu geniĢlemeden AB Adalet Divanı da payına düĢeni almıĢtır. 

AĠHM‟in bu kararına kadar konuta saygı hakkından tüzel kiĢileri yararlandırmayan 

AB Adalet Divanı AĠHM‟in Societe Colas Est and Others içtihadından sonra konuta 

saygı hakkının öznesi olarak tüzel kiĢileri de kabul etmiĢtir.
429

 

B) Konuta Saygı Hakkına Yönelik Müdahaleler 

1) Fiziksel Nitelikte Müdahaleler 

 Konuta saygı hakkının koruma Ģemsiyesinden yararlanabilmek için, ikamet 

edilen konutun mülkiyetine sahip olmak gerekmemektedir. Yine, konuta saygı 

hakkının devreye girebilmesi için, bir konutun hukuka uygun şekilde kurulmuş 

olması ya da o konutta hukuka uygun olarak ikamet ediyor olmak zorunlulukla 

aranan bir unsur değildir.
430

 Nitekim Mahkeme konutun iskan izni olmaksızın 

kurulduğu Buckley ve Chapman davalarında baĢvurucuların konutlarından tahliye 

edilmesi iĢlemini konuta saygı hakkı çerçevesinde incelemiĢtir.
431

 Ancak dikkati 
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 Societe Colas Est and Others v. France, (App. No. 37971/97), Judgment of the ECHR of 16 April 

2002, para. 41. (“41. The Court reiterates that the Convention is a living instrument which must be 

interpreted in the light of present-day conditions…Building on its dynamic interpretation of the 

Convention, the Court considers that the time has come to hold that in certain circumstances the 

rights guaranteed by Article 8 of the Convention may be construed as including the right to respect 

for a company's registered office, branches or other business premises…”) (vurgu eklenmiĢtir)  

428
 Petri Sallinen and Others v. Finland, (App. No. 50882/99), Judgment of the ECHR of 27 

September 2005, para. 70. (“70. …home is to be construed as including also the registered office of a 

company run by a private individual, as well as a juristic person's registered office, branches and 

other business premises…”) (vurgu eklenmiĢtir) 

429
 Case C – 94/00, Roquette Frères SA v Directeur général de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes, and Commission of the European Communities, Judgment of the ECJ of 

22 October 2002, para. 52. 

430
 Khatun and 180 others v. the United Kingdom, (App. No.38387/97), Admissibility Decision of the 

EComHR of 1 July 1998, para.1 (The Law). 

431
 Buckley v. the United Kingdom, (App. No.20348/92), Judgment of the ECHR of 25 September 

1996, para. 54; Chapman v. the United Kingdom, (App. No. 27238/95), Judgment of the ECHR [GC] 

of 18 January 2001, para. 48. 



 221 

çekmek gerekir ki, hukuka aykırı olarak ikamet edilen konut, hukuka uygun olarak 

ikamet edilene göre daha az bir korumadan yararlanacaktır ve hukuka aykırılık, 

ölçülülük testinde Mahkeme tarafından dikkate alınacak belirleyici bir unsur 

olacaktır.
432

  

 Esasında bu yaklaĢım UĠHH standartlarına uygundur. ġöyle ki, ESKHS‟nin 

denetim organı olan Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi‟nin (bundan 

sonra, ESKHK) „yeterli standartta barınma/konut hakkı‟ baĢlıklı 1991 tarihli 4 

numaralı Genel Yorumu‟nda hukuka aykırı bir Ģekilde ikamet edilen konutun da 

zorla tahliyelere ve dıĢardan gelen tehditlere karĢı hukuken korunması gerektiği 

belirtilmiĢtir.
433

 Anılan genel yorum ileride „Yeterli Standartta Barınma/Konut 

Hakkı‟ baĢlığı altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 Konuta saygı hakkı  çerçevesinde üzerinde durulması gereken ilginç bir husus, 

kadına karĢı Ģiddet olgusu ile konuta saygı hakkı arasındaki iliĢkidir. Kadına karĢı 

Ģiddetin, AĠHS Madde 8 altında özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi çerçevesinde 

korunan fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkına bir müdahale teĢkil ettiğini ilgili baĢlık 

altında belirtmiĢtik. Doktrinde kadına karĢı Ģiddetin bir biçimi olan aile içi Ģiddet 

olgusunu, Ģiddet failine ve onun cezalandırılmasına odaklanan değil de Ģiddete yol 

açan sosyo-ekonomik koĢullara odaklanan bir yaklaĢım ile ele almanın, devletleri 

kadın ve erkek arasındaki yapısal ayrımcılıktan sorumlu tutmak ve pozitif 

yükümlülüklerini arttırmak için fırsat sağlayacağı ileri sürülmüĢtür. Aile içi Ģiddet 

olgusu ile konut hakkı arasındaki bağın görmezden gelindiği eleĢtirisi yapılarak, 

örneğin ESKHK‟nin konut hakkına iliĢkin genel yorumunda aile içi Ģiddete 

değinilmediği belirtilmiĢtir.
434

 

 Gerçekten de, ESKHK konut hakkına iliĢkin genel yorumunda konutun, 

bireylerin içinde güvenli ve huzurlu ve de onurlu bir Ģekilde yaĢayabileceği bir yer 

anlamına geldiğini ifade etmiĢti. Ancak, güvenlik unsuru, zorla tahliye örneğinde 
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olduğu üzere dıĢarıdan gelen tehditleri dikkate alan bir unsurdur. Konut hakkı, 

cinsiyet duyarlı/gender-sensitive bir Ģekilde yorumlanmıĢ olsa idi, aile içinden gelen 

tehditler ve özellikle aile içi Ģiddet, yeterli standartta bir konut için aranan yedi 

unsurdan biri olan güvenlik unsuru içinde değerlendirilebilirdi. Böyle bir durumda, 

aile içi Ģiddet mağduru kadının AĠHS Madde 8 çerçevesinde özel yaĢama ve aile 

yaĢamına saygı haklarının yanı sıra konuta saygı hakkının ihlalini ileri sürülebilmek 

için UĠHH‟de feyz alınabilecek bir standart olacaktı. 

2) Çevresel Kirlilik Sonucu Olan Müdahaleler 

„Konuta saygı hakkı‟nın sadece fiziksel alana iliĢkin haklar olduğu kestirimine 

varmamak gerekir. Zira, „konuta saygı hakkı‟nın bir yönünü anılan fiziksel alanın 

korunması oluĢturur iken diğer yönünü de, „konutu keyif alarak kullanma hakkı‟ 

olarak formüle edebileceğimiz bir hak oluĢturmaktadır.
435

 SomutlaĢtıralım, „konuta 

saygı hakkı‟, bireylerin konutlarına zorla girilmesi Ģeklindeki müdahalelerin yanı sıra 

gürültü, emisyon, koku ve diğer Ģekillerde olan ve bireylerin konutlarını keyif alarak 

kullanmalarını engelleyen müdahalelere karĢı da koruma sağlamaktadır. Özellikle 

çevresel kirliliğe iliĢkin davalarda, konuta saygı hakkının ikinci yönü olan „konutu 

keyif alarak kullanma hakkı‟ bir hukuksal çıkar olarak belirmektedir. Nitekim, 

gürültü kirliliğinin Ģikayet konusu yapıldığı Powell ve Rayner ile Hatton ve diğerleri 

davalarında bu kirlilik türünün „bireylerin konutlarını keyif alarak kullanma hakkı‟na 

bir müdahale teĢkil ettiği Mahkemece bulgulanmıĢtır.
436

 Yine dizel araçların yol 
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açtığı yoğun emisyonun Ģikayet konusu yapıldığı Greenpeace E.V. ve diğerleri 

davasında Mahkeme Madde 8‟e bir müdahale bulgulamıĢtır.
437

 

 Pozitif yükümlülükler doktrini uyarınca, konuta saygı hakkı sadece devlet 

kaynaklı müdahalelere karĢı değil, özel hukuk kiĢilerinden kaynaklanabilecek 

müdahalelere karĢı da korunmaktadır. Nitekim, Surugiu davasında Mahkeme, üçüncü 

kiĢilerin, baĢvurucunun evinin bahçesine girip bazı Ģeyleri kırıp dökmeleri 

bağlamında, baĢvurucunun konuta saygı hakkına bir müdahale bulgulamıĢtır. 

Mahkeme neticede, Madde 8‟in ihlal edildiğine karar vermiĢtir.
438

 

C) AĠHS Madde 8-Madde 3-P1-1   ĠliĢkisi 

Bireylerin konutlarına yönelik müdahalelerde Madde 8‟in yanı sıra çoğu 

zaman, P1-1‟de ileri sürülen bir haktır. Davanın Ģartlarına göre bu iki hakka, Madde 

3‟ün de eĢlik etmesi mümkündür. Anılan bu üç hak arasındaki iliĢkinin, özellikle 

Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesinden yapılan baĢvurulardan hareketle, bir tür 

„tamamlayıcılık iliĢkisi‟ olduğu ileri sürülmüĢtür.
439

 Esasında, söz konusu 

„tamamlayıcılık iliĢkisi‟, aynı hukuksal çıkarı korumayan Madde 8 ve P1-1 için belki 

söylenebilir ise de Madde 3-Madde 8 iliĢkisi için bu söylenemez. Çünkü, konuta 

yönelik müdahalelerde Madde 8 kapsamında gündeme gelen değerler ekonomik 

değerler olmayıp, ağırlıklı olarak manevi değerlerdir. Oysa, P1-1‟i uygulanabilir 

kılan bu müdahalelerin konutun ekonomik değerinde meydana getirdiği azalmadır. 

Dolayısıyla iki hakkın yarıĢmasından söz edebilmek için gerekli olan, aynı olay 

örüntüsü etrafında aynı ya da benzer hukuksal çıkarın korunması unsuru eksiktir. 

Farklı hukuksal çıkarları koruyan bu iki hak arasında bir yarıĢma iliĢkisine pek kolay 

rastlanmaz.
440
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Öte yandan,  „konuta saygı hakkı‟na yönelik müdahalelerde Madde 8 

çerçevesinde gündeme gelebilecek alt-kategori haklardan birinin „özel yaĢama saygı 

hakkı‟, „özel yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisinin koruduğu hukuksal çıkarlardan 

birinin de „fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı‟ olduğunu daha önce belirlemiĢtik. 

ĠĢte, bu hukuksal çıkar ekseninde, konuta saygı hakkına yönelik müdahalelerde 

AĠHS Madde 3 ve Madde 8 arasında bir yarıĢma iliĢkisi olduğu söylenebilir. Konuta 

saygı hakkına yönelik müdahalenin Ģekli ve mağdurların özel koĢulları, Madde 8‟in 

yanı sıra Madde 3‟ün de devreye girmesine yol açabilir.  

Nitekim, Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesinde güvenlik güçleri tarafından 

baĢvurucuların diğer mallarının yanı sıra konutlarının da yakılması eyleminin Ģikayet 

konusu yapıldığı davalarda baĢvurucular Madde 3, Madde 8 ve P1-1‟in ihlalini ileri 

sürmüĢ ve Mahkeme de her üç hakkın birden ihlal edildiğine karar vermiĢtir. 

Mahkeme‟nin, AĠHS Madde 8 ve P1-1 bakımından öncelikle bir müdahalenin 

varlığına sonra da ihlal olduğuna yönelik tespiti, baĢvurucuların konutlarının 

yakılması eyleminin, „özel yaĢama, aile yaĢamına ve konuta saygı hakları‟ ve 

konutun ekonomik değerini yok etmesini sonuçlamasıyla P1-1   üzerindeki doğrudan 

etkisi dikkate alındığında oldukça normaldir.  

Ancak AĠHM‟in, Madde 8 ve P1-1  ‟i adeta gölgede bırakarak ağırlığı Madde 

3‟e vererek asıl incelemesini bu hak kapsamında yapmasında Ģu faktörler etkili 

olmuĢtur: BaĢvurucuların konutlarının güvenlik güçleri tarafından kasıtlı olarak 

yakılması ve konut yakma eyleminin başvurucuların gözlerinin önünde ceryan 

etmesi gibi „müdahalenin gerçekleĢtirilme Ģekli‟
 
ile bazı baĢvurucuların ilerlemiş 

yaşları gibi „kiĢisel koĢullar‟.
441
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VI) HABERLEġMEYE SAYGI HAKKI 

 AĠHS Madde 8 altında korunan haklardan bir diğeri, „haberleĢmeye saygı 

hakkı‟dır. Bu hak, bireylerin engellenmeksizin ve sansür edilmeksizin diğer 

insanlarla iletiĢim kurma hukuksal çıkarını güvence altına almaktadır.
442

 

HaberleĢmenin gizliliğine saygı gösterilmesi hukuksal çıkarı da, bu hak çerçevesinde 

korunmaktadır. 

 „HaberleĢme‟ teriminin ne anlama geldiğine iliĢkin bir açıklık Madde 8 

normunda yer almamaktadır. Strasbourg Organları içtihatları bu kavramı, sadece 

mektupları değil ve fakat telefon ve teleks gibi araçlarla yapılan iletiĢimi de kapsar 

Ģekilde geniĢ yorumlamıĢtır. Esasında, „haberleĢme‟ teriminin içeriğinin teknolojik 

geliĢmeler ıĢığında belirlenmesi, SözleĢme‟nin günün Ģartlarında yorumlanması 

ilkesine de uygundur. Söz konusu kavramın, teknolojik geliĢmelere paralel Ģekilde 

dinamik yorumlanmaya devam edeceğini öngörmek mümkündür.
443

 

 Bireyin diğer kiĢilerle mektup, teleks ya da telefon gibi araçlarla iletiĢim 

kurması sadece „haberleĢmeye saygı hakkı‟ kapsamına girmemektedir. Özelikle 

telefon görüĢmelerinde bireyin „özel yaĢama saygı hakkı‟ da, bir koruma Ģemsiyesi 

oluĢturacaktır.
444

 Tabii, mektup ya da e-mail gibi diğer iletiĢim araçlarının da „özel 

yaĢama saygı hakkı‟ kapsamına girebilecekleri açıktır. 

Önemle belirtilmelidir ki, „haberleĢmeye saygı hakkı‟nın korumasından 

yararlanma noktasında, haberleĢmenin içeriğinin bir önemi bulunmamaktadır. Hatta 

denilebilir ki bu hak, haberleĢmenin içeriğinden ziyade haberleĢme araçlarını ya da 
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yöntemlerini korumaktadır.
445

 Nitekim, „haberleĢmeye saygı hakkı‟ alt-kategorisini, 

„özel yaĢama saygı hakkı‟nda olduğu üzere, „özel‟ sıfatı gibi nitelendiren bir sıfat 

normda yer almamaktadır. Bu durum, „haberleĢmeye saygı hakkı‟nın bireyin özel 

yaĢam alanına ya da özel konulara hasredilemeyeceği çıkarımını desteklemektedir. 

Nitekim Mahkeme, bir avukatla haberleĢme eksenli davalarda, söz konusu 

haberleĢme, mesleki nitelikte olduğu gerekçesiyle Madde 8‟in uygulanamayabileceği 

olasılığına dahi değinmemiĢtir.
446

 Dolayısıyla, „haberleĢmeye saygı hakkı‟, mesleki 

ya da iĢ konuĢmalarını da kapsamaktadır. 

Bu hak, sadece içeriğinden bağımsız Ģekilde koruma sağlamakla kalmamakta, 

mekan olarak da özel meskeni ya da özel alanı gerekli kılmayıp, örneğin iĢyerinden 

yapılan telefon görüĢmelerini de güvence altına almaktadır. Nitekim, bir polis 

memurunun iĢ yeri olan polis merkezinden yaptığı özel telefon konuĢmalarının 

dinlenmesinin Ģikayet konusu yapıldığı Halford davasında Mahkeme, Madde 8‟i 

uygulanabilir bulmuĢtur. Mahkeme, Madde 8 anlamındaki „özel yaĢam‟ ve 

„haberleĢme‟ terimlerinin hem konuttan hem de iĢ yerinden yapılan telefon 

görüĢmelerini kapsadığını berlirtmiĢtir.
447

 AĠHM incelemesinde, baĢvurucunun 

telefon konuĢmalarının dinlendiği hususunda bilgilendirilmemiĢ olduğuna dikkati 

çekerek, telefonun dinlenilmemesi hususunda meĢru bir beklentiye sahip olduğunu  

bulgulamıĢtır.
448

  

 „HaberleĢme hakkı‟nın mesleki nitelikteki hususları da içermesini, Madde 8 

altında korunan ve yukarıda ele aldığımız „konuta saygı hakkı‟nın iĢyerini de 

kapsamasından ve „özel yaĢama saygı hakkı‟ altında garanti edilne bir hukuksal çıkar 

olan ve bu çalıĢmanın III. Bölümünde ele alınan diğer kiĢilerle iliĢki kurma ya da 

sosyalleĢme hakkının, iĢ çevresini de içermesinden ayrı değerlendirmemek 
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gerekmektedir. Tüm bu örnekler, günümüzde bireyin iĢ/meslek yaĢamı ile özel 

yaĢamını birbirinden ayrımanın güçlüğünün bir sonucudur.   

 „HaberleĢmeye saygı hakkı‟na yönelik en ciddi ve yaygın müdahalelerden biri, 

haberleĢmenin denetlenmesidir. Özellikle telefon görüĢmelerinin, gerek önleme 

tedbiri olarak idare hukuku çerçevesinde, gerekse de koruma tedbiri olarak ceza usul 

hukuku çerçevesinde gizli dinlenmesi ulusal hukuklarda sık rastlanılan bir olgudur.    

 Gizli dinleme, zorunlulukla AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama, aile yaĢamına ve 

haberleĢmeye saygı hakkına bir müdahale teĢkil edecektir. Üstelik, haberleĢmenin 

gizli denetlenmesine izin veren bir yasa da herhangi bir uygulama önlemi olmaksızın 

per se, kapsama alanına giren tüm kiĢiler bakımından özel yaĢama, aile yaĢamına ve 

haberleĢmeye saygı hakkına bir müdahale oluĢturacaktır. 
449

 

 Bu konudaki pilot davalardan biri olan Klass davasında baĢvurucular, beĢ 

Alman hukukçudur ve bireylerin haberleĢmelerinin gizlice denetlenmesine imkan 

veren bir yasanın AĠHS‟e aykırılığını ileri sürmüĢtür.
450

   

 Mahkeme, casusluk araçlarındaki teknolojik geliĢmeye ve son yıllarda 

Avrupa‟da yükselen terörizm faktörlerine dikkati çekerek, haberleĢmenin gizli 

denetimine imkan veren mevzuatın, istisnai koĢullarda demokratik bir toplumda 

gerekli olabileceğini belirtmiĢtir. Gizli denetlemeye iliĢkin sistemin ve koĢullarının 

belirlenmesinde taraf devletler bir takdir marjına sahiptir. Ancak, bu kesinlikle 

sınırsız değildir ve taraf devletlerin casusluk ya da terörizmle mücadele adına uygun 

saydıkları her türlü önlemi alabilecekleri anlamına gelmemektedir. Gizli denetlemeye 

iliĢkin olarak hangi sistemin seçildiğine bakılmaksızın, suistimallere karĢı yeterli ve 

etkili güvencelerin varlığı konusunda Mahkeme‟nin ikna olması gerekmektedir.
451

  

 Ancak, bu yetmez, gizli denetlemenin, Madde 8/2‟ye uygunluğunun tespitinde 

bu önlemin „niteliği‟, „kapsamı‟, „dayandığı gerekçeler/temeller‟, „bu önleme izin 
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veren, önlemi gerçekleĢtiren ve denetleyen yetkili organlar‟ ve bu tür önlemlere karĢı 

iç hukukta sağlanan „hukuk yolları‟ da ayrıca dikkate alınacaktır. Somut olayda 

Mahkeme, Ģu hususları dikkate alarak haberleĢme hakkının ihlal edilip edilmediğini 

belirlemiĢtir.
452

 

 i) ġikayet konusu yasanın, gizli denetlemeye genel olarak izin vermediğini ve 

fakat ciddi nitelikteki bazı suçların iĢlenebileceğine iliĢkin Ģüphe durumunda bu 

önleme baĢvurulduğunu not etmiĢtir. Ayrıca bu önlemin, istisnai nitelikte olup, baĢka 

bir metod ile amaca ulaĢmanın güç olduğu durumda baĢvurulduğuna dikkat 

çekmiĢtir.  

 ii) Gizli denetim kararının rasgele, düzensiz ya da tam ve uygun bir 

değerlendirme olmaksızın verilmesini engelleyen bir idari usulün varlığı da not 

edilmiĢtir.  

 iii) Gizli dinleme belirli bir süre için öngörülmekte.  

 iv) Bu önlem neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler öngörülen amaç dıĢında 

kullanılmamakta ve ihtiyaç kalmaması halinde belgeler yok edilmektedir. Elde edilen 

bilgiler ilgili birimlere gönderilmeden önce bir görevli tarafından kontrol 

edilmektedir. Söz konusu görevli, izlenen amaç bakımından ilgisiz olan bilgileri yok 

etmektedir. 

 v) Her ne kadar, gizli dinlemeye iliĢkin kararlara ve bunların uygulanmasına 

karĢı bir yargı yolu ulusal hukuk çerçevesinde öngörülmüĢ değilse de, gizli 

denetlemeye iliĢkin yasanın uygulanmasına iliĢkin olarak, yetkili bakan belirli 

sürelerle Parlamentodan seçilerek oluĢturulmuĢ bir komisyona rapor vermektedir. 

Yine, bu kanun için oluĢturulmuĢ bir komisyona da her ay, gizli denetleme 

kararlarının bir dökümü sunulmakta ve söz konusu komisyon gizli denetleme 

kararının hukukiliği ve gerekliliğine karar verebilmektedir. Herhangi bir gizli 

denetleme kararının hukuka aykırı ya da gereksiz olduğuna karar vermesi halinde, 

gizli denetleme derhal sonlandırılmaktadır. Anılan komisyon, görevini bağımsız 

olarak yerine getirmekte ve talimat almamaktadır. 
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 Dikkati çekelim ki, Mahkeme, somut olayda ilgili yasanın gizli denetlemeye 

karĢı yargısal bir hukuk yolu öngörmemiĢ olmasını Madde 8/2 bakımından bir 

mesele olarak görmemiĢtir. Bununla birlikte, gizli denetleme gibi suistimal riskinin 

yüksek olduğu alanlarda kontrolün bir yargıç tarafından yapılmasının arzu edilir 

olduğunu belirtmiĢtir. Gizli denetleme sona erdikten sonra, özellikle ilgili kiĢinin 

katılımını mümkün kılan yargısal bir kontrolün gerekliliği noktasında ise, bunun 

ancak ilgili kiĢinin gizli denetleme konusunda bilgilendirilmesi halinde mümkün 

olacağını belirtmiĢtir. Gizli denetleme sona erdikten sonra biligilendirilme 

noktasında ise, gizli denetleme sona erdikten sonra ilgili kiĢinin bilgilendirilmemesi 

her olay bakımından per se Madde 8/2‟ye aykırılık teĢkil etmemektedir. Yeter ki, 

gizli denetlemeye imkan veren yasa Madde 8/2 çerçevsinde meĢru olsun. Somut olay 

özelinde, gizli denetime tabi tutulan faaliyet ya da tehlike gizli denetim sona erdikten 

sonra da yıllarca devam edebilmektedir. Dolayısıyla, ilgili bireylerin gizli denetim 

sona erdikten sonra bilgilendirilmesi, gizli denetimle ulaĢılmak istenen uzun vadeli 

amaca zarar verebilir.
453

  

 Malone davasında baĢvurucu, çalıntı malları satın alma suçlamasıyla iki kez 

yargılanmıĢ ve her iki yargılama da, delil eksikliğinden beraatla sonuçlanmıĢtır. 

BaĢvurucu, yargılama öncesinde ve sonrasında telefonlarının polis tarafından gizlice 

dinlendiğini ve ayrıca yine polis tarafından metering edildiğini ileri sürerek AĠHS 

Madde 8 ihlalini iddia etmiĢtir.
454

 

 Mahkeme, bir araç vasıtasıyla belirli bir telefondan aranan numaraların, arama 

saat ve sürelerinin kaydedilmesi iĢleminin/metering, niteliği gereği haberleĢmenin 

denetlenmesinden farklı olduğunu belirtmiĢtir. Zira, telefon abonelerinin 

faturalandırılması için bu bilgilere ihtiyaç vardır. Ancak, bu bilgilerin telefon 
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abonesinin rızası olmaksızın kamusal makamlara örneğin polise verilmesi Madde 

8/1‟e bir müdahale oluĢturur.
455
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BÖLÜM 3 

BĠREYĠN KĠġĠLĠĞĠNĠ OLUġTURMA VE SOSYALLEġME 

HAKKI 
 

Ġnsanın özgürlüğünün etkili korunması için bireyselliğinin, yani bir kiĢiyi 

diğerlerinden ayıran ve onu bireyselleĢtiren niteliklerin, yeteneklerin ve özelliklerin 

hukuken tanınması ve güvence altına alınması son derece önemlidir.
1
 Bireyin kiĢiliği, 

hiç Ģüphesiz, insanı bireyselleĢtiren niteliklerin baĢında gelmektedir. 

Nitekim, UĠHH‟de kimi belgelerde çeĢitli haklar bağlamında „insanın kiĢiliğini 

oluĢturması ve geliĢtirmesi‟ nosyonuna referans yapılmıĢtır. Örneğin, EĠHB Madde 

22
2
, Madde 26

3
 ve Madde 29

4
 ile Ame.ĠHÖB Madde XXIX

5
, açıkça insanın 

                                                 
1
 Loucaides,  a.g.m., sf: 175. 

2
 EĠHB Madde 22 metni Ģöyledir: 

 “Madde 22 

Herkes, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve onuru için ve 

kişiliğinin serbestçe gelişmesi için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların, 

ulusal çaba ve uluslararası iĢbirliği yoluyla ve her bir Devletin örgütlenme Ģekline ve 

kaynaklarına uygun olarak gerçekleĢtirilmesine hak sahibidir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

3
 EĠHB Madde 26 metni Ģöyledir: 

 “Madde 26 

1. Herkesin eğitim hakkı vardır. Öğretim, en azından ilk ve temel (öğretim) 

aĢamalarında parasızdır. Ġlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimin, genel 

olarak/(herkes için) mümkün/(yararlanılabilir) olması sağlanacaktır ve yüksek öğretim 

yeterlilik/(liyakat) esas alınarak herkese eĢit Ģekilde açık olacaktır. 

2. Eğitim, insan kişiliğinin tam olarak geliştirilmesine ve insan haklarına ve temel 

özgürlüklere saygının güçlendirilmesine yönelik olacaktır. Eğitim, bütün uluslar, ırksal 

ya da dinsel gruplar arasında anlayıĢ, hoĢgörü ve dostluğu teĢvik 

edecektir/(ilerletecektir), ve BirleĢmiĢ Milletlerin barıĢın korunmasına yönelik 

faaliyetlerini geliĢtirecektir. 

3. Anne-babalar/(ebeveynler), çocuklarına verilecek eğitimin türünü öncelikle seçme 

hakkına sahiptirler.” (vurgu eklenmiĢtir) 

4
 EĠHB Madde 29 metni Ģöyledir: 

 “Madde 29 

1. Herkesin, kişiliğinin özgür ve tam şekilde gelişmesi ancak içinde yer almakla 

mümkün/(olanaklı) bulunduğu topluma karĢı ödevleri vardır.  

2. Herkes, haklarını ve özgürlüklerini kullanırken, sadece, baĢkalarının haklarının ve 

özgürlüklerinin gerektiği gibi tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak, ve 

bir demokratik toplumda genel ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın meĢru 

gereklerini karĢılamak amacıyla, kanunla belirlenmiĢ türde sınırlamalara tabi 

tutulacaktır. 

3. Bu haklar ve özgürlükler, hiçbir halde, BirleĢmiĢ Milletlerin amaçlarına ve ilkelerine 

aykırı olarak kullanılamaz. (vurgu eklenmiĢtir) 

5
 Ame.ĠHÖB Madde XXIX metni Ģöyledir: 

 “Madde XXIX - Topluma karĢı ödevler 
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kiĢiliğini geliĢtirmesinden bahsetmektedir. Ancak AĠHS, bu kavrama açıkça yer 

vermemektedir. 

Bununla birlikte, Strasbourg Organları içtihatlarında, „bireyin kiĢiliğini 

geliĢtirmesi ve gerçekleĢtirmesi‟ kavramı, özel yaĢama saygı hakkının kapsamının 

belirlenmesinde temel alınmıĢtır.
6
 Hatta, daha ileri gidilerek, Madde 8‟in bireye 

içinde kiĢiliğini serbestçe geliĢtirebileceği ve gerçekleĢtirebileceği bir alan sağladığı
7
 

ve bireyin bu yönde bir hakkı olduğu belirtilmiĢtir.
8
   

Bireyin kiĢiliğini geliĢtirmesi ve gerçekleĢtirmesi hakkı, bireyin, baĢta duygusal 

alanda olmak üzere diğer insanlarla iliĢki kurma hakkı ile yakından ilintilidir.
9
  

SosyalleĢme hakkı olarak nitelendirebileceğimiz bu ikinci hak, bireyin kiĢisel 

geliĢimi ve kiĢiliğini oluĢturması için gerekli bir haktır.  

Bu bağlamda aĢağıda, „Bireyin KiĢiliğini/Kimliğini OluĢturma Hakkı‟ ve 

„SosyalleĢme Hakkı‟ sırasıyla ele alınacaktır. 

I) BĠREYĠN KĠġĠLĠĞĠNĠ/KĠMLĠĞĠNĠ OLUġTURMA HAKKI 

A) Cinsel Kimlik 

 AĠHS Madde 8 çerçevesinde korunan kiĢisel alanın önemli bir parçasını bireyin 

cinsel hayatı oluĢturmaktadır.
10

 Cinsel hayat; cinsel yönelim, transseksüelizmin ve 

                                                                                                                                          
BaĢkalarıyla olan iliĢkisinde, insanların her birinin ve tümünün kişiliğini tam olarak 

oluşturacağı ve geliştireceği Ģekilde davranıĢa kendisini yönlendirmesi bireyin 

ödevidir.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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sonuçlarının tanınmaması ya da sınırlı tanınması, çeĢitli cinsel iliĢki yasakları ve 

kürtaj yasağı gibi görünümlere sahiptir. 

  Bireyin baĢta cinsel yönelimi olmak üzere, cinsel hayatı onun cinsel kimliğini 

oluĢturmaktadır ve bu kimliğe iliĢkin herhangi bir düzenleme kural olarak, AĠHS 

Madde 8‟e bir müdahale teĢkil edecektir.
11

 

  AĢağıda, cinsel kimliğin unsurlarını oluĢturan „Cinsel Yönelim‟, „Cinsiyet 

DeğiĢtirme/Transseksüelizm‟, „Cinsel ĠliĢki ve ġekilleri‟ ile „Kürtaj‟ sırasıyla 

incelenecektir. 

1) Cinsel Yönelim 

 Bireyin duygularını ve cinsel arzusunu yönlendirdiği kiĢinin, karĢı cinsiyetten 

olması halinde „heteroseksüel‟; hem kendi cinsiyetinden hem de karĢı cinsiyetten 

olması halinde „biseksüel‟ ve kendi cinsiyetinden olması halinde ise „eĢcinsel‟ cinsel 

yönelim söz konusudur.
12

 Bazı çevrelerde cinsel yönelim yerine „cinsel tercih‟ ya da 

„cinsel seçim‟ gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir. Ancak bilimsel 

çevrelerde yaygın Ģekilde „cinsel yönelim‟ kavramı kullanılmaktadır ki, bu kullanım 

da cinsel yönelimin aslında bir tercih meselesi olmadığı önermesini içinde 

barındırmaktadır. Bireyin cinsel yöneliminin eĢcinsel olması, uzun yıllar bir cinsel 

bozukluk olarak kabul edilmiĢtir. Ancak günümüzde eĢcinselliğin bir cinsel bozukluk 

olmadığı kabul edilmektedir.
13

  

  Cinsel yönelimin belirli türlerinin bir cinsel bozukluk olduğu ya da olmadığı 

tartıĢmalarının, bu hususun bir ayrımcılık temeli olarak yasaklandığı AĠHS sistemi 

bakımından de lege lata bir önemi bulunmamaktadır. AĢağıda ayrıntılı olarak ele 

                                                                                                                                          
Laskey, Jaggard and Brown v. the UK, (App.Nos. 21627/93, 21826/93, 21974/93), Judgment of the 

ECHR of 20 January 1997, para.36. 

11
 Rosemarie Brüggemann and Adelhaid Scheuten v. the Federal Republic of Germany, (Application 

No. 6959/75), Report of the EcomHR of 12 July 1977, para. 55. 

12
 Tıp Terimleri Sözlüğü, (Ed., Ġsmet Dökmeci), sf: 294‟te, homoseksüalite ve homoseksüel terimleri 

Ģöyle tanımlanmaktadır: 

“Homoseksüalite: Aynı cinsten bireylerin birbirlerine cinsel istek duymaları.” 

Homoseksüel: Aynı cinse (sekse) ait, aynı cinsin kiĢilerine yönelik cinsel istek duyan.   

13
 Bkz., WHO‟nun bölgesel ofisi olarak çalıĢan Pan-Amerikan Sağlık Örgütü‟nün açıklamaları. 

www.paho.org/english/dd/pin/pr080515. 
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alınacağı üzere AĠHM, „cinsel yönelimi‟ AĠHS Madde 14 çerçevesinde bir 

ayrımcılık temeli olarak kabul etmektedir. Ancak dikkati çeklim ki, ne AĠHS Madde 

14 normunda ne de genel bir ayrımcılık yasağı öngören Protokol No. 12 Madde 

1‟de
14

 (bundan sonra, P12-1) „cinsel yönelim‟ ayrımcılık temelleri arasında açıkça 

sayılmaktadır. AĠHS‟in 1950‟li yılların bir ürünü olduğu düĢünüldüğünde bu 

ayrımcılık temelinin Madde 14‟te yer almaması makul görülebilir. Ancak görece 

yakın tarihli bir belge olan P12‟nin bu konudaki suskunluğu bir eksiklik olarak 

düĢünülüp eleĢtirilebilir. Fakat, P12‟nin Açıklayıcı Raporu‟nda, gerek AĠHS Madde 

14‟ün gerekse de P12-1‟in ayrımcılık temelleri bakımından tüketici bir liste 

içermediği vurgulanarak, cinsel yönelimin de bir ayrımcılık temeli olduğunun 

farkında olunduğu, ancak bu hususun Protokol metninde zikredilmesi durumunda 

yaĢ ve fiziksel özür gibi zikredilmemiĢ diğer ayrımcılık temelleri bakımından bir 

ayrımcılık oluĢturulacağı ifade edilmiĢtir.
15

 Bir parantez açıp belirtelim ki, Avrupa 

Birliği Temel Haklar ġartı‟nın
16

 genel ayrımcılık yasağını düzenleyen 21/1. 

Maddesinde
17

, ayrımcılık temelleri arasında cinsel yönelim de açıkça sayılmıĢtır. 

                                                 
14

 Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi Protokol No.12/(No.177, “Protocol 

No.12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”), 

04/11/2000 tarihinde Roma‟da imzaya açılmıĢ ve 01/04/2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu Protokol‟ün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan 

Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 1/2003, sf.233-236 (Türkçe) ve sf.461-464 

(Ġngilizce). Anılan Protokol hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, 

sf:1040-1044. 

P12-1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 1 

1. Yasayla tanınan herhangi bir haktan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ya da 

baĢka görüĢ, ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal azınlığa mensup olma, mülkiyet, do-

ğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir temelde ayrımcılık olmaksızın güvence altına alı-

nacaktır. 

2. Hiç kimse, herhangi bir kamu makamı tarafından paragraf 1‟de belirtilen herhangi bir 

temelde ayrımcılığa tabi tutulmayacaktır.”  

15
 Explanatory Report of the Protocol No.12 to the Convention for the Protection of Human Rights, 

para. 20. 

16
 Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı/(“Charter of Fundamental Rights of the European Union”) 

07/12/2000 tarihinde Avrupa Birliği organları olan Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB 

Komisyonu tarafından ilan edilmiĢtir. 

17
 Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı Madde 21/1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 21-Ayrımcılık Yapmama 

1. Cinsiyet, ırk, renk, etnik ya da sosyal köken, genetik özellikler, dil, din ya da 

inanç, siyasi ya da diğer görüĢ, ulusal bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, 

fiziksel özür, yaĢ ya da cinsel yönelim gibi herhangi bir temele dayanan bir 

ayrımcılık yasaklanacaktır.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) (vurgu eklenmiĢtir)   
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 AĠHM de, AĠHS Madde 14‟te sıralanan listenin, „bunun gibi herhangi bir 

temelde‟ sözcüklerinden anlaĢılacağı üzere tüketici olmadığını belirterek „cinsel 

yönelim‟in de bu hak çerçevesinde yasaklanan ayrımcılık temellerinden biri 

olduğunu belirtmiĢtir.
18

 

  Bireyin cinsel yönelimi, bazı cinsel aktivite yasakları ile evlenme hakkı, evlat 

edinme hakkı, ebeveyn olma hakkı ve velayet hakkı gibi çeĢitli hakların 

kullanımında bir ayrımcılık motifi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 

Strasbourg Organları önüne gelmiĢ ve içtihada bağlanmıĢ çok sayıda vaka 

bulunmaktadır. Bunlar, bu çalıĢma çerçevesinde ilgili baĢlıklar altında özel alarak ele 

alınmaktadır.    

2) Cinsiyet DeğiĢtirme/Transseksüelizm 

 Cinsel kimlik bağlamında üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus 

ise transseksüelizm
19

 olgusudur. Cinsiyetin dört önemli ölçütü bulunmaktadır. Bunlar 

genetik ya da kromozomsal cinsiyet, hormonal cinsiyet, anatomik cinsiyet ve 

psikolojik cinsiyettir. Transeksüelizm, genler ve hormonlar tarafından belirlenen 

anatomik cinsiyet ile psikolojik cinsiyet arasındaki çeliĢkiyi ifade etmektedir. 

Bireyin, doğum belgelerinde yazan cinsiyetin karĢıtı cinsiyete kendisini ait 

hissetmesi ve fiziksel cinsiyetinin hissettiği cinsiyete göre düzeltilmesi istemi, 

transseksüelizmin temel karakteristikleridir.
20

  

 GeliĢen tıp bilimiyle beraber hormon tedavisi ve buna eĢlik eden cerrahi 

operasyon yolu ile transeksüellerin ait olduklarını hissettikleri cinsiyete göre fiziksel 

görünümlerini değiĢtirmeleri mümkündür. Ancak bu durum beraberinde, 

transseksüelizm olgusunun sonuçlarının hukuk tarafından tanınması ve düzenlenmesi 

                                                 
18

 Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal, (App. No. 33290/96), Judgment of the ECHR of 21 

December 1999, para. 28. 

Bir ayrımcılık temeli olarak „cinsel yönelim‟ hakkında değerlendirme için bkz., Oddny Mjöll 

Arnardottir, Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human 

Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2003, sf: 153-155. 

19
 Transseksüalizm, Tıp Terimleri Sözlüğünde Ģöyle tanımlanmaktadır: 

Transseksüalizm: Ruhsal yapı ve davranıĢlarıyla karĢı cinsin özelliklerini taĢıma durumu. 

Bkz., Tıp Terimleri Sözlüğü, (Ed., Ġsmet Dökmeci), sf: 800. 

20
 Transsexualism in Europe, International Commission on Civil Status (ICCS), Council of Europe 

Publishing, June 2000, sf: 9-10. 
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meselesini getirmiĢtir. Çünkü, transseksüel fiziksel cinsiyetini psikolojik cinsiyetine 

göre değiĢtirdikten sonra doğum belgelerinde yer alan cinsiyetinin zıttı olan yeni 

cinsiyetine uygun olarak „baĢta doğum belgeleri olmak üzere pasaport, sürücü 

belgesi, sosyal güvenlik kartı ve sağlık kartı gibi cinsiyetinin yer aldığı belgelerin 

yeni cinsiyetine göre düzeltilmesi‟, „ön adının yeni cinsiyetine uygun Ģekilde 

değiĢtirilmesi‟ gibi talepler söz konusu olacaktır. Bu taleplerin kabul görmesi, 

transseksüelin evlilik, emeklilik ve bazı belirli meslek grupları bakımından yeni 

cinsiyetine uygun Ģekilde muamele görmesini mümkün kılacaktır.  

 Transseksüellerin yeni cinsiyetinin hukuken tanınması meselesine, UĠHH de 

kayıtsız kalamamıĢtır. Nitekim, AĠHS‟nin de içinde yer aldığı AK düzleminde 

AK/PM, 1117 (1989) sayılı “Transseksüellerin Durumuna Dair Tavsiye 

Kararı”nda, transseksüelizmin biri fiziksel diğeri psikolojik olmak üzere çift 

kiĢilikle karakterize edilen bir sendrom olduğu belirtildikten sonra transseksüellerin 

doğum belgelerindeki ve kimliklerindeki cinsiyet bilgisinin yeni cinsiyetlerine göre 

güncellenmesi ve ön adlarını değiĢtirmelerine izin verilmesi tavsiyesinde 

bulunmuĢtur.
21

 

 Gerçekten de, bir transseksüelin hissettiği cinsel kimliğe kavuĢabilmesinin 

birinci aĢamasını cerrahi operasyon ile fiziksel cinsiyetin psikolojik cinsiyete uyumlu 

hale getirilmesi oluĢtururken, ikinci aĢamasını cerrahi operasyon geçirmiĢ 

transseksüelin yeni cinsel kimliğinin bütün yönleriyle hukuk tarafından tanınması 

oluĢturmaktadır.
22

 Bu ikinci aĢama birinci aĢamanın tamamlayıcısıdır ve bu aĢama 

olmaksızın bir transseksüelin cinsel kimliği tam olarak oluĢturması mümkün değildir.      

 Nitekim, transseksüellerin yeni cinsel kimliklerinin hukuk tarafından tam 

olarak tanınması bağlamında özellikle BirleĢik Krallık‟a karĢı olmak üzere bir dizi 

vaka Strasbourg Organları önüne getirilmiĢtir. AĠHM, uzun bir süre transseksüellerin 

yeni cinsel kimliklerinin tanınması hakkını Madde 8 kapsamında görmemiĢtir. 

Anılan hakkın, Madde 8 kapsamına dahil edilmesi görece yakın bir tarihte mümkün 

                                                 
21

 Recommendation 1117 (1989) on the Condition of Transsexuals, Adopted by the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe on 29 September 1989 (21st Sitting), paras. 1, 4. 

22
 Bkz., Cossey v. the UK, (App. No. 10843/84), Judgment of the ECHR of 27 September 1990, 

Dissenting Opinion of Judge Martens, paras. 2.1-2.4. 
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olmuĢtur. Transseksüellere iliĢkin içtihatlar
23

 aĢağıda iki döneme ayırarak ele 

alınmıĢtır. 

a) AĠHM‟in Birinci Dönem Ġçtihatları  

 Bunlardan pilot dava niteliğinde olan Rees davasında baĢvurucu, biyolojik 

cinsiyeti kadın olan ancak hormon tedavisi görerek erkek özellikleri kazanan ve daha 

sonra cinsiyet değiĢikliği operasyonu ile kadın cinsiyetine ait fiziksel özelliklerden 

kurtulan bir erkektir. BaĢvurucu, ön adını da yeni cinsiyetine uygun Ģekilde 

değiĢtirmiĢtir.
24

 Ancak doğum belgelerinde yer alan biyolojik cinsiyetinin 

değiĢtirilmesi talebi iç hukuk çerçevesinde kabul görmemiĢtir. BaĢvurucu, AĠHS 

Madde 8 ve Madde 12‟nin ihlal edildiği iddiası ile bireysel Ģikayet baĢvurusunda 

bulunmuĢtur. Mahkeme, transseksüellere yeni cinsiyetlerine uygun bir statü 

değiĢikliği sağlanması konusunda AĠHS Tarafı Devletlerin ulusal hukukları arasında 

bir yeknesaklık olmadığını dolayısıyla da SözleĢmeci Devletlerin bu hususta geniĢ 

bir takdir marjına sahip olduğunu belirtmiĢtir. Buradan hareketle Mahkeme, somut 

olayda AĠHS Madde 8‟e bir müdahale olmadığına karar vermiĢtir.
25

 Dolayısıyla 

Madde 8‟i uygulanabilir bulmamıĢtır. 

 Rees davası olgularıyla büyük paralellikler gösteren bir diğer dava Cossey 

davasıdır. Ancak bu davada Rees davasından farklı olarak baĢvurucu, biyolojik 

olarak erkek ancak psikolojik olarak kadın cinsiyetine sahip bir kadındır. Ön adını 

değiĢtirerek kadın ön adı alan baĢvurucu, kadın gibi giyinip kadın gibi 

davranmaktadır. Hormon tedavisini takiben cinsiyet değiĢikliği operasyonu geçirmiĢ 

ve kadın genital organlarına kavuĢmuĢtur. Böylece bir kadın transseksüel olarak bir 

erkek ile cinsel iliĢkiye girebilmesi mümkün hale gelmiĢtir. BaĢvurucu, Rees 

davasında olduğu üzere doğum belgelerinin yeni cinsiyetine uygun Ģekilde 

değiĢtirilmesi talebinde bulunmuĢ ancak bu talebi içi hukukta kabul görmemiĢtir. 

BaĢvurucu AĠHS Madde 8 ve Madde 12‟nin ihlali iddiası ile bireysel Ģikayet 

                                                 
23

 Transseksüellerin AĠHS Madde 8 çerçevesindeki hak taleplerinin konu yapıldığı davaların ele 

alındığı bir çalıĢma için genel olarak bkz., Angus Campbell, Heather Lardy, “Transsexuals-The ECHR 

in Transition”, Northern Ireland Legal Quarterly, Vol. 54, No. 3, 2003, sf: 209-253. 

24
 Rees v. the UK, (App. No. 9532/81), Judgment of the ECHR of 17 October 1986, paras. 12-14. 

25
 Rees v. the UK, (App. No. 9532/81), Judgment of the ECHR of 17 October 1986, paras. 33-34, 35, 

37. 
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baĢvurusunda bulunmuĢtur.
26

 AĠHM, bu dava önüne geldiğinde Rees davasındaki 

hükmünü yineleyerek transseksüellerin doğum belgelerindeki biyolojik cinsiyetlerine 

iliĢkin bilginin yeni cinsiyetlerine göre düzeltilmesi konusunda SözleĢmeci Devletler 

arasında çok az bir ortak temel bulunduğunu dolayısıyla bu konuda SözleĢmeci 

Devletlerin geniĢ bir takdir marjına sahip olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme 

dolayısıyla, Taraf Devletlerin transseksüellerin yeni cinsiyetlerine göre doğum 

belgelerini değiĢtirme Ģeklinde bir pozitif yükümlülüklerinin bulunmadığına karar 

vermiĢtir.
27

  

 Önemli bir not olarak ekleyelim ki, gerek Rees gerekse de Cossey davasında 

Mahkeme, transseksüellerin karĢı karĢıya oldukları sorunların ve muzdarip oldukları 

stresin farkında olduğunu belirttikten sonra, SözleĢme‟nin günün koĢullarında 

yorumlanması ve uygulanması gerektiği ilkesini vurgulayarak transseksüellere iliĢkin 

mevzuatın bilimsel ve sosyal geliĢmeler ıĢığında sürekli gözden geçirilmesi 

gerektiğini ifade etmiĢtir.
28

 Böylece Mahkeme, transseksüellerin yeni cinsel 

kimliklerine iliĢkin talepleri konusunda AĠHS Madde 8‟in ileride bir gün 

uygulanabilir olabileceğinin iĢaretini vererek, kapıyı açık bırakmıĢtır. 

 Transseksüellerin yeni cinsel kimliklerinin tanınması talebine iliĢkin bir diğer 

dava B. davasıdır. Bu dava öncekilerin aksine, Fransa‟ya karĢı açılmıĢ bir dava olup, 

baĢvurucu, önceki davalara koĢut Ģekilde, nüfus kütüğündeki ve diğer resmi 

belgelerdeki cinsiyetin,  yeni cinsel kimliğine uygun Ģekilde düzeltilmesi talebinin iç 

hukukta reddedilmesinin AĠHS Madde 8‟i ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür.
29

 

 Mahkeme, her ne kadar, Rees ve Cossey kararlarında SözleĢme‟nin günün 

Ģartlarında yorumlanması gerektiği ilkesine vurgu yaparak, sonraki davalar için 

Madde 8‟in uygulanabilir olacağının sinyalini vermiĢdiyse de, aradan geçen iki yıllık 

                                                 
26

 Cossey v. the UK, (App. No. 10843/84), Judgment of the ECHR of 27 September 1990, para. 30. 

27
 Cossey v. the UK, (App. No. 10843/84), Judgment of the ECHR of 27 September 1990, paras. 36, 

40. 

28
 Rees v. the UK, (App. No. 9532/81), Judgment of the ECHR of 17 October 1986, para. 47; Cossey 

v. the UK, (App. No. 10843/84), Judgment of the ECHR of 27 September 1990, para. 42.  

Mahkeme, aynı yaklaĢımı bu çalıĢma çerçevesinde daha sonra ele alınacak olan eĢcinsellerin evlat 

edinme hakkı bağlamında da benimsemiĢtir. 

29
 B. v. France, (App. No. 13343/87), Judgment of the ECHR of 25 March 1992, para. 43. 
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süre, Mahkeme‟nin içtihadını dönüĢtürmesine yetmemiĢtir. Mahkeme, 

transseksüelizmin hukuki sonuçlarının tanınması konusunda Taraf Devletler arasında 

hala bir konsensüs oluĢmadığını vurgulayarak, Rees ve Cossey kararlarından dönmek 

için bir neden görememiĢtir. Ancak, Mahkeme baĢka gerekçelerle bu davada Madde 

8 ihlali bulgulamıĢtır.
 30

 

 Bu bağlamdaki bir diğer dava ise Sheffield ve Horsham davası olup birinci 

baĢvurucu, biyolojik cinsiyeti erkek olan ve fakat geçirdiği cinsiyet değiĢikliği 

operasyonu ile kadın olan bir kadındır. Cinsiyet değiĢikliği operasyonundan önce evli 

ve bir çocuk sahibi olan birinci baĢvurucu, cinsiyet değiĢikliği operasyonunun ön 

koĢulu olarak boĢanmıĢtır. Birinci baĢvurucunun eski karısı mahkemeye baĢvurarak 

kızının bir transseksüel ile görüĢmesinden zarar göreceği gerekçesiyle birinci 

baĢvurucu ile kızının görüĢmesini yasaklayan bir karar çıkartmıĢtır. Birinci 

baĢvurucu yaklaĢık on iki yıldır kızı ile görüĢememektedir.
31

 

 Ġkinci baĢvurucu, biyolojik cinsiyeti erkek olan ancak cinsiyet değiĢikliği 

operasyonu ile kadın olan bir kiĢidir. Ġkinci baĢvurucu, doğum belgelerindeki 

cinsiyetinin yeni cinsiyeti ile uyumlu olacak Ģekilde değiĢtirilmesi talebinde 

bulunmuĢ ve fakat bu talebi iç hukukta reddedilmiĢtir. BaĢvurucu, bu nedenle uzun 

süredir birlikte olduğu erkek partneriyle de evlenememektedir.
32

 

 Her iki baĢvurucu da, yeni cinsiyetlerinin doğum belgelerine yansıtılması 

taleplerinin reddedilmesinin AĠHS Madde 8‟e aykırı olduğunu ileri sürerek bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur.
33

 Mahkeme meseleyi pozitif yükümlülükler 

doktrini bağlamında ele almıĢtır. Mahkeme, Cossey davası kararının üzerinden geçen 

sürede transseksüelizmin niteliği konusunda tıp bilimi alanında çok fazla bir geliĢme 

olmadığını ve cinsiyet değiĢikliği operasyonunun kiĢinin sahip olmak istediği karĢıt 

cinsiyetin tüm biyolojik özelliklerini sağlayamadığını not etmiĢtir. Mahkeme ayrıca, 

                                                 
30

 B. v. France, (App. No. 13343/87), Judgment of the ECHR of 25 March 1992, para. 48, 63. 

31
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bu alanda henüz bir Avrupa konsensüsü de oluĢmamıĢ olduğunu belirterek 

transseksüellerin doğum belgelerinin yeni cinsiyetlerine göre değiĢtirilmesi yönünde 

Taraf Devletlerin bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığına karar vermiĢtir.
34

  

 Belirtilmelidir ki, bu kararda Mahkeme AĠHS Madde 8‟e iliĢkin sonuca 9‟a 

karĢı 11 oy gibi çok az bir oy farkı ile ulaĢmıĢtır. Bu karar, pilot dava olan Rees 

kararından 12 yıl, Cossey davası kararından ise 6 yıl sonra verilmiĢtir. Ġlk kararın 

üzerinden geçen on iki yılda transseksüelizm konusunda gerek tıp bilimi alanında 

yaĢanan geliĢmeler gerekse de bu hususun AK üyesi devletlerde düzenlenmeye 

baĢlanması olgusunun Mahkeme tarafından Rees ve Cossey davaları içtihadından 

dönmek için yeterli kabul edilmemesi eleĢtiriye açıktır. Ancak Mahkeme‟nin bu 

karara çok az bir oy farkı ile ulaĢmıĢ olması transseksüelizmin hukuk tarafından tam 

anlamıyla tanınması yönünde bir ağırlık oluĢmaya baĢlandığının ve bir sonraki 

davada çoğunluk görüĢünün bu yönde Ģekilleneceğinin iĢaretidir. 

b) AĠHM‟in Ġkinci Dönem Ġçtihatları 

 Christine Goodwin davası ile, beklenen gerçekleĢmiĢtir. Anılan davada 

baĢvurucu, cinsiyet değiĢikliği ameliyatı ile erkekten kadına dönmüĢ bir kadın 

transseksüeldir. BaĢvurucu, yeni cinsiyetinin hukuken tam olarak tanınmamasından 

dolayı çeĢitli ayrımcılığa ve aĢağılayıcı muameleye maruz kaldığını ileri sürmektedir. 

Örneğin kadınlar için öngörülen emekli yaĢını doldurduğu halde biyolojik 

cinsiyetinden dolayı emekli olamamakta ve yine ulaĢım araçlarından ücretsiz 

yararlanmak için kadınlar bakımından öngörülen yaĢ haddini doldurduğu halde bu 

haktan da biyolojik cinsiyetinden ötürü yararlanamamaktadır.
35

  

 Büyük Daire formundaki Mahkeme, meseleyi bu bağlamdaki önceki 

içtihatlarına koĢut Ģekilde pozitif yükümlülükler doktrini çerçevesinde ele almıĢtır.
36

 

Transseksüelizmin tamamen psikolojik mi yoksa beyindeki fiziksel farklılıktan mı 

                                                 
34
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kaynaklandığı noktasının hala muğlak olduğunu not eden Mahkeme, transseksüelin 

cinsiyet değiĢikliği operasyonu sonrası  yeni cinsiyetin tüm biyolojik özelliklerinin 

kazanılamadığını belirtmiĢtir. Ancak Mahkeme, kromozomsal unsurun 

transseksüellerin cinsiyetlerine iliĢkin kimlikleri bakımından tek belirleyici faktör 

olmaması gerektiği görüĢündedir. Mahkeme, transseksüelizmin tıbbi bir durum 

olduğu konusunda geniĢ çaplı uluslararası bir kabul olduğunu ve bu durumun „cinsel 

kimlik bozukluğu/gender identity disorder‟ olarak adlandırıldığını belirterek buna 

büyük önem vermiĢtir. Mahkeme, transseksüelizmin gerek sosyal açıdan gerekse de 

hukuk tarafından kabul edilmesi yönünde devam eden uluslararası trendin varlığını 

not ederek, bu konuda bir Avrupa konsensüsü olmamasına önem vermemiĢtir.
37

 

Mahkeme, yirmi birinci yüzyılda transseksüellerin kiĢisel geliĢimi ile fiziksel ve 

zihinsel güvenliğinin zamanın geçmesi ile netleĢecek bir uyuĢmazlık konusu olarak 

değerlendirilemeyeceğini belirterek transseksüellerin arada kalmıĢ durumlarının artık 

sürdürülemeyeceğini vurgulamıĢtır. Mahkeme, bireylerin büyük kiĢisel bedel 

karĢılığı seçtikleri cinsel kimliklerine göre onur içinde yaĢamlarına toplumun 

tolerans göstermesinin beklendiğini ifade etmiĢtir. Büyük Daire formundaki 

Mahkeme, tüm bu gerekçelerle transseksüellerin hukuki durumunun artık Muhatap 

Hükümetin takdir marjı içinde olmadığını zira transseksüellerin hukuken kabul 

görmeleri karĢısında korunacak ağırlıkta bir kamu yararı bulunmadığını belirterek 

somut olayda Madde 8 ihlali bulunduğuna oy birliğiyle karar vermiĢtir.
38

     

 Görüldüğü üzere Mahkeme‟nin Christine Goodwin davası hükmü, 

transseksüellere iliĢkin önceki kararlarından bir dönüĢ teĢkil etmektedir.
39
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Transseksüellerin yeni cinsiyetlerinin hukuken tam olarak tanınması gerekliliğine 

iĢaret eden bu içtihadi dönüĢü mümkün kılan, „SözleĢme‟nin günün koĢullarında 

yorumlanması‟ ilkesi olmuĢtur. 

3) Cinsel ĠliĢki ve ġekilleri 

 Komisyon,  X. vakasında, özel yaĢama saygı hakkının bireyin kiĢiliğini 

geliĢtirmek, diğer insanlarla belli bir dereceye kadar iliĢki kurmak ve geliĢtirmek 

hakkını da kapsadığını belirtmiĢtir.
40

 Komisyon daha sonra Brüggemann ve Scheuten 

vakasında, X. kararına gönderme yaparak, cinsel hayatın da özel yaĢamın bir parçası 

olduğunu ifade etmiĢtir.
41

 

Cinsel yaĢamın bir parçasını oluĢturan cinsel iliĢki aktiviteleri de kural olarak 

AĠHS Madde 8 korumasından yararlanırlar. Dolayısıyla, bazı cinsel iliĢki Ģekillerine 

getirilen kategorik yasaklar özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil 

edebilecektir. Nitekim bu bağlamda, eĢcinsel cinsel iliĢki ve bunun çeĢitli türlerine 

getirilen yasaklar ile grup seks, sado-mazoĢist grup seks gibi bazı cinsel iliĢki 

Ģekillerine getirilen yasaklar Strasbourg Organları önüne gelmiĢtir. 

  Cinsel aktivite Ģekilleri, cinsel yönelime göre Ģekillenmektedir. EĢcinsel cinsel 

yönelimin bir ifadesi ve pratiği olan eĢcinsel cinsel aktivitenin SözleĢme Tarafı 

Devletlerde yasak olmasının Ģikayet konusu yapılarak Strasbourg Organları önüne 

getirildiği çok sayıda vaka olmuĢtur. Bu vakalara Strasbourg Organlarının 

yaklaĢımını, dönemlere ayırarak incelemek mümkündür. 1955-1967 tarihleri arasında 

Strasbourg Organları önüne gelen ve eĢcinsel cinsel aktivitenin yasak olmasının 

Ģikayet edildiği bir dizi vakada Komisyon, baĢvuruları AĠHS Madde  27/2 uyarınca 

“açıkça temelsiz” bularak kabul edilemez ilan etmiĢti.
42
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  Erken dönem içtihatları olarak nitelendirilebilecek olan bu içtihatları takip eden 

süreçte Strasbourg Organları, “SözleĢmenin günün Ģartlarına uygun olarak ve 

dinamik bir Ģekilde yorumlanması ilkesi” ıĢığında verdiği yeni kararlarda eĢcinsel 

cinsel aktivitelere getirilen yasakların ilgili bireylerin AĠHS Madde 8 çerçevesinde 

özel yaĢamlarına bir müdahele teĢkil ettiğini bulgulamıĢ ve fakat bu tür yasakları 

Madde 8/2 altında meĢru kabul etmiĢtir.
43

   

 Bir sonraki adım olarak Strasbourg Organları, yetiĢkin erkekler arasındaki 

rızaya dayalı gizli eĢcinsel iliĢkileri yasaklayan yasaların varlığını SözleĢmeye aykırı 

bulmuĢtur.
44

 Bu sonuca varılırken Avrupa Konseyine üye devletlerin çoğunda bu tür 

bir yasanın var olmadığı argümanı da kullanılmıĢtır. Bu bağlamdaki pilot vakalar 

Dudgeon, Norris ve Modinos vakalarıdır. Ġlk vakada baĢvurucu, 30 yaĢında bir 

erkektir ve Kuzey Ġrlanda‟da yürürlükte olan ve erkekler arası eĢcinsel aktiviteleri 
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suç olarak düzenleyen yasanın varlığını Ģikayet konusu yapmıĢtır.
45

 Dikkati çekmek 

gerekir ki, baĢvurucu eĢcinsel iliĢkiye girdiği gerekçesiyle herhangi bir cezai 

soruĢturmaya uğramıĢ değildir. BaĢvurucu, bir eĢcinsel olarak, erkekler arası eĢcinsel 

aktiviteleri suç sayan yasanın varlığından
46

 ötürü korku ve stres yaĢadığını ileri 

sürerek AĠHS Madde 8 ihlalini iddia etmiĢtir.  

 Komisyon öncelikle bir erkek eĢcinsel olan baĢvurucunun, erkekler arası 

eĢcinsel iliĢkiyi yasaklayan yasadan, uygulamaya iliĢkin herhangi bir spesifik önlem 

olmaksızın da doğrudan etkilendiğini kabul etmiĢtir. Komisyon önce, Ģikayet konusu 

yapılan yasanın baĢvurucunun Madde 8/1‟de korunan özel yaĢama saygı hakkına bir 

müdahale teĢkil ettiğini bulgulamıĢ sonra da Madde 8/2 çerçevesindeki incelemesi 

neticesinde SözleĢme‟nin ihlal edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
47

  

 Norris vakasında ise baĢvurucu Ġrlanda vatandaĢı eĢcinsel bir erkek olup, 

Ġrlanda‟da o tarihte yürürlükte olan ve eĢcinsel iliĢkileri cezalandıran yasanın 

SözleĢmeye aykırılığını ileri sürmektedir.
48

 Mahkeme, Ģikayet konusu yapılan 

yasanın baĢvurucunun özel yaĢam hakkına bir müdahale teĢkil ettiğini belirlemiĢtir. 

Mahkeme, Dudgeon vakası kararına atıf yaparak, yetiĢkin erkek eĢcinselliğini 

cezalandıran yasanın ölçülü olmadığına ve dolayısıyla AĠHS Madde 8‟e aykırı 

olduğunu bulgulamıĢtır.
49

 

Modinos vakası da, Dudgeon ve Norris vakalarına oldukça benzemektedir. 

BaĢvurucu, yetiĢkin bir erkekle cinsel iliĢkisi bulunan Kıbrıs vatandaĢı eĢcinsel bir 
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yetiĢkin erkektir. BaĢvurucu, yetiĢkin erkekler arasındaki eĢcinsel iliĢkinin 

cezalandırılmasının SözleĢme Madde 8‟e aykırı olduğunu ileri sürmektedir.
50

 

Mahkeme, Dudgeon ve Norris vakalarındaki kararlarına atıfla AĠHS Madde 8‟in 

ihlal edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
51

 

 EĢcinsel seksin, sado-mazoĢist formu da, Strasbourg Organları içtihatlarına 

konu olmuĢtur. Bunlardan pilot vaka niteliğinde olan Laskey, Jaggard ve Brown 

vakasının olgularına bu çalıĢmanın II. Bölümünde „rızaya dayalı yaralama fiilleri‟ 

baĢlığı altında yer vermiĢtik. Tekrara kaçmadan olayı kısaca Ģöyle özetlemek 

mümkündür: Çok sayıda yetiĢkin eĢcinsel erkek arasında gizli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilen ve bazen kanamaya yol açmakla beraber hiçbir zaman tıbbi 

müdahale gerektirecek bir dereceye ulaĢmayan yaralama fiilleri ve aĢağılamalar 

içeren sado-mazoĢist grup sekse katılan ve sadist tarafı oluĢturan baĢvurucular, 

saldırı ve yaralama fiillerinden çeĢitli hapis cezalarına çarptırılmıĢtır.
52

  

 Bu vakada Komisyon, Ģiddet içeren söz konusu cinsel aktiviteler bakımından 

Madde 8‟in uygulanabilir olup olmadığını bulgularken öncelikle Muhatap 

Hükümet‟in Madde 8‟in somut olayda uygulanabilir olmadığı itirazında 

bulunmadığını not etmiĢtir. Komisyon, anılan seksin gizli/private şekilde 

gerçekleĢtirilmesi ve karşılıklı cinsel tatmin amacıyla yapılması noktalarını 

vurgulayarak sado-mazoĢist cinsel aktivitenin Madde 8‟in kapsamına girdiğinin 

kabul edilmesi gerektiğini belirtmiĢtir.
53

  

Ancak Mahkeme, bu konuda Komisyon‟un aksine daha mütereddit bir tutum 

sergilemiĢ ve kapalı kapılar ardında gerçekleĢtirilen her cinsel aktivitenin 

zorunlulukla Madde 8‟in kapsamına girmeyebileceğini belirtmiĢtir. Mahkeme, cinsel 

yönelimin ve cinsel aktivitelerin özel yaĢamın mahrem/intimate yönünü 

oluĢturduğunu vurgulamakla birlikte, somut olayda çok sayıda kiĢinin katıldığı bir 

sado-mazoĢist grup seks olduğunu, gruba yeni üyelerin kazandırılmaya çalıĢıldığını, 
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cinsel aktivitenin video kasetlerinin grup içinde dolaĢtırıldığını not ederek, 

baĢvurucuların sado-mazoĢist grup seksinin Madde 8 anlamında özel yaĢam kavramı 

içine girip girmediğinin tartıĢmaya açık olduğunu belirtmiĢtir. Ancak, bu husus 

taraflar arasında ihtilaflı olmadığı için Mahkeme, meseleyi re‟sen incelememiĢtir. 

BaĢvurucuların hapis cezasına çarptırılması iĢleminin özel yaĢama saygı hakkına bir 

müdahale teĢkil ettiğini varsaymıĢtır.
54

  

Mahkeme‟nin seksin kaç kiĢi arasında geçtiği ve videoya çekilmesi gibi 

unsurlardan hareketle sado-mazoĢist grup seksin özel yaĢama saygı hakkı içinde olup 

olmadığını tartıĢmalı addetmesi üzerinde durmak gerekir. Çünkü, esasında bu 

hususlar anılan seks türünün grup olma niteliğine iliĢkindir ve grup seksin Madde 8 

çerçevesinde korunup korunmayacağı meselesini gündeme getirmektedir.  

Mahkeme‟nin yukarıdaki muhakemesini, sado-mazoĢist grup seks özelinde 

sekse iĢtirak edenlerin sayısının çokluğu ve seksin videoya çekilmesi ölçütleri 

temelinde Madde 8‟in sado-mazoĢist nitelikte olmayan grup sekslere de 

uygulanamayacağı Ģeklinde yorumlamak pekala mümkündür. Bu olasılıkta, grup 

seksin, iki kiĢi arasındaki seksten ne yönden farklılık arz ettiği ya da niye ikincisinin 

aksine özel yaĢama saygı hakkının güvencesinden yararlanamayacağı sorusu akla 

gelmekte ve Mahkeme‟nin anılan mütereddit ifadesini sadece bir obiter olarak 

yorumlamak da mümkün görünmektedir.  

Nitekim Mahkeme, A.D.T. davasında yukarıdaki ikinci yorumun haklı 

olduğunu ortaya koymuĢtur. BaĢvurucu ile yetiĢkin dört erkeğin daha çok oral seks 

ve karĢılıklı mastürbasyon Ģeklindeki cinsel aktivitelerinin yer aldığı video kasetin 

baĢvurucunun evinde yapılan bir arama sonucunda ele geçirilmesi üzerine, baĢvurucu 

ulusal hukuk çerçevesinde büyük ahlaksızlık suçundan yargılanarak hapis cezasına 

çarptırılmıĢtır.
55

   

BaĢvurucu AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvusunda bulunarak Madde 8 ihlalini 

ileri sürmüĢtür.  Muhatap Hükümet, somut olaydaki seksin, grup seks niteliğine ve 
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videoya çekilmiĢ olmasına vurgu yaparak, özel yaĢamın korunması hakkının 

gündeme gelemeyeceği argümanında bulunmuĢtur. Buna karĢılık AĠHM, cinsel 

iliĢkilerin kaydedildiği kasetlerin kamuya açık olmamasından ve baĢvurucunun böyle 

bir niyet taĢımamıĢ olmasından hareketle, Hükümetin argümanını geçerli 

görmemiĢtir.
56

 Dolayısıyla da, Madde 8‟i uygulanabilir bulmuĢtur.  

A.D.T.  kararının gösterdiği üzere, grup seks de, Madde 8‟in koruma Ģemsiyesi 

altındadır.  

4) Kürtaj Hakkı 

 Özel yaĢama saygı hakkı kapsamında ileri sürülebilecek bir diğer hukuksal 

çıkar, kadının kürtaj hakkıdır. 

 Komisyon‟un kürtaja iliĢkin öncü kararlarından biri, Rosemarie Brüggemann 

ve Adelhaid Scheuten vakasında tesis edilmiĢtir. Anılan vakada baĢvurucular, 12 

haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaja izin veren yasa maddesinin, Federal Anayasa 

Mahkemesi tarafından geçersiz sayılması üzerine AĠHK‟ye bireysel Ģikayet 

baĢvurusunda bulunmuĢlardır. BaĢvurucular Federal Anayasa Mahkemesi‟nin bu 

kararından ötürü ya cinsel iliĢkiye girmekten kaçınmak ya da sağlık ve diğer 

sebeplerden ötürü onaylamadıkları gebelik önleyici yöntemleri uygulamak ya da 

istemedikleri bir gebeliği sürdürmek zorunda kaldıklarını ileri sürerek AĠHS Madde 

8 ihlalini iddia etmiĢlerdir.
57

  

 Komisyon esasa iliĢkin incelemesinde, gebe bir kadının özel yaĢamının 

geliĢmekte olan cenin ile yakından bağlantılı olduğunu belirtmiĢ ve AİHS Madde 

8‟in, gebelik ile gebeliğin sona erdirilmesinin kural olarak sadece annenin özel 

yaşamına giren bir mesele olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlanamayacağına 

karar vermiĢtir. Komisyon dolayısıyla, kürtaja ilişkin her yasal düzenlemenin 

zorunlulukla özel yaşama bir müdahale oluşturmadığını bulgulamıĢtır.
 58 

Belirtelim 
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ki, bu vakada Komisyon Madde 8 ihlali sonucuna ulaĢmamıĢtır. Dahası, Komsiyon, 

bu vaka özelinde, ceninin AĠHS Madde 2 anlamında yaĢam hakkının öznesi olup 

olmadığı ya da Madde 8/2‟deki „baĢkalarının hak ve özgürlükleri‟ sınırlandırma 

ölçütündeki „baĢkaları‟ kategorisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

hususunu karara bağlamaya gerek görmemiĢtir.
59

 Dolayısıyla, ceninin yaĢam hakkına 

sahip olup olmadığı sorusu açıkça cevapsız bırakılmıĢtır.  

 Komisyon‟un kürtaja iliĢkin yasal düzenlemeleri, AĠHS Madde 8 anlamında 

“özel yaĢama” giren bir husus olarak görmemiĢ olması eleĢtirileri de beraberinde 

getirmiĢtir. Komisyon üyelerinden Fawcett, bu karardaki ayrık görüĢünde, Madde 

8‟deki özel yaĢama saygı hakkının gebeliği, gebeliğin baĢlamasını ve sona 

erdirilmesini de kapsaması gerektiğin, zira hayatta bundan daha fazla özel unsurlar 

tahayyül etmenin güç olduğunu haklı olarak belirtmiĢtir.
60

  

 Ceninin yaĢam hakkı meselesi daha sonra X vakasında gündeme gelmiĢtir. 

Anılan vakada Komisyon, AĠHS Madde 2‟deki yaĢam hakkının öznesi olarak 

belirlenen „herkes‟ teriminin doğmamıĢ çocuğu kapsamadığını belirtmiĢtir. 

Komisyon, öyle olsaydı bile annenin yaĢam hakkının ya da sağlığının korunması 

meĢru amacı temelinde kürtajın yaĢam hakkına aykırılık oluĢturmayacağını 

vurgulamıĢtır.
61

  

 Kadının kürtaj hakkı bağlamında belirtilmesi gereken bir diğer vaka, R. H. 

vakasıdır. Bu vakanın iki önemli özelliği bulunmaktadır: Ġlki, baĢvurucunun bir 

erkek olması ve kendi görüĢü alınmadan partnerinin gebeliğini sonlandırmasını diğer 

hususların yanı sıra AĠHS madde 2 ve 8 çerçevesinde ileri sürmüĢ olmasıdır. Ġkinci 

özellik ise bu vaka özelinde Ģikayet konusu yapılan kürtajın, herhangi bir tıbbi 

gereklilik olduğu için değil ve fakat baĢvurucunun partneri istediği için 

gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır. ġunu da belirtelim ki, baĢvurucunun partneri kürtaj 

yaptırdığında cenin 14 haftalıktı. Komisyon, Muhatap Hükümet‟in kürtaja izin veren 
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ilgili mevzuatını takdir marjı içinde görmüĢ ve SözleĢme‟ye bir aykırılık tespit 

etmemiĢtir.
62

  

 Ceninin yaĢam hakkı, görece yakın tarihli Evans davası ile de AĠHM önüne 

gelmiĢtir. Anılan davada, baĢvurucu bir kadındır ve partnerinin de rızası ile suni 

döllenme tedavisine baĢlamıĢtır. BaĢvurucunun yumurtaları ile partnerinin 

spermlerinin suni döllendirilmesi neticesinde embriyonlar oluĢturulmuĢtur. Ancak, 

söz konusu embriyonlar, baĢvurucunun uterusuna yerleĢtirilmeden önce, baĢvurucu 

ile partneri ayrılmıĢ ve partneri, oluĢturulan embriyonların yok edilmesi talebinde 

bulunmuĢtur.
63

 BaĢvurucu iç hukuk yollarını tükettikten sonra AĠHM‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢ ve diğer hususların yanı sıra embriyonun yaĢam 

hakkının ihlalini de ileri sürmüĢtür. Büyük Daire formundaki AĠHM, önceki 

içtihatlarına da atıfla, yaĢamın ne zaman baĢladığı hususunda üzerinde uzlaĢılmıĢ bir 

bilimsel ve hukuki tanımın Avrupa‟da bulunmadığını yinelemiĢtir. Dolayısıyla bu 

konuda, Taraf Devletlerin takdir marjı olduğunu belirtmiĢtir.
64

 Görüldüğü üzere, 

2007 yılında, Büyük Daire Formundaki AĠHM hala, yaĢamın doğumla baĢladığı 

Ģeklinde bir ifade kullanmamıĢtır. 

  Kürtaj hakkından bahsederken, bu hakka iliĢkin bazı olası kayıtlamalardan da 

söz etmek gerekmektedir. Bunların baĢında, kürtajın gebeliğin kaçıcı haftasına kadar 

yapılabileceği meselesi gelmektedir. Kürtajın tanındığı ulusal hukuklarda, tıbbi bir 

zorunluluk olmaksızın yapılacak kürtaja, en fazla gebeliğin 13. ya da 14. haftasına 

kadar izin verilmektedir. Böylesine bir süre sınırının, kadının Madde 8 

çerçevesindeki haklarına bir müdahale teĢkil edeceği düĢünülebilir. Bilinebildiği 

kadarıyla, bu eksenli bir baĢvuru Strasbourg Organları önüne gelmemiĢtir. Ancak, bu 

hususun da bir Madde 8 meselesi doğurma potansiyeli bulunmaktadır. 

  Bir diğer husus ise, kimi ulusal hukuklarda, kürtaj için potansiyel babanın 

görüĢüne baĢvurulmasıdır. Bu husus, Strasbourg Organlarınca içtihada bağlanmıĢtır. 
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Bu konudaki kimi içtihatlar burada zikredilebilir. Pilot içtihat, X vakasında 

oluĢturulmuĢtur. Anılan vakada baĢvurucu, eĢinin kürtaj yaptırma kararı bağlamında 

kendisine danıĢılmamıĢ olmasının AĠHS Madde 8‟deki özel yaĢama ve aile yaĢamına 

saygı hakkının bir ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür. Komisyon, gebeliğin, gebeliğin 

devam ettirilmesinin ve sonlandırılmasının öncelikle gebe kadını ilgilendiren bir 

husus olduğunu belirtmiĢtir. Kadının gebeliği sonlandırma bağlamında özel yaĢamına 

saygı hakkının, kocanın baba olma hukuksal çıkarı ekseninde özel yaĢama ve aile 

yaĢamına saygı hakkına göre üstün olduğunu bulgulamıĢtır. Dolayısıyla, potansiyel 

babanın özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkı, eĢinin kürtaj kararına rıza 

gösterme ya da kendisine danıĢılması Ģeklinde usulü bir hakkı içerecek Ģekilde geniĢ 

yorumlanamaz.
65

  

  EĢin ya da partnerin rızası bağlamında örnek verilebilecek bir diğer vaka R.H. 

vakasıdır. Zikredilen vakada baĢvurucu, kendi görüĢü alınmaksızın partnerinin kürtaj 

yaptırmasına izin verilmesini Madde 8 çerçevesinde Ģikayet konusu yapmıĢtır. 

Komisyon, gebeliğin, gebeliğin devamının ve sonlandırılmasının, öncelikle kadını 

ilgilendiren bir husus olduğunu belirtmiĢ ve eĢin ya da partnerin rızası alınmadan 

yapılan kürtajın, baĢkalarının haklarının korunması meĢru amacı bağlamında haklı 

olduğuna karar vermiĢtir.
66

 Açıktır ki, baĢkalarının hakları sınırlama ölçütü bu 

spesifik bağlamda kadının kürtaj hakkına gönderme yapmaktadır. 

 Kürtaj yaptırmak isteyen kadının eĢinin ya da partnerinin görüĢün alınması 

hususu, Boso davasında da gündeme gelmiĢtir. Bu davada baĢvurucu bir kocadır ve 

karısının kendi görüĢü alınmadan kürtaj yaptırmasının Madde 8 ihlali olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Mahkeme, bir baba adayı olarak baĢvurucunun, eĢinin kürtajından 

etkilenmiĢ olduğunu ve AĠHS Madde 34 anlamında mağdur olduğunu kabul etmiĢtir. 

Ancak, baĢvurucunun özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkının, kürtaj 

konusunda görüĢünün alınması ya da kürtaj kararına karĢı mahkemeye baĢvurma 
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hakkına kadar geniĢleyemeyeceğini belirterek, gebeliğin, gebeliğin devamının ve 

sonlandırılmasının öncelikle gebe kadını ilgilendirdiğine karar vermiĢtir.
67

 

B) Ġsim 

Ġsim hakkı konusunda spesifik norm içeren BM/MSHS Madde 24/2
68

, 

BM/ÇHS Madde 7/1
69

 ve Madde 8/1
70

 ile Ame.ĠHS Madde 18
71

 aksine AĠHS, bu 

yönde bir norm içermemektedir. Bununla birlikte, kiĢilerin hem kendi aileleri hem de 

toplum içinde tanınmalarının bir aracı olan isim, Strasbourg Organları içtihatlarıyla 

özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkının kapsamına dahil edilmiĢtir.
72

 KiĢisel 

kimliğin ve bir aileyle bağın aracı olan ismin kullanımının Taraf Devletlerce 

düzenlenmesinde bir kamu yararı bulunabilirse de, isimler, belirli bir dereceye kadar 
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diğer kişilerle ilişki kurmayı da içeren özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkı 

çerçevesinde korunmaktadır.
73

  

AĠHS Madde 8‟in ön ad ve soyadına iliĢkin meseleleri de kapsar Ģekilde 

yorumlanması, Mahkeme‟nin kimi yargıçlarının eleĢtirilerini de beraberinde 

getirmiĢtir. AĠHS Madde 8‟in isim konusunda açık bir düzenleme içermediği ve 

isim, özellikle de evli çiftlerin aile soyadı konusunun bir ülkeden diğerine değiĢiklik 

gösterdiği ve hala bir değiĢim süreci içerisinde olduğu ileri sürülerek, evli ve 

boĢanmıĢ çiftlerin aile soyadı meselesinin AĠHS Madde 8‟in kapsamının dıĢında 

olduğu ileri sürülmüĢtür.
74

  

Oysa, bu çalıĢma çerçevesinde gösterilmeye çalıĢıldığı üzere, özel yaĢamın 

korunması hakkı sadece mahremiyet hakkına, dolayısıyla da, dıĢ dünyadan izole bir 

Ģekilde yaĢama hakkına indirgenemez. Strasbourg Organları‟nın son derece dinamik 

ve evrimci yorum yöntemiyle bir çok hukuksal çıkar, bu hakkın kapsamına 

yerleĢtirilmiĢtir. Bunlardan biri de, aĢağıda ilgili yerde ele alınacak olan 

„SosyalleĢme Hakkı‟dır. Bireylerin dıĢ dünya ile iliĢki kurma hukusal çıkarına 

referans yapan bu hakkın kullanılabilmesi için „isim‟ son derece önemlidir. Bu 

nedenle, isim hakkının AĠHS Madde 8 kapsamına dahil edilmesi yerinde olmuĢtur. 

Gerçek kiĢilerin ön ad ve soyadı hakkı bahsine geçmeden önce belirtilmelidir 

ki, tüzel kiĢiler özelinde de isim hakkının Madde 8 koruma Ģemsiyesi kapsamına 

girebileceği ileri sürülebilir. Nitekim, ulusal hukuklarda tüzel kiĢilerin isim hakkı, 

Ģirketlerin de ticaret unvanı ve iĢletme adı, kiĢilik hakları çerçevesinde genellikle 

korunmaktadır.
75

 Ancak, bilinebildiği kadarıyla Strasbourg Organları‟nın bu hususta 

bir içtihadı bulunmamaktadır. Bu yöndeki olası bir Ģikayet baĢvurusunda AĠHM‟in 

ne yönde karar verebileceğine iliĢkin bir öngörüde bulunmak güçtür. Ancak, 
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AĠHM‟in tüzel kiĢilerin hak sahipliğine yaklaĢımının pek de muhafazakar olmadığı 

bu çalıĢmanın I. Bölümünde öznenin anlatıldığı yerde örneklerle gösterilmiĢti. 

Dolayısıyla, tüzel kiĢilerin isim hakkının da, Madde 8 kapsamına dahil edilebilme 

olasılığı yok değildir.  

1) Ön Ad 

a) Genel Olarak 

 Bireylerin genel olarak isim haklarının AĠHS Madde 8 kapsamında olduğunu 

yukarıda belirtmiĢtik. Ön ada iliĢkin hususlar da, Madde 8 kapsamına girmektedir. 

Örneğin, bireylerin ön ad değiĢtirme taleplerinin, ulusal hukuk çerçevesinde kabul 

görmemesi, kural olarak Madde 8‟e bir müdahale teĢkil edecektir. Nitekim, 

Mahkeme, B. davası hükmünde bu hususa iĢaret etmiĢtir.
76

   

 Bireylerin, ön adlarını kendilerinin seçmediği, ebeveynleri tarafından 

kendilerine koyulduğu dikkate alındığında, ön adın çocuk özelinde ele alınmasının 

önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. AĢağıda, çocuk özelinde ön ad hususu ele 

alınmaktadır. 

b) Çocuk Özelinde Ön Ad 

AĠHS denetim organları, çocuğun ön adının
77

 ebeveynleri tarafından 

seçilmesinin kiĢisel ve duygusal bir konu olup ebeveynlerin özel alanına girdiği ve 

buna iliĢkin meselelerin AĠHS Madde 8‟in kapsamında olduğu içtihadında 

bulunmuĢtur.
78

 Dolayısıyla ebeveynlerin, çocuklarının ön adını seçme hakkı 

bulunmaktadır ve bu hak da Madde 8‟in koruması altındadır. 

AK/BK‟nin „Medeni Hukukta EĢlerin EĢitliği Üzerine‟ baĢlıklı (78) 37 sayılı 

Kararında
79

 da, eĢlerin evlilikten olan ve evlat edindikleri çocuklarının ön ad ya da 
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ön adlarının seçilmesinde eĢlerin her ikisinin de eĢit hak ve yükümlülüklere sahip 

olması için gerekli adımların atılması AK üyesi devletlere tavsiye edilmiĢti.
80

  

Ebeveynler, çocuklarının ismini seçme hakkına sahipse de, çocuğa ön ad 

seçerken „çocuğun menfaatinin gözetilmesi‟ örneğin çocuğa karşı önyargı 

oluşturacak, ona zarar verecek türdeki uygunsuz bir ön adının seçilmemesi 

Strasbourg Organlarının kullandığı bir ölçüttür. Esasında bu ölçüt, „çocuğun en 

yüksek menfaatinin gözetilmesi ilkesi‟ olup, ÇHS Madde 3/1‟de düzenlenmektedir. 

Buna göre, çocuklara iliĢkin olarak yapılan bütün tasarruflarda, çocuğun en yüksek 

menfaati ilkesi öncelikli olarak göz önünde bulundurulacaktır. 

Nitekim, Salonen vakasında kızlarına  Tek ve Biricik Marjaana  anlamına gelen 

„Ainut Vain Marjaana‟ ön adını koymak isteyen baĢvurucuların bu talebi, yetkili iç 

hukuk makamlarınca Fin isim pratiğine uymadığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir.
81

 

BaĢvurucular bunun üzerine taleplerini bir üst makama taĢımıĢ, bu makam da söz 

konusu ön adın, rahatsızlık yaratabilecek bir isim olduğu ve çocuğun ebeveynlerine 

karĢı korunması gerektiği gerekçesiyle baĢvurucuların talebini reddetmiĢtir.
82

 

BaĢvurucular, konuyu yargıya taĢımıĢ ancak lehe bir karar çıkartamamıĢlardır. Ġç 

hukuk yollarının tüketilmesinden sonra AĠHK‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda 

bulunan baĢvurucular, kızları için seçtikleri ön adın Fin makamlarınca kabul 

edilmemesinin AĠHS Madde 8‟de düzenlenen özel yaĢam ve aile yaĢamına saygı 

hakkının bir ihlalini oluĢturduğunu ileri sürmüĢtür.
83

  

Komisyon, Fin makamlarının ön ad konusundaki sınırlamalarının 

baĢvurucuların kızlarına koymak istedikleri ön adın yol açabileceği rahatsızlılardan 

çocuğu koruma amacı taĢıdığını ve ön ad alanında Taraf Devletlerin sahip olduğu 

takdir marjını dikkate alarak AĠHS Madde 8 çerçevesindeki Ģikayetin açıkça 

temelsiz olduğuna karar vermiĢtir.
84
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Guillot davasında ise, baĢvurucular kızlarına, bir Fransız yazar olan Eugène 

Sue tarafından kaleme alınmıĢ dünyaca ünlü bir romandaki kadın kahramanın adı 

olan ve iki ön adın Fransızca‟daki „de‟ bağlacı ile bağlanmasıyla oluĢan „Fleur de 

Marie‟ ön adını koymak istemiĢ ve bu ön adın nüfus kütüğüne kaydedilmesi için 

ilgili iç hukuk makamına baĢvurmuĢtur. Ancak, söz konusu ön ad reddedilmiĢ, bunun 

üzerine baĢvurucular konuyu yetkili yerel mahkemelere taĢımıĢtır. Yetkili yerel 

mahkemeler, „Fleur de Marie‟ ön adının eksantrik ve tuhaf olduğu ve bu nedenle de 

çocuğun menfaatlerine zarar verebileceği gerekçesiyle bu ön adın nüfus kütüğüne 

kaydedilmesi talebinin reddi iĢlemini yerinde bulmuĢtur. Ayrıca, „Fleur‟ ve „Marie‟ 

ön adlarının „de‟ bağlacı olmaksızın kullanılmasında bir sakınca olmadığını 

dolayısıyla baĢvurucuların çocuklarına „Fleur-Marie‟ ön adını koyabileceğini 

belirtmiĢtir.
85

 

BaĢvurucular, iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra AĠHK‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢ ve AĠHS Madde 8‟in ihlali iddiasında bulunmuĢtur. 

Komisyon on bire karĢı on üç oy gibi kritik bir oyla bir ihlal olmadığı sonucuna 

varmıĢtır. AĠHM, çocuğun „Fleur de Marie‟ ön adını günlük hayatında kullanmasına 

bir engel olmadığına ve yetkili yerel mahkemelerin „Fleur-Marie‟ ön adının 

kaydedilmesine izin verdiğine dikkati çekmiĢ ve sonuç olarak AĠHS Madde 8‟in bir 

ihlali olmadığına karar vermiĢtir. AĠHM, Fransız mahkemelerinin çocuğun 

menfaatlerini dikkate aldığını vurgulamıĢtır.
86

 Bu vurgudan AĠHM‟nin, yerel 

mahkemelerin söz konusu ön adın eksantrik ve tuhaf olduğu bu nedenle de çocuğa 

zarar verebileceği Ģeklindeki gerekçesine ağırlık verdiği sonucu çıkmaktadır. 

Dolayısıyla AĠHM,  çocuğa karşı önyargı oluşturacak, ona zarar verecek türdeki 

uygunsuz bir ön adın seçilmemesi ölçütünü kullanmıĢ olmaktadır.    

Ön ada iliĢkin bir diğer dava olan Johansson davasında baĢvurucular, 

oğullarına „Axl‟ ön adını koymak istemiĢ ancak bu ön adın nüfus kütüğüne kaydı 

telaffuzu Fin isim/isimlendirme pratiğine uymadığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir.
87
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BaĢvurucular, Finlandiya‟da söz konusu ön adla nüfus kütüğüne kayıtlı en az üç 

kiĢinin bulunduğu ve bu ön adının telaffuzunun Fin isim/isimlendirme pratiğine 

aykırı olmadığını ileri sürerek yetkili yerel mahkemelere baĢvurmuĢ ancak olumlu 

bir sonuç elde edememiĢtir.
88

  Bunun üzerine baĢvurucular, AĠHM‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunarak AĠHS Madde 8‟in ihlalini ileri sürmüĢtür.
89

  

AĠHM incelemesini yaparken Salonen ve Guillot davalarına da gönderme 

yapmıĢ ve bu iki davanın aksine Johansson davasında baĢvurucuların çocuklarının 

„Axl‟ ön adı ile kaydedilmesi durumunda çocuğun bir önyargıya/zarara maruz 

kalabileceğinin ya da bu ön adın herhangi bir Ģekilde uygunsuz ya da çocuğun 

menfaatlerine aykırı olduğunun iç hukukta ve AĠHM önünde ileri sürülmediğini 

tespit etmiĢtir.
90

 Mahkeme‟nin bu tespiti, ebeveynlerin çocuklarına ön ad seçerken 

çocuğun menfaatlerini de gözetmesi gerekliliğini içeren ölçütün bir sonucudur.  

Mahkeme, bir tarafta baĢvurucuların çocuklarına isim seçme hakkının diğer 

tarafta ise isim seçmeye iliĢkin düzenlemelerin taĢıdığı kamu yararının bulunduğunu 

not etmiĢtir.
91

 Mahkeme, ön ad seçimindeki sınırlamaların çocuğun ve toplumun 

menfaatleri temelinde meĢrulaĢtırılabileceğini belirtmiĢtir.
92

 Ayrı bir ulusal 

isimlendirme uygulamasını muhafaza etmeye çalıĢmanın meĢru bir amaç olduğunu 

ve dolayısıyla da kamu yararına olduğunu kabul etmiĢtir.
93

      

Bununla birlikte Mahkeme, „Axl‟ ön adının saçma ya da tuhaf olmadığını, 

çocuğa karĢı bir önyargı/zarar oluĢturma riski bulunmadığını, Fince‟de telaffuzunun 

mümkün olduğunu ve bazı baĢka ülkelerde de kullanıldığını not etmiĢtir. Ayrıca, söz 

konusu ön adın yeni bir isim olmadığını zira „Axl‟ ön adı ile üç kiĢinin nüfus 
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kütüğüne kayıtlı olduğunu da not etmiĢtir. Mahkeme, bu gerekçelerle AĠHS Madde 

8‟in ihlal edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
94

 

c) Transseksüellerin Ön Ad DeğiĢtirme Hakkı 

 Cinsiyet değiĢikliği operasyonu sonucunda yeni cinsiyetlerine kavuĢan 

kiĢilerin, bu yeni cinsiyetlerine uygun yeni kimliklerinin Taraf Devletlerce 

sağlanmasının, AĠHS Madde 8‟den kaynaklanan bir pozitif yükümlülük olduğunu 

belirtmiĢtik. Transseksüelizm olgusunda, sadece yeni cinsiyetin hukuken tanınması 

değil ve fakat yeni cinsiyete uygun bir ön ad değiĢikliği yapılması da, AĠHS Madde 

8 çerçevesinde ileri sürülebilir. Bunun önünde teorik bir engel bulunmamaktadır.  

 Bununla birlikte, transseksüellerin yeni cinsiyetlerinin hukuk tarafından tam 

olarak tanınması meselesinin konu yapıldığı ve ezici çoğunluğu BirleĢik Krallık‟a 

karĢı olan davalarda, transseksüellerin ön adlarının yeni cinsiyetlerine göre 

değiĢtirilmesi hakkı ayrı bir sorun olarak Madde 8 çerçevesinde ileri sürülmemiĢtir. 

Çünkü, Ġngiliz hukukunda bireylerin istedikleri ön ad ya da ön adları alma hakları 

bulunmaktadır. Üstelik bu adlar, pasaport, sürücü ehliyeti, sağlık ve sigorta 

kartlarında da kullanılabilmektedir.
95

 Dolayısıyla bir erkeğin, kadın ismi ya da bir 

kadının, erkek ismi almasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Hal böyle 

olunca, transseksüellerin ön ad değiĢtirme yönündeki olası bir talebinin AĠHM 

tarafından nasıl karĢılanacağını gösterecek bir içtihat bilinebildiği kadarıyla 

bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu yöndeki bir talebi AĠHS 

Madde 8 çerçevesinde ileri sürmek teorik olarak mümkündür.  

2) Soyadı 

 Soyadının, AĠHS Madde 8 bağlamında gündeme geldiği davalar, soyadı 

değiĢtirme ile kadının ve çocuğun soyadı özelinde olmuĢtur. Nitekim, Stjerna 

davasında baĢvurucu, atalarının soyadının yarısından oluĢan ve eski bir Ġsveç soyadı 

olduğundan, pek bilinmeyip telaffuz güçlüğüne yol açan „Stjerna‟ soyadının, 
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atalarının soyadı olan „Tawaststjerna‟ ile değiĢtirilmesi için iç hukukta talepte 

bulunmuĢtur. Söz konusu talep, baĢvurucunun sözünü ettiği ataları, oldukça uzak 

geçmiĢte kaldığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir.
96

 BaĢvurucu, AĠHM önünde Madde 8 

ve Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlali iddiasında bulunmuĢtur.
97

 

 Mahkeme, kimlik numarasının Finlandiya‟da ve diğer SözleĢmeci Devletler‟de 

artan oranda kullanılmaya baĢlandığını ancak soyadının, bireylerin tanınmasında hala 

önemli bir role sahip olduğunu vurgulamıĢtır. Mahkeme, bir bireyin soyadını 

değiĢtirmek için gerçek nedenleri olabileceğini kabul etmekle birlikte, böyle bir 

imkanın hukuken kayıtlanmasında kamu yararı olabileceğini belirtmiĢtir.
98

   

 Mahkeme bu somut olay özelinde, baĢvurucunun soyadının telaffuzu 

konusundaki güçlüğünü yeterince tatmin edici bulmamıĢtır, zira bugün Avrupa‟da, 

kiĢilerin ülkeler ve diller arasındaki seyahati sıradan bir durumdur. Yine Mahkeme, 

baĢvurucunun atalarının soyadını kullanma arzusunu, söz konusu soyadı taĢıyan en 

son atanın bundan iki yüzyıl önce yaĢamıĢ olduğunu not ederek, bu noktaya ağırlık 

verilemeyeceğine karar vermiĢtir.
99

 Mahkeme, somut olayda Madde 8 ihlali 

bulgulamamıĢtır.
100

 

 Kadın ve çocuk özelinde soyadı hususunu ele almadan önce, evlilik birliğinin 

sonlandırılması yani boĢanma durumunda, ortak soyadının eĢlerce kullanılmaya 

devam edilip edilemeyeceği meselesi üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. 

Belirlenebildiği kadarıyla, bu hususa iliĢkin bir dava Strasbourg Organları önüne 

gelmemiĢtir. Ancak, AK/BK‟nin „Medeni Hukukta EĢlerin EĢitliği Üzerine‟ 

baĢlıklı (78) 37 sayılı Kararında
101

 boĢanma durumunda, eĢlerden biri yetkili 

makamdan karar almak suretiyle ciddi nedenlerle diğer eĢin ortak aile ismini artık 

kullanmamasını sağlamadıkça, evliliğin sona ermesi durumunda eĢlerden her birinin 
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ortak aile ismini taĢımaya devam etmesine imkan tanınması AK üyesi devletlere 

tavsiye edilmiĢtir.
102

 

 Dolayısıyla, boĢandıktan sonra da evlilik soyadını kullanmak isteyen bir 

kiĢinin, bu yöndeki isteğinin ulusal hukuk çerçevesinde kabul görmemesi üzerine, 

söz konusu bireyin AĠHS Madde 8 eksenli bir bireysel Ģikayet baĢvurusunda 

bulunmasının teorik olarak mümkün olduğu söylenebilir. 

a) Kadının Soyadı 

Kadının evlenmesi durumunda kızlık soyadının yerini eĢinin soyadının alması 

ya da kızlık soyadına eĢinin soyadının eklenmesi Ģeklindeki ilk seçeneğe göre daha 

yumuĢak olan yasal gereklilikler, kadın-erkek eĢitliği ilkesine aykırılık teĢkil ettiği 

için eleĢtirilmektedir. Bir çok devletin medeni kanununda bu doğrultuda hüküm yer 

almakla birlikte, bazı devletlerde bu geleneksel yaklaĢım değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu 

alanda kadın-erkek eĢitliğini sağlamaya yönelik hem Avrupa Konseyi hem de 

BirleĢmiĢ Milletler düzleminde bir dizi adım atılmıĢtır.  

Avrupa Konseyi düzlemindeki adımlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi eliyle atılmıĢtır. AK/BK‟nin „Medeni 

Hukukta EĢlerin EĢitliği‟ baĢlıklı ve (78) 37 sayılı Kararın‟da
103

 eĢlerin aile 

soyadlarının belirlenmesinde, eĢlerden birinin diğerinin soyadını almak için kendi 

soyadını değiĢtirmesini öngören yasal zorunlulukların kaldırılarak kadın-erkek 

eĢitliğinin sağlanması ya da geliĢtirilmesi, AK üyesi devletlere tavsiye edilmiĢtir. 

EĢlerin aile isminin belirlenmesinde kullanılabilecek üç ayrı sisteme devletlere örnek 

teĢkil etmesi amacıyla Karar‟da yer verilmiĢtir. Bunlar Ģöyledir:
104

 i) EĢlerden birinin 

soyadının aile adı olarak belirlenmesi, her iki eĢin soyadlarının bir araya gelmesiyle 

oluĢan soyadının aile adı olarak seçilmesi ya da eĢlerin kendi soyadları dıĢındaki bir 

soyadı belirlemesi Ģeklinde eĢlerin kendi aralarında anlaĢarak ortak bir aile isminin 

                                                 
102

 Resolution (78) 37 On Equality of Spouses in Civil Law, Adopted by the Committee of 

Ministers on 27 September 1978 at the 292nd Meeting of the Ministers‟ Deputies, s. 2 para. 7.  

103
 Resolution (78) 37 On Equality of Spouses in Civil Law, Adopted by the Committee of 

Ministers on 27 September 1978 at the 292nd Meeting of the Ministers‟ Deputies.  

104
 Resolution (78) 37 On Equality of Spouses in Civil Law, Adopted by the Committee of 

Ministers on 27 September 1978 at the 292nd Meeting of the Ministers‟ Deputies, s. 2, para. 6. 



 260 

seçilmesi sistemi, ii) eĢlerden her birinin evlenmeden önce sahip olduğu soyadını 

taĢımaya devam etmesi sistemi, iii) her iki eĢin de soyadının ekleneceği ortak bir aile 

isminin yasa yoluyla oluĢturulması sistemi.   

Evli çiftlerin aile isminin belirlenmesinde kadın ve erkeğin eĢit haklara sahip 

olması prensibi, AK/BK‟nin „Cinsiyet Ayrımcılığına KarĢı Yasal Koruma‟ baĢlıklı 

ve (85) 2 sayılı Tavsiye Kararın‟da da yer almıĢtı.
105

   

AK/PM‟nin „Soyadı Seçiminde ve Ebeveynlerin Soyadının Çocuklara 

Geçmesinde Erkek ile Kadın Arasında Ayrımcılık‟  baĢlıklı ve 1271 (1995) sayılı 

Tavsiye Kararın‟da
106

, soyadına iliĢkin hukuki düzenlemelerde kadın-erkek eĢitliğini 

sağlamaya yönelik yasal değiĢikliklerin son yıllarda bir çok ülkede yapıldığına ama 

yine de bu alanda ayrımcılığın hala devam ettiği ülkelerin de olduğuna dikkat 

çekilmiĢtir.
107

 Bu bağlamda, AK/BK‟nin AK üyesi devletlere soyadı konusunu 

düzenleyen mevzuatta kadın-erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını tavsiye 

ettiği (78) 37 sayılı Kararına gönderme yapılmıĢ ve bu karar üzerine hala mevzuatını 

değiĢtirmeyen ülkelerin saptanması ve bu ülkelerden evli çiftlerin soyadının 

belirlenmesinde kadın-erkek eĢitliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin 

alınmasının talep edilmesi, AK/BK‟ye tavsiye edilmiĢtir.
108

  

AK/BK, AK/PM‟nin „Soyadı Seçiminde ve Ebeveynlerin Soyadının 

Çocuklara Geçmesinde Erkek ile Kadın Arasında Ayrımcılık‟  baĢlıklı ve 1271 

(1995) sayılı Tavsiye Kararına cevaben hazırladığı Ġleti‟de
109

, AK üyesi devletlerin 
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isim konusundaki hukuki sistemlerinin bir ülkeden diğerine önemli oranda değiĢiklik 

gösterdiğine ve bu hukuk sistemlerinin  büyük ölçüde yerel adet ve geleneklere 

dayandığına iĢaret etmiĢtir. AK/BK, bu farklılığa saygı duyulması gerektiğini ve isim 

konusunda yeknesak bir sistem oluĢturmanın gerekli olmadığını ifade etmiĢ ve fakat 

aile soyadının belirlenmesinde kadın-erkek arasındaki ayrımcılığın kabul edilemez 

olduğunu belirtmiĢtir.
110

  

AK/PM‟nin „Soyadı Seçiminde ve Ebeveynlerin Soyadının Çocuklara 

Geçmesinde Erkek ile Kadın Arasında Ayrımcılık‟  baĢlıklı ve 1362 (1998) sayılı 

Tavsiye Kararın‟da
111

, AK/PM‟nin 1271 (1195) sayılı Tavsiye Kararına ve 

AK/BK‟nin bu Tavsiye Kararına verdiği cevaba gönderme yapılarak AK/BK‟nin AK 

üyesi devletlere tavsiyeleri iletmesinin yeterli olmadığı, mevzuatında bu konuda 

ayrımcı düzenlemeler olan üye devletlere belirli bir süre tanınarak, bu süre içerisinde 

gerekli önlemleri almasını talep etmesi AK/BK‟ye tavsiye edilmiĢtir.
112

 

AK düzleminde PM ve BK eliyle üretilen belgelerde aile ismi konusunda 

kadın-erkek eĢitliğine yapılan vurguya dikkati çektikten sonra Ģimdi Strasbourg 

Organları içtihatlarına bakacağız. 

Lucie Hagmann-Hüsler vakasında baĢvurucu, parlamento seçimlerine sadece 

kızlık soyadı ile katılmasına yetkili iç hukuk makamlarınca izin verilmemesini 

Ģikayet eden evli bir kadındır. Vakayı inceleyen Komisyon, evli kadının parlamento 

seçimlerine kendi kızlık soyadı ile katılması hususunun, Madde 8‟in kapsamına girip 

girmediğinin çözüme kavuĢturulmamıĢ olduğunu belirtmiĢtir. Komisyon devamla, 

baĢvurucunun, eĢinin soyadı ile beraber kendi kızlık soyadını da kullanabileceği 

imkanının iç hukukta mümkün olduğunu not etmiĢ ve baĢvurucunun tam bir tanınma 

imkanına sahip olduğundan hareketle Madde 8‟in ihlali olmadığına karar vermiĢtir. 
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Komisyon, Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlali olup olmadığını 

değerlendirirken, birçok Avrupa Devletinde olduğu gibi Ġsviçre‟de de eĢler ve onların 

çocuklarının üçüncü kiĢiler tarafından kolayca tanınabilmesi için bir aile isminin 

gerekli olduğunu belirtmiĢtir. Komisyon‟a göre evliliğin eĢler ve üçüncü kiĢiler 

bakımından çok çeĢitli hukuki  etkilerinin olmasından dolayı, eĢlerin aynı soyadını 

kullanması makul görülmelidir. Komisyon bu vakada, eĢlerin aile soyadı olarak 

kocanın soyadını taĢımaları yükümlülüğünün uygun bir önlem olduğuna ve izlenen 

amaçla orantılı olduğuna karar vermiĢtir.
113

 

Kadının soyadı daha sonra Tekeli davası ile, bu kez AĠHM önüne gelmiĢtir. 

Anılan davada baĢvurucu, evli bir kadındır ve kocasının soyadını almadan sadece 

kendi kızlık soyadını kullanmaya devam etme yönündeki talebinin, ilgili iç hukuk 

makamları tarafından reddedilmesini Ģikayet konusu yamıĢtır. BaĢvurucu AĠHS 

Madde 8 ve Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14 ihlali iddiasında bulunmuĢtur.
114

 

Mahkeme‟ye göre soyadı, mesleki bağlamın yanı sıra, bireylerin özel ve aile 

yaĢamında diğer insanlarla sosyal, kültürel ya da diğer türlü iliĢkiler kurabilmesi için 

önemlidir ve onları dıĢ dünyaya tanıtır. Mahkeme, özel yaĢamı ile kültürel ve politik 

faaliyetlerinde kızlık soyadı ile tanınan baĢvurucunun, sadece kızlık soyadını 

kullanmasına izin verilmemesinin baĢvurucun mesleki olmayan faaliyetlerini 

etkilediğine ve baĢvurucunun söz konusu ret iĢleminin mağduru olduğuna 

hükmetmiĢtir.
115

 

Mahkeme, kadınların evlendikten sonra sadece kızlık soyadlarını taĢımalarına 

izin verilmediğini ve fakat erkeklerin evlendikten sonra sadece bekarlık soyadlarını 

kullanmaya devam ettiklerini ve bunun da benzer durumdaki kiĢiler arasında 

cinsiyete dayalı muamele farklılığı oluĢturduğunu not etmiĢtir.
116
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Mahkeme, aile birliğini etkileyecek önlemler konusunda Taraf Devletlerin 

SözleĢme çerçevesinde belirli bir takdir marjı olduğunu belirtmiĢtir.
117

 Mahkeme, 

cinsiyetler, özel olarak da eĢler arasında eĢitliğe iliĢkin AK/BK ile AK/PM Karar ve 

Tavsiye Kararlarına, yine bu konuya iliĢkin BM belgelerine ayrıca eĢlerin aile 

soyadlarını eĢit bir temelde seçmelerine yönelik AK üyesi Devletler arasında oluĢan 

konsensüse gönderme yapmıĢtır.
118

   

Mahkeme, ailenin soyadının, kocanın soyadına dayandığı geleneksel sistemden 

evli kiĢilerin kendi soyadlarını taĢımaya devam etmelerine ya da serbestçe bir ortak 

soyadı seçmelerine izin veren diğer sistemlere geçmenin oluĢturacağı güçlüklerin 

farkındadır. Ancak, bireylerin kendi seçtikleri isimle onurlu bir Ģekilde yaĢamalarına 

toplumun hoĢgörü göstermesinin beklenebileceğini değerlendirmiĢtir.
119

  

Mahkeme‟ye göre, aile birliğinin ortak bir aile ismiyle temsil edilmesi amacı 

cinsiyete dayalı muamele farklılığını meĢrulaĢtıramayacağı için bu davadaki 

muamele farklılığı Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlalini 

oluĢturmaktadır.
120

 

Görüldüğü üzere, Ünal Tekeli kararı son derece önemli bir karardır. BaĢta, 

anılan davadaki Muhatap Hükümet yani Türkiye olmak üzere, iç hukuklarında aile 

ismi olarak erkeğin soyadını dayatan ya da diğer Ģekillerle evli kadının sadece kızlık 

soyadını kullanmasına izin vermeyen AĠHS Tarafı Devletlerin, mevzuatlarını bu 

karardaki standartlarla uyumlaĢtırmaları gerekmektedir. 
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b) Çocuğun Soyadı 

 

 Çocuğun soyadı konusu da AĠHS Madde 8 çerçevesinde bir mesele 

oluĢturabilir. Özellikle, bu hususta, eĢlere eĢit hakların tanınmaması, AĠHS Madde 8 

ve Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14 ihlalini doğurablir. 

AK/BK‟nin „Medeni Hukukta EĢlerin EĢitliği Üzerine‟ baĢlıklı (78) 37 sayılı 

Kararında
121

 eĢlerin evliliklerinden olan ya da evlat edindikleri çocuklara verilecek 

aile isminin belirlenmesinde eĢlere eĢit hakların tanınması, AK üyesi devletlere 

tavsiye edilmiĢtir. Çocuğun soyadının belirlenmesinde Ģu sistemler örnek olarak 

Karar‟da sıralanmıĢtır:
122

  i) Ebeveynlerin ortak bir aile isminin bulunmaması halinde 

çocuğun, soyadını yasa uyarınca alamadığı ebeveyninin soyadını alması, ii) çocuğun 

soyadını ebeveynlerin kendi aralarında anlaĢarak seçmeleri sistemi.  

AK/PM‟nin „Soyadının Seçiminde ve Ebeveynlerin Soyadının Çocuklara 

Geçmesinde Erkek ile Kadın Arasında Ayrımcılık‟  baĢlıklı ve 1271 (1995) sayılı 

Tavsiye Kararın‟da
123

, çocuğun soyadının belirlenmesinde anne ile baba arasında 

tam bir eĢitliğin sağlanması ve evlilik içi doğan çocuk ile evlilik dıĢı doğan çocuğun 

soyadının belirlenmesine iliĢkin mevzuattaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması için 

uygun önlemlerin alınmasının AK üyesi devletlerden talep edilmesi AK/BK‟ye 

tavsiye edilmiĢtir.
124

 

Çocuğun soyadının belirlenmesinde, eĢler arasında bir eĢitlik öngörülmemesi 

ya da evlilik içi ve evlilik dıĢı çocuklar arasında soyadı konusunda bir ayrımcılık 

yapılması, AĠHS Madde 8 çerçevesinde bir mesele doğurabilir. 

                                                 
121

 Resolution (78) 37 On Equality of Spouses in Civil Law, Adopted by the Committee of 

Ministers on 27 September 1978 at the 292nd Meeting of the Ministers‟ Deputies.  

122
 Resolution (78) 37 On Equality of Spouses in Civil Law, Adopted by the Committee of 

Ministers on 27 September 1978 at the 292nd Meeting of the Ministers‟ Deputies, s. 2, para. 17.  

123
 Recommendation 1271 (1995) on Discrimination Between Men and Women in the Choice of a 

Surname and in the Passing on of Parents‟ Surnames to Children, Adopted by the Parliamentary 

Assembly on 28 April 1995 (16th Sitting). 

124
 Recommendation 1271 (1995) on Discrimination Between Men and Women in the Choice of a 

Surname and in the Passing on of Parents‟ Surnames to Children, Adopted by the Parliamentary 

Assembly on 28 April 1995 (16th Sitting), para. 5/i, iii. 



 265 

3) Asalet Unvanı 

Ġsim hususu ele alınırken asalet unvanlarının da AĠHS Madde 8 korumasından 

yararlanıp yararlanamayacağı meselesini, unutmamak gerekmektedir. Nitekim, bu 

mesele De La Cierva Osorio De Moscoso ve diğerleri davasında gündeme gelmiĢtir. 

Anılan davada baĢvurucular, Markiz ve Kontes asalet unvanlarına sahip 

akrabalarının ölmesi üzerine söz konusu asalet unvanlarının, Ġspanya veraset/intikal 

mevzuatı uyarınca baĢvurucuların küçük erkek kardeĢlerine geçmesini Ģikayet 

konusu yaparak AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢlardır. AĠHS 

Madde 8, Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14, P1-1 ve P1-1 ile bağlantılı olarak 

Madde 14‟ün ihlalini iddia etmiĢlerdir.
125

 

AĠHM, asalet unvanının ilgili kiĢinin tanınmasını kolaylaĢtıracak bir unsur 

olarak nüfus kütüğünde yer alabileceğini belirtmiĢ, ancak bunun asalet unvanını 

Madde 8 kapsamına sokmak için yeterli olmadığına hükmetmiĢtir.
126

 Böylece AĠHM, 

asalet unvanını Madde 8‟in koruma Ģemsiyesinin dıĢında bırakmıĢtır. 

Bu içtihat, bireylerin toplum içinde tanınmasının bir aracı olarak ön ad ve 

soyadının AĠHS Madde 8 kapsamına yerleĢtirmesinin bir sonucudur. Ön ad ve 

soyadı bu fonksiyonu yerine getirdiği için, asalet unvanlarının da ayrıca Madde 8 

güvencesinden yararlandırılması gerekli görülmemiĢtir. 

4) AĠHS Madde 8-P7-5 ĠliĢkisi 

Çocuğun ön adı ve kadının soyadı meselesinde, AĠHS P7-5‟in de devreye 

girebileceği özellikle belirtilmelidir. Anılan Maddede, eĢlerin kendi aralarında ve 

çocuklarıyla olan iliĢkilerinde, evlenmede, evlilik süresinde ve evliliğin sona 

ermesinde söz konusu olacak özel hukuk nitelikli hakların kullanımında ve 

sorumluluk üstlenmede eĢit olacakları ifade edilmiĢtir. 

Soyada iliĢkin Burghartz davasında Muhatap Hükümet, evli eĢlerin eĢitlik 

temelinde aile soyadını seçmeleri hususunda P7-5‟in, AĠHS Madde 8‟e göre lex 
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specialis olduğunu belirterek Madde 8‟in uygulanamayacağını ileri sürmüĢtür.
127

 

AĠHM, P7-5‟in SözleĢme‟ye bir ek olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekmiĢ ve 

P7-5‟in AĠHS Madde 8‟in yerini alamayacağını ya da Madde 8‟in kapsamını 

daraltamayacağını ifade etmiĢtir.
128

 Bu karar son derece önemlidir. Zira, bilindiği 

üzere AĠHS‟in Protokollerinde düzenlenen haklar ancak o Protokole taraf olan 

devletler bakımında ileri sürülebilir. Dolayısıyla, AĠHS Madde 8‟in bu Ģekilde 

yorumlanması, P7‟ye taraf olmayan devletler aleyhine de, çocuğun ön adı ve soyadı 

ya da kadının soyadı konulu davalar açılabilmesine imkan vermiĢtir. 

C) Fiziksel Görünüm 

Bir kiĢinin fiziksel görünümü üzerinde özerkliği olduğuna Ģüphe yoktur. 

Fiziksel görünüm, kiĢilerin kendi kişiliklerini ifade etmelerinin bir yolu, aracıdır.
129

 

KiĢinin saçı ve kıyafeti gibi fiziksel görünümünün son derece önemli unsurlarını, 

kendi zevkine ve kiĢiliğine uygun bir biçimde Ģekillendirmesi özel yaĢama saygı 

hakkı altında korunan bir hukuksal çıkardır. Hal böyle olunca, kiĢinin rızası hilafına 

fiziksel görünümüne getirilecek bir düzenleme, Madde 8 çerçevesindeki „özel 

yaĢama saygı hakkı‟na bir müdahale teĢkil edebilecektir.
130

 Ne var ki, fiziksel 

görünüme yönelik her müdahale zorunlulukla Madde 8 ihlalini sonuçlamaz. Madde 

8/2‟de düzenlenen sınırlama ölçütlerine dayanılarak fiziksel görünüme iliĢkin bir 

takım düzenlemeler getirilebilir. 

 Fiziksel görünüm, saç özelinde Strasbourg Organları önüne asker ve mahpus 

gibi özel hukuki rejimlere tabi kiĢilerin yaptığı bireysel baĢvurularla gelmiĢ ve pilot 

içtihatlar bu kategoriler çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Belirtilmelidir ki, 

Komisyon‟un saç konusundaki pilot içtihadı yarı-zamanlı asker kiĢi tarafından 

Madde 8 ihlali iddiası ile yaptığı baĢvuru üzerine oluĢturulmuĢ iken, Mahkeme‟nin 
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saç konusundaki pilot içtihadı bir mahpusun baĢvurucu olduğu ve Madde 3‟ün 

ihlalini ileri sürdüğü bir davada verilmiĢtir. Hal böyle olmakla birlikte, her iki 

vakadan da „saç‟ hususunun fiziksel görünümün bir parçası olduğu ve kesimine 

iliĢkin olarak alınacak önlemlerin Madde 8‟deki özel yaĢama saygı hakkı alt-

kategorisine bir müdahale teĢkil edebileceği sonucunu çıkarmak mümkündür.
131

   

 Yankov
132

 davasında baĢvurucu, hakkında verilen hapis cezasını çekmekte olan 

bir mahpustur ve diğer hususların yanı sıra saçının zorla tıraş edilmesini de Ģikayet 

konusu yapmıĢ ve Madde 3‟ün ihlalini ileri sürmüĢtür. Mahkeme, saç konusundaki 

pilot içtihadını bu davada ve Madde 3 çerçevesinde vermiĢtir. Ancak bu durum, 

Madde 8 için bir takım sonuçlar çıkarmamıza engel değildir. Zira, yukarıda da 

belirtildiği üzere Komisyon saç konusunu fiziksel görünümün dolayısıyla da özel 

yaĢam hakkının bir unsuru olarak da görmektedir. Mahkeme bu davada, mahpusun 

saçının zorla tıraĢlanması iĢlemini, hem fiziksel görünümde yarattığı değiĢiklikten 

ötürü hem de belirli bir süre için de olsa taĢınılacak bir iz olması niteliğinden ötürü  

aĢağılayıcı muamele  kategorisine girip girmediği ekseninde incelemiĢtir.
133

  

Mahkeme, bu incelemesinde mutat olduğu üzere söz konusu muamelenin asgari eĢik 

derecesine ulaĢıp ulaĢmadığını değerlendirdikten sonra kararını vermiĢtir.
134

 

Kıyafet özelinde fiziksel görünüm ise, yine mahpuslar tarafından Strasbourg 

Organları önüne getirilmiĢtir. Ayrıca, türban eksenli davalarda da Madde 8‟e 

dayanılmıĢtır. 

Mahpusların alıkonuldukları yerlerde ne tür kıyafetler giyecekleri meselesinde 

yol gösterici olan iki önemli belge bulunmaktadır. Bunlar, BM‟nin 1957 tarihli 

Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar belgesi ile AK/BK‟nin 

2006/2 sayılı Tavsiye Kararı‟na ekli 2006 tarihli Avrupa Hapishane Kuralları‟dır. 

Öncelikle belirtilmelidir ki, her iki belgede de mahpusların kıyafeti hususu 

„hükümlü‟ ve „tutuklu‟ için ayrı ayrı düzenlenmiĢtir.  
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Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar‟ın „Giysi ve yatak‟ 

baĢlığı altında yer alan 17.
135

 ve 18.
136

 Kuralları konumuzla doğrudan ilgili olup 

hükümlüler için kıyafet konusunu düzenlemektedir. Bu Kurallara göre, hükümlüler 

için kendi kıyafetleri dıĢında bir kıyafet yani bir cezaevi kıyafeti giyme yükümlülüğü 

getirilebilir. Ancak bu seçenekte söz konusu cezaevi kıyafetinin taĢıması gereken 

bazı nitelikler vardır. ġöyle ki, cezaevi kıyafeti iklim koĢullarına uygun ve de 

mahpusun sağlığını korumaya elveriĢli olacaktır; bu kıyafet hiçbir biçimde 

aĢağılayıcı ya da küçültücü tarzda olmayacaktır (Kural 17/1). Yanı sıra temiz ve 

düzgün olacaktır (Kural 17/2). Hükümlüye, cezaevi dıĢına çıkarılması gereken 

istisnai durumlarda kesinlikle cezaevi kıyafeti giydirilmeyecektir. Ya kendi kıyafetini 

ya da kendisine sağlanan baĢka bir kıyafeti giyecektir (Kural 17/3). 

Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar Kural 88
137

 ise, 

tutukluların kıyafetinin nasıl olması gerektiği öngörmektedir. Kural olarak, tutuklu 

                                                 
135

 “Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar” (“Standard Minimum Rules for the 

Treatment of the Prisoners”) Kural 17 Ģöyledir: 

 “Giyim ve yatak  

17. (1) Kendi giysisini giymesine izin verilmeyen her hükümlüye, iklim koĢullarına 

uygun ve onun sağlığını muhafazaya elveriĢli bir giysi temin edilecektir. Bu giysi, 

hiçbir Ģekilde aĢağılayıcı ya da küçültücü nitelikte olmayacaktır. 

(2) Tüm giysiler temiz ve düzgün durumda olacaktır. Ġç çamaĢırları, hijyenin 

sağlanması için gerekli olan sıklıkta değiĢtirilecek ve yıkanacaktır.  

(3) Bir hükümlünün izin verilen bir amaç için kurum dıĢına çıkarılması gereken istisnai 

hallerde, kendi giysisini ya da düzgün baĢka bir giysiyi giymesine izin verilecektir.” 

(tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

Bu kuralın Türkçe çevirisinde, Mehmet Semih Gemalmaz, ĠĢkence Yasağına ĠliĢkin Ulusalüstü 

Belgeler, sf: 295‟teki çeviriden yararlanılmıĢtır. 

136
 “Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar” (“Standard Minimum Rules for the 

Treatment of the Prisoners”) Kural 18 Ģöyledir: 

 “Giyim ve yatak  

18. Hükümlülerin kendi giysilerini giymelerine izin veriliyor ise, kuruma kabul 

aĢamasında bu giysilerin temiz ve kullanıma uygun olmasının temin etmek için 

düzenlemeler yapılacaktır.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

Bu kuralın Türkçe çevirisinde, Mehmet Semih Gemalmaz, ĠĢkence Yasağına ĠliĢkin Ulusalüstü 

Belgeler, sf: 295‟teki çeviriden yararlanılmıĢtır. 

137
 “Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar” (“Standard Minimum Rules for the 

Treatment of the Prisoners”) Kural 88 Ģöyledir: 

“C. Tutuklu olan ya da yargılanmayı bekleyen mahpuslar 

88. (1) Tutuklu kiĢilerin Ģayet temiz ve uygun ise kendi giysisini giymesine izin verilecektir. 

   (2) (Tutuklu) hapishane kıyafeti giyiyor ise, bu (kıyafet) hükümlülere verilenden 

farklı olacaktır.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

Bu kuralın Türkçe çevirisinde, Mehmet Semih Gemalmaz, ĠĢkence Yasağına ĠliĢkin Ulusalüstü 

Belgeler, sf: 295‟teki çeviriden yararlanılmıĢtır. 
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temiz ve uygun olması koĢuluyla kendi kıyafetini giyecektir (Kural 88/1). Hapishane 

kıyafeti giyiyor ise, söz konusu kıyafet hükümlülerinkinden farklı olacaktır (Kural 

88/2). 

Avrupa Hapishane Kuralları‟nın konuyla ilgili düzenlemeleri, hükümlü 

mahpuslar için Kural 20
138

 ve tutuklu mahpuslar için Kural 97
139

 altında 

öngörülmüĢtür. Kural 20 uyarınca, hükümlülerin kendilerine ait uygun giysilerinin 

olmaması durumunda onlara iklim Ģartlarına uygun giysiler verilecektir.  Bu 

düzenlemede vurgulanması gereken nokta, kuralın  hükümlünün kendi uygun 

kıyafetlerinin varlığı halinde bir cezaevi kıyafeti giymeye zorlanamayacağı 

sonucunun çıkıyor olmasıdır. Dikkati çekmek gerekir ki, Avrupa Hapishane 

Kuralları‟nın 1987 tarihli orijinal metninde hükümlülerin giysisi konusunu 

düzenleyen Kural 22‟de
140

 kendi giysilerini giymelerine izin verilmeyen hükümlüler 

                                                 
138

 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı” (“Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2006)2 of the 

Committe of Ministers to member states on the European Prison Rules”) Kural 20 Ģöyledir: 

“Giysi ve yatak 

20.1 Kendilerine ait uygun giysileri olmayan mahpuslara iklim Ģartlarına uygun giysi temin 

edilecektir. 

20. 2 Bu giysi aĢağılayıcı ya da küçültücü olmayacaktr. 

20.  3 Tüm giysiler iyi durumda tutulacak ve gerekli olduğunda değiĢtirilecektir. 

20. 4 Cezaevi dıĢına çıkma izni elde eden hükümlülerden hükümlü olduklarını gösteren 

giysi  giymeleri istenmeyecektir.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

139
 “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (2006)2 sayılı 

Tavsiye Kararı” (“Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2006)2 of the 

Committe of Ministers to member states on the European Prison Rules”) Kural 97 Ģöyledir: 

“Tutuklu mahpuslar 

Tutuklu mahpusların statüsü 

97.1 Tutukluların hapishanede giymeye uygun ise kendi giysilerini giymelerine izin 

verilecektir. 

97.2 Kendilerine ait uygun giysileri olmayan tutuklulara hükümlüler tarafından giyilen 

herhangi bir    üniformayla aynı olmayan bir giysi temin edilecektir.” (tarafımızdan 

çevrilmiĢtir) 

140
 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (87)3 sayılı 

Tavsiye Kararı” (“Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(87)3 of the 

Committe of Ministers to member states on the European Prison Rules”), Kural 22 Ģöyledir: 

“Giysi ve yatak 

1. Kendi giysilerini giymelerine izin verilmeyen mahpuslara iklim Ģartlarına uygun ve 

sağlıklarını korumalarına olanak veren birer elbise sağlanacaktır giysi temin edilecektir. 

Bu giysiler hiçbir biçimde aĢağılayıcı ya da küçültücü tarzda olmayacaktr. 

2. Bütün giysiler temiz ve bakımlı olacaktır. Ġç çamaĢırlar hijyenin muhafazasının 

gerektirdiği sıklıkta değiĢtirilecek ve yıkanacaktır.  

3. Mahpusların kurum dıĢına çıkmalarına izin verilmesi halinde, kendi giysilerini ya da 

dikkat çekmeyen baĢka bir giysiyi giymelerine izin verilecektir.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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için giysi sağlanmasından söz ediliyordu. Dolayısıyla, Devletlere bir cezaevi kıyafeti 

zorunluluğu getirme konusunda takdir marjı tanıyordu. 

Kural 20/2, Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar Kural 

17/1‟e koĢut Ģekilde, hükümlülere sağlanacak olan kıyafetin aĢağılayıcı ya da 

küçültücü olmamasını aramıĢtır. Cezaevi dıĢına çıkma izni elde etmiĢ hükümlülerin 

dıĢarıda cezaevi kıyafeti dıĢında bir giysi giymelerine izin verilmesi düzenlemesi de 

yine Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar Kural 17/3‟e koĢut 

Ģekilde Kural 20/4‟de düzenlenmiĢtir.  

Tutuklu mahpuslar bakımından kıyafet konusunu düzenleyen Avrupa 

Hapishane Kuralları Kural 97/1, tutukluların hapishanede eğer uygunsa kendi 

kıyafetlerini giymelerine izin verilmesini öngörmektedir.  Kural 97/2 ise, tutuklulara 

sağlanacak giysinin hiçbir biçimde hükümlülere sağlananlarla aynı olmaması 

gerektiğini düzenlemektedir. Hemen belirtilmelidir ki, hükümlülere iliĢkin bu 

düzenlemeler Mahpusların Tretmanı için Standart Asgari Kurallar‟ın 

hükümlülerin kıyafetine iliĢkin ilgili kurallarına paraleldir. 

Mahpuslara zorunlu cezaevi kıyafeti giydirilmesi meselesi Strasbourg organları 

içtihatlarına da konu olmuĢtur. AĠHK, McFeeley ve Diğerleri ve X. vakalarında diğer 

hususların yanı sıra Ģikayet konusu yapılan zorunlu cezaevi kıyafeti meselesini 

incelemiĢ, zorunlu cezaevi kıyafeti giydirilmesi uygulamasının AĠHS Madde 8‟e bir 

müdahale teĢkil ettiğini değerlendirmiĢtir. Komisyon bununla birlikte, zorunlu 

cezaevi kıyafeti giydirilmesinin amacının mahpusların tanınmasını/tespitini 

kolaylaĢtırmak yoluyla mahpusların kaçmasını engellemek, kaçmaları durumunda da 

yeniden yakalanmalarını sağlamak ve cezaevi görevlilerinin mahpuslar ile normal 

kıyafetli ziyaretçileri ayırt edebilmelerine imkan tanımak olduğunu belirtmiĢtir. 

Dolayısıyla zorunlu cezaevi kıyafeti giydirilmesinin, AĠHS Madde 8‟e aykırılık 

teĢkil etmediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
141

   

                                                                                                                                          
“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Hapishane Kuralları hakkında (87)3 sayılı Tavsiye 

Kararı”nın Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, ĠĢkence Yasağına ĠliĢkin 

Ulusalüstü Belgeler, sf: 229-249. 

141
 Thomas McFeeley and Others v. the United Kingdom, (App. No. 8317/78), Commission Decision 

of 15 May 1980 on Admissibility, para. 83; X. v. the United Kingdom, (App. No. 8231/78), 

Commission Decision of 6 March 1982 on Admissibility, p. 29.    
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Zorunlu cezaevi kıyafetine iliĢkin bir diğer dava Nazarenko
142

 davasıdır. 

Hakkında verilen ölüm cezasının infazı bekleyiĢi içinde bulunan baĢvurucunun, 

alıkonulma koĢullarına iliĢkin olarak yaptığı Ģikayet baĢvurusunu AĠHM, mahpusun 

kıyafeti bakımından da incelemiĢ ve zorunlu cezaevi kıyafetinin mahpusun kişisel 

bütünlüğüne bir müdahale teĢkil ettiğini belirlemiĢtir.
143

 Bu davada dikkati çeken 

husus, Mahkeme‟nin mahpusun kıyafetine iliĢkin incelemesini Madde 3 baĢlığı 

altında ve fakat sanki Madde 8 çerçevesinde inceleme yapıyormuĢçasına yapmıĢ 

olmasıdır. ġöyle ki, Mahkeme Madde 3 altındaki incelemesinde Madde 3‟ten ziyade 

genellikle Madde 8‟deki özel yaĢam hakkı çerçevesinde gündeme gelen kiĢisel 

bütünlük hukuksal çıkarını kullanmıĢtır. Bununla yetinmeyip, Madde 8/2‟de 

öngörülen sınırlama ölçütlerinden „kamu güvenliği‟, „düzensizliğin önlenmesi‟ ve 

„suç iĢlenmesinin önlenmesi‟ ölçütlerini mutlak bir hak olan Madde 3‟e taĢıyarak 

zorunlu cezaevi kıyafetini meĢrulaĢtırmıĢtır.
144

 

Belirtilmelidir ki, zorunlu cezaevi kıyafeti giydirilmesi AĠHS Madde 3 

çerçevesinde de ele alınmıĢ ve Komisyon, mahpuslara cezaevi kıyafeti giydirilmesi 

gerekliliğine içkin aĢağılayıcı veya  itiraz edilebilecek hiçbir nokta olmadığını 

belirtmiĢtir.
145

  

Zorunlu cezaevi kıyafetine iliĢkin içtihatlardan ortaya çıkan sonuç Ģudur: i) 

Zorunlu cezaevi kıyafeti uygulaması kural olarak, kiĢisel bütünlüğe bir müdahale 

teĢkil etmektedir, ii) Taraf Devletlerin hapishane yaĢamını düzenleme konusunda bir 

takdir marjı bulunmaktadır ve zorunlu cezaevi kıyafeti uygulaması bu takdir marjı 

çerçevesinde alınan bir önlemdir, iii) zorunlu cezaevi kıyafeti uygulaması „kamu 

güvenliği‟, „suçun ya da düzensizliğin önlenmesi‟ sınırlama ölçütleri temelinde 

meĢru kabul edilebilir.   

                                                 
142

 Nazarenko v. Ukraine, (App. No. 39483/98), Judgment of the ECHR of 29 April 2003. 

143
 Nazarenko v. Ukraine, (App. No. 39483/98), Judgment of the ECHR of 29 April 2003, para. 139. 

144
 Nazarenko v. Ukraine, (App. No. 39483/98), Judgment of the ECHR of 29 April 2003, para. 139. 

Doktrinde bu hususlara dikkat çeken bir çalıĢma için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 

3/ĠĢkence Yasağı Analizi, sf:298-300. 

145
 Thomas McFeeley and Others v. the United Kingdom, (App. No. 8317/78), Commission Decision 

of 15 May 1980 on Admissibility, para. 45. Bu vakanın AĠHS Madde 3 boyutuyla yer aldığı bir 

çalıĢma için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 3/ĠĢkence Yasağı Analizi, sf: 296-297.  
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Kıyafet bağlamında türban meselesi üzerinde ayrıca durulmasında yarar vardır. 

Örneğin, Leyla Şahin davasında
146

 baĢvurucu, türbanlı bir Ģekilde üniversiteye 

girememesini, diğer hususların yanı sıra Madde 8 altında da Ģikayet konusu 

yapmıĢtır. Mahkeme, esasa iliĢkin değerlendirmesinde, davayı Madde 8 altında da 

ayrıca incelemeyi gerekli görmemiĢtir.
147

 Doktrinde, Mahkeme‟nin, Madde 8 altında 

ayrıca inceleme yapmaması yerinde görülmüĢtür. Mahkeme‟nin bu kararının 

arkasında yatan olası bir gerekçe olarak, baĢvurucunun türbanıyla özel alanda hatta 

üniversite dıĢındaki alanlarda örneğin sokaklarda yer almasının yasak olmaması 

dolayısıyla özel yaĢama saygı hakkına olsa olsa çok sınırlı bir müdahale olması 

olduğu gösterilmiĢtir.
148

 

Belirtilmelidir ki, fiziksel görünüm hukuksal çıkarı bağlamında AĠHS Madde 8 

ile AĠHS Madde 3, Madde 9 ve Madde 10 arasında bir yarıĢmadan bahsedilebilir. 

KiĢinin fiziksel görünümüne yönelik önlemler, kimi durumlarda Madde 8 ve Madde 

3 yarıĢmasını gündeme getirebilir. Yukarıda anlatılan zorunlu cezaevi kıyafeti ve 

zorunlu saç tıraĢ gibi kıyafete ve saça yönelik önlemler, Madde 3 çerçevesinde 

aĢağılayıcı muamele ya da ceza oluĢturup, Madde 3‟ün ihlalini sonuçlayabilir. 

Zorunlu cezaevi kıyafeti ve zorla tıraĢ gibi önlemlerin, Madde 3 çerçevesinde 

aĢağılayıcı muamele ya da ceza teĢkil edebilmesi için bu önlemlerin yöneltildiği 

kiĢiyi aĢağılama amacı taĢıması zorunluluğu yoktur.
149

 Dolayısıyla, belirli bir kıyafeti 

giyme ya da belirli bir saç tıraĢını yaptırma zorunluluğu ilgili kiĢiyi aĢağılama 

amacıyla yapılmasa bile, Madde 3‟teki aĢağılayıcı muamele ya da ceza yasağı söz 

konusu olabilecektir.  Ne var ki, aĢağılayıcı muamele ya da ceza kategorisinin 

gündeme gelebilmesi için zorunlu cezaevi kıyafeti ve zorla tıraĢ iĢlemlerinin asgari 

                                                 
146

 Bu kararın değerlendirildiği bir çalıĢma için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Türk Kıyafet 

Hukuku ve Türban, Legal Yayıncılık, Ġstanbul, Nisan 2005, sf:1277-1318, (bu eser bundan sonra, 

Türk Kıyafet Hukuku olarak gösterilecektir); ayrıca bkz., D. Christopher Decker, Marnie Lloyd, 

“Leyla Sahin v Turkey”, E.H.R.L.R., 2004, sf: 672-678. 

147
 Leyla Şahin v. Turkey, (App. No. 44774/98), Judgment of the ECHR of 29 June 2004, para. 117. 

Anılan kararın Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Türk Kıyafet Hukuku ve 

Türban, sf:1214-1273. 

148
 Mehmet Semih Gemalmaz, Türk Kıyafet Hukuku ve Türban, sf:1317. 

149
 Haydar Burak Gemalmaz, Bedensel Ceza, sf:19; Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 3/ĠĢkence 

Yasağı Analizi, sf: 208. 
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Ģiddet derecesine ulaĢması zorunludur.
150

 Ancak bu durumda, bir Madde 3 ve Madde 

8 yarıĢması söz konusu olacaktır. Madde 3 için aranan asgari Ģiddet eĢiğinin 

aĢılamaması halinde ise Madde 8 tek baĢına gündeme gelecektir.   

Fiziksel görünüm, bir inancın gereği olarak bazı kıyafetler ya da saç-sakal Ģekli 

ekseninde AĠHS Madde 9 korumasını da gündeme getirebilir ve bu bağlamda AĠHS 

Madde 8 ile Madde 9 arasında bir yarıĢma söz konusu olabilir. Yine, bireyin 

kendisini ifade etmesinin/self-expression bir aracı olarak fiziksel görünüm AĠHS 

Madde 10 kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda da, AĠHS Madde 8 ile Madde 

10 yarıĢması açığa çıkabilir. 

D) VatandaĢlık 

UĠHH‟de, EĠHB Madde 15
151

, ÇHS Madde 7
152

 ve Ame.ĠHS Madde 20
153

 

açıkça vatandaĢlık hakkını düzenlemektedir. 

 Diğer taraftan, bir „vatandaĢlığa sahip olma hakkı‟ Ģeklinde bir hak ne AĠHS‟de 

ne de Protokollerinde güvence altına alınmaktadır.
154

 Ancak vatandaĢlığın keyfi 

                                                 
150

 Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 3/ĠĢkence Yasağı Analizi, sf: 209. 

151
 EĠHB Madde 15 metni Ģöyledir: 

 “Madde 15 

 1. Herkesin bir uyrukluğa/(vatandaşlığa) hakkı vardır. 

2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz ve hiç kimsenin 

uyrukluğunu değiĢtirme hakkı inkar/(red) edilemez.” (vurgu eklenmiĢtir) 

152
 ÇHS Madde 7 normu Ģöyledir: 

 “Madde 7 

1. Çocuk, doğumdan hemen sonra nüfus kütüğüne kaydedilecektir ve doğumdan 

itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve, mümkün olduğu ölçüde, 

anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. 

2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun vatandaĢlıktan yoksun/(tabiiyetsiz) kalmasının 

söz konusu olacağı hallerde, kendi ulusal hukuklarına ve bu alandaki ilgili uluslararası 

belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların 

uygulanmasını temin edeceklerdir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

153
 Ame.ĠHS Madde 20 normu Ģöyledir: 

 “Madde 20. VatandaĢlık hakkı 

 1. Her kişinin bir vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. 

2. Her kiĢinin, eğer bir baĢka vatandaĢlığa hak sahibi değil ise, ülkesinde doğduğu 

devletin vatandaĢlığına sahip olma hakkı vardır. 

3. Hiç kimse vatandaĢlığından ya da vatandaĢlığını değiĢtirme hakkından keyfi olarak 

yoksun bırakılmayacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

154
 Karassev and Family v. Finland, (App. No. 31414/96), Admissibility Decision of the ECHR of 12 

January 1999, para. 1 (The Law); Riener v. Bulgaria, (App. No. 46343/99), Judgment of the ECHR of 

23 May 2006, para. 151. 
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olarak reddi, özel yaĢama saygı hakkı üzerinde doğuracağı etki nedeniyle belirli 

koĢullar altında Madde 8 bakımından bir mesele doğurabilir.
155

  

 „VatandaĢlıktan çıkma hakkı‟ da, SözleĢme ya da Protokollerinde 

düzenlenmemektedir. Ancak vatandaĢlıktan çıkma talebinin keyfi olarak 

reddedilmesi çok istisnai bazı durumlarda, bireyin özel yaĢamı üzerinde etki 

doğurması Ģartı ile Madde 8 çerçevesine bir mesele doğurabilir.
156

 Özel yaĢam 

üzerindeki etki, vatandaĢlıktan çıkarılmamanın hukuki ya da pratik sonuçlarından 

kaynaklanabilir.  

 Nitekim, baĢvurucunun çifte vatandaĢlığının bulunduğu Riener davasında, 

vatandaĢlıktan çıkarılma talebi yetkili makamlar tarafından reddedilen baĢvurucunun 

özel yaĢamının bu iĢlemden olumsuz bir Ģekilde etkilenip etkilenmediği 

değerlendirilmiĢtir. Mahkeme, bu red iĢleminin baĢvurucunun sahip olduğu ikinci 

vatandaĢlığı kaybetmesine yol açıp açmayacağına önem vermiĢ ve böyle bir 

olasılığın baĢvurucu tarafından gösterilemediğinden hareketle özel yaĢam üzerinde 

olumsuz bir etki olmadığına ve dolayısıyla Madde 8‟e bir müdahale olmadığına karar 

vermiĢtir.
157

   

E) Bireyin GeçmiĢi Hakkında Bilgi Sahibi Olma Hakkı 

 Bireyin geçmiĢi hakkında bilgi sahibi olması, yani kendi kiĢisel tarihini bilmesi, 

bugününü anlamlandırması bakımından oldukça önemlidir.
158

 AĠHS Madde 8 altında 

korunan özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi çerçevesindeki hukuksal çıkarlardan 

biri olan bireyin kimliğini oluĢturma hakkı, bireyin orijinini ve geçmiĢini bilme 

hakkını da içermektedir.
159

  

 Bireyin kimliğini ve kiĢiliğini oluĢturması için elzem olan kimi kiĢisel bilgilere 

ulaĢamaması Ģikayet konusu yapılarak AĠHM önüne getirilmiĢtir. Bu yöndeki pilot 
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içtihatlardan biri Gaskin davasında oluĢturulmuĢtur. Zikredilen davada baĢvurucu, 

çocukluğunun büyük bölümü çocuk yetiĢtirme yurdunda geçmiĢ bir kiĢidir. 

Çocukluğunun erken dönemlerine iliĢkin bilgilerin yer aldığı dosyaya ulaĢmasına 

ulusal hukuk çerçevesinde izin verilmemesini, AĠHS Madde 8 altında Ģikayet konusu 

yapmıĢtır. Mahkeme, söz konusu dosyanın oldukça kiĢisel bilgiler içerdiğini, 

dolayısıyla baĢvurucunun çocukluğu ve geçmiĢi hakkında bilgilere ulaĢmasının 

engellenmesinin, Madde 8 çerçevesinde bir mesele doğurduğuna karar vermiĢtir.
160

 

 Bir diğer dava Mikulic davasıdır. Anılan davada baĢvurucu, biyolojik babasının 

belirlenmesi için ulusal hukuk çerçevesinde açmıĢ olduğu babalık davası 

bağlamında, babası olduğunu iddia ettiği kiĢinin DNA testi yaptırmaya mecbur 

bırakacak bir mekanizmanın olmayıĢını Ģikayet konusu yaparak AĠHM‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur. AĠHM, incelemesinde, baĢvurucunun biyolojik 

babasını öğrenmesinin, kiĢisel kimliğinin önemli bir yönünü oluĢturduğunu 

belirtmiĢtir.
161

   

 Odievre davasında baĢvurucu, bu kez, biyolojik annesini öğrenmek isteyen bir 

kiĢidir. Mahkeme incelemesini yaparken, baĢvurucunun orijinini öğrenme ve kiĢisel 

geliĢim hakkına gönderme yapmıĢtır.
162

  

 Belirtilmelidir ki, bireyin geçmiĢi hakkında bilgi sahibi olması hakkı, küçükler 

kadar yetiĢkinler özelinde de geçerli bir haktır. Küçükler bağlamında, ÇHS Madde 

7‟de de, çocuğun anne-babasını bilme hakkına yer verilmiĢtir. AĠHM, Jaggi davası 

hükmünde, bireyin orijinini yani biyoloji ebeveynlerini öğrenme hakkının, yaĢla 

birlikte ortadan kalkmadığını belirterek, somut olayda 67 yaĢında olan baĢvurucunun 

biyolojik babasının kim olduğunu öğrenme hakkının Madde 8 kapsamında olduğuna 

karar vermiĢtir.
163
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II) SOSYALLEġME HAKKI 

 AĠHS Madde 8 çerçevesinde korunan hukuksal çıkarlardan bir diğeri de, 

bireyin diğer insanlarla iliĢki kurma ve geliĢtirme hakkıdır. Özel yaĢamın korunması 

hakkının sadece mahremiyet hakkından ibaret olmaması ve yine uygulanabilirlik 

alanının kapalı kapılar ardı ile sınırlanmaması, „sosyalleĢme hakkı‟ olarak 

nitelendirebileceğimiz bu hukuksal çıkarın Madde 8 eliyle korunmasına imkan 

vermiĢtir. 

 Nitekim, Strasbourg Organları içtihatlarında, özel yaĢama saygı hakkının, 

minumum müdahaleyle bir özel yaĢam sürme hakkından yani mahremiyet hakkından 

daha fazlasını ifade ettiği belirtilmiĢtir. Özel yaĢama saygı hakkı, bireyin kiĢiliğini 

geliĢtirmek ve gerçekleĢtirmek için özellikle duygusal alanda olmak üzere diğer 

insanlarla ve dıĢ dünyayla belirli bir dereceye kadar iliĢki kurma ve geliĢtirme 

hakkını da güvence altına almaktadır.
164

     

 Aile yaĢamına saygı hakkı da, sosyalleĢme baĢlığı altında ele alınacaktır. 

Çünkü bireyin kiĢiliğini gerçekleĢtirmek için diğer insanlarla iliĢki kurmasının 

görünümlerinden biri de aile yaĢamıdır. Her ne kadar aile kurumunun büyük bir 

sembolik değeri var ise de, aile yaĢamı son tahlilde, bireyin özel yaĢama saygı 

hakkının fiziksel bir ifadesidir.
165

 

A) Evlenme ve BoĢanma Hakkı 

 Evlilik, cinselliği meĢrulaĢtıran ve üreme amacı güden bir birlikten daha 

fazlasıdır, sosyal bir bağdır. Evlilik hakkının, bireyin özel yaĢamı ile olan yakın 

iliĢkisi ortadadır. Ancak, evlenme hakkı AĠHS Madde 8 altında değil de, ayrı bir 

maddede düzenlenmiĢtir ki, bu düzenleme gerek uluslararası gerekse de  bölgesel 

insan hakları belgelerindeki düzenlemeye koĢuttur. Zira EĠHB, MSHS gibi 

uluslararası insan hakları belgelerinde ve Ame.ĠHS gibi bölgesel bir insan hakları 
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belgesinde evlenme hakkı, özel yaĢama saygı hakkının düzenlendiği madde içinde 

değil ve fakat ayrı bir maddede düzenlenmiĢtir.   

 Durum böyle olmakla birlikte, evlenme hakkının bu çalıĢma çerçevesinde ele 

alınması iki açıdan bir gerekliliktir. Ġlki, evlenme hakkını düzenleyen AĠHS Madde 

12‟de bir boĢanma hakkının da düzenlenmiyor olmasıdır. Ġkincisi ise, AĠHS Madde 

12‟nin son derece katı formülasyonundan ötürü, olası bir eĢcinsel evliliği hakkının 

olsa olsa Madde 8‟den çıkarsanabilecek olmasıdır. Bu ikinci husus bağlamında, 

transseksüellerin de evlenme hakkı ele alınacaktır. ġimdi sırasıyla bu hususlar 

üzerinde duralım. 

 AĠHS Madde 12, evlenme çağına gelen erkek ve kadınların, evlenmek ve bir 

aile kurmak hakkına sahip olduğunu belirten kısa bir maddedir. Madde 12, EĠHB 

Madde 16‟dan
166

 esinlenilerek oluĢturulmuĢ bir maddedir. Ancak, ikisi arasında çok 

ciddi bir fark bulunmaktadır. ġöyle ki, AĠHS Madde 12‟ye kaynaklık eden EĠHB 

Madde 16‟da boĢanma hakkı da ayrıca tanınmıĢtır. Oysa Madde 12, sadece evlenme 

hakkını düzenlemektedir. Üstelik, SözleĢme‟nin Hazırlık ÇalıĢmalarından, SözleĢme 

Yapıcıların boĢanma hakkını bilinçli bir Ģekilde Madde 12 kapsamı dıĢında 

bırakıldığı anlaĢılmaktadır. Nitekim, bu noktaya Johnston ve Diğerleri davasında 

gerek Komisyon gerekse de Mahkeme tarafından dikkat çekilmiĢtir. Anılan davada 

baĢvurucu, Ġrlanda ulusal hukuku çerçevesinde boĢanma hakkının tanınmıyor 

olmasını Ģikayet konusu yapmıĢtır. Komisyon, Madde 12‟nin boĢanma hakkını değil, 

tam aksine evlenme hakkını düzenlediğini ve SözleĢme Yapıcıların iradesinin 

boĢanma hakkını SözleĢme dıĢında bırakmak yönünde olduğunu ifade etmiĢtir.
167

 

                                                 
166

 EĠHB Madde 16 metni Ģöyledir: 

 “Madde 16 

1. Evlilik yaĢındaki erkekler ve kadınlar, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi 

bir sınırlama olmaksızın, evlenme ve bir aile kurma hakkına sahiptir. Evlilik yaĢındaki 

erkekler ve kadınlar, evlenmede, evlilik sürecinde ve evliliğin sona ermesinde eĢit 

haklara sahiptirler. 

2. Evlilik (akdi), ancak evlenmeye istekli olan eĢlerin serbest ve tam rızasıyla 

yapılır/(yürürlüğe girer). 

3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve Devlet tarafından korunma 

hakkına sahiptir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

167
 Johnston and Others v. Ireland, (App. No. 9697/82), Report of the EComHR of 5 March 1985, 

para. 92.  



 278 

Daha sonra aynı dava Mahkeme önüne gelmiĢ ve Mahkeme de, Komisyonla aynı 

yönde karar vermiĢtir.
168

 

 Komisyon, Johnston ve Diğerleri kararında, boĢanma hakkının, SözleĢme‟nin 

günün Ģartlarında yorumlanması ilkesine dayanılarak Madde 12 kapsamına dahil 

edilmesinin de, SözleĢme Yapıcıların son derece açık iradeleri karĢısında mümkün 

olmadığını belirtmiĢtir. Böylece, olası bir boĢanma hakkının Madde 12‟den 

çıkarsanmasının önü tamamen alınmıĢtır. Bu durumda, AĠHM‟nin, boĢanma hakkını 

Madde 12 kapsamına dahil etmesi, yargısal aktivizmin de sınırlarını aĢarak SözleĢme 

Yapıcı role bürünmesi anlamına gelecektir. 

 ĠĢte bu noktada, kanımca, Madde 8 bir çözüm olabilir. Zira, boĢanma hakkının, 

özel yaĢamın bir parçası olduğunu teorik olarak söylemek mümkündür. Ayrıca, 

SözleĢme Yapıcıların boĢanma hakkını Madde 12‟ye dahil etmeme yönündeki 

iradesi, Madde 8‟e teĢmil edilemez. Dolayısıyla, bireylerin istemedikleri bir evliliği 

sürdürmelerinin, özel yaĢama saygı hakkı üzerinde oluĢturacağı ciddi olumsuzluklar 

dikkate alındığında, böylesi bir hakkın SözleĢme sistemi dıĢında bırakılmasını 

anlamlandırmak güçtür. Sadece EĠHB Madde 16 değil, evlenme hakkına yer veren 

MSHS ve Ame.ĠHS de, bu hakkı, boĢanma hakkı ile birlikte düzenlemektedir. 

Görüldüğü üzere AĠHS bu konuda, UĠHH‟de yalnız kalmaktadır. AĠHM‟nin 

boĢanma hakkını Madde 8 kapsamına dahil etmesi mümkündür ve içtihadını bu 

yönde dönüĢtürmesi bir gerekliliktir. 

 BoĢanma hakkı konusunu kapatmadan önce belirtelim ki, Strasbourg Organları, 

evli çiftlerin ayrı yaĢama yani ayrılma hakkını, Madde 8 altında değerlendirmiĢtir. 

Mahkeme, Airey davası hükmünde, özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkının, 

evli çiftlerin ayrı yaĢama hakkını da içerdiğine karar vermiĢtir.
169

 Ayrıca, SözleĢme 

Madde 12‟nin ya da Madde 8‟in bir boĢanma hakkı içermemesi, ulusal hukuklarda 

bu yönde bir hakkın tanınmasına da engel değildir. Zira, Mahkeme, F. davası 
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hükmünde iç hukukta boĢanma hakkının tanınmıĢ olmasının, ne Madde 8‟e ne de 

Madde 12‟ye aykırılık oluĢturduğuna karar vermiĢtir.
170

 

 ġimdi, AĠHS Madde 8‟in eĢcinsel evlilik için kullanılabilecek bir hak 

olabileceği yönündeki teorimizi ele alalım. AĠHS Madde 12‟de evlenme hakkının 

düzenlendiğini belirtmiĢtik. Dolayısıyla, evlenme hakkına yönelik talepler için bu 

maddeye dayanmak gerekmektedir. Ancak, AĠHS Madde 12, açıkça bir kadın ile bir 

erkeğin yapacağı evlenme hakkına gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla, eĢcinsel 

çiftlerin, yani iki kadın ya da iki erkeğin, Madde 12‟ye dayanarak evlenme hakkını 

ileri sürmeleri teorik olarak mümkün değildir. Bu durumda, AĠHS Madde 8 devreye 

girebilir. Strasbourg Organları içtihatlarında eĢcinsel çiftlerin evlenme hakkı ne 

Madde 12 ne de Madde 8 altında tanınmıĢ değildir.
171

 Esasında, heteroseksüel 

çiftlerin evlenme hakkı da, Madde 8 altında değerlendirilmemektedir. Bu hakkın, 

SözleĢme‟deki bir baĢka maddede spesifik olarak düzenlenmiĢ olduğu dikkate 

alındığında, ayrıca Madde 8 altında değerlendirilmemiĢ olması yerinde 

görünmektedir. Ne var ki, yukarıda ele aldığımız boĢanma hakkı gibi, eĢcinsel 
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çiftlerin evlenme hakkı da, kanımca, Madde 8 altında ileri sürülebilir. Madde 12, 

Madde 8‟e göre lex specialis bir hüküm olarak kabul edilip, Madde 12 kapsamına 

girmeyen bir husus Madde 8 çerçevesinde değerlendirilebilir. 

 Doktrinde, EĠHB‟nin evlenme hakkını içeren 16. Maddesinde, evlilik 

yaĢındaki erkekler ve kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir 

sınırlama olmaksızın, evlenme hakkına gönderme yapıldığına dikkat çekilerek, bu 

maddenin eĢcinsellerin evlenme hakkı taleplerine bir dayanak oluĢturabileceği ileri 

sürülmüĢtür.
172

 Gerçekten de, anılan Maddede, AĠHS Madde 12‟de olduğu üzere, bir 

erkek ile bir kadının evlenme hakkı değil ve fakat erkeklerin ve kadınların evlenme 

hakkı düzenlenmiĢtir. 

 Transseksüellerin evlenme hakkı meselesi, yeni cinsiyetlerinin doğum 

belgelerine iĢlenmemesinin bir sonucu olarak ve bu hususla birlikte Ģikayet konusu 

yapılarak Strasbourg Organları önüne getirilmiĢtir. Bu davalarda AĠHM, AĠHS 

Madde 12 anlamında evliliğin, karĢıt biyolojik cinsiyetler arasında gerçekleĢen 

geleneksel evlilik olduğunu belirtmiĢtir.
173

  

 Evlilik hakkının kullanımı bakımından cinsiyetlerin biyolojik cinsiyet ölçütü 

temelinde belirlenmesi eleĢtiriye açıktır. Zira bu haliyle, transseksüellerin AĠHS 

Madde 12‟nin öznesi olması teorik olarak mümkün değildir. Oysa, AĠHS Madde 8 

altında „aile‟ kavramının evrimci yorum yöntemi ıĢığında geniĢ yorumlayan 

Mahkeme‟nin, aynı yöntemi Madde 12 çerçevesinde evlilik kavramı için de yapıp en 

azından, doğum belgelerindeki biyolojik cinsiyetleri, yeni cinisyetlerine göre 

düzeltilen transeksüelleri de, bu hakkın öznesi yapması beklenirdi.  

 Nitekim Mahkeme, transseksüel olan baĢvurucunun cinsiyet değiĢikliği 

operasyonu sonucu kazandığı yeni cinsiyetinin doğum belgesine geçirilmemesi ve bu 

nedenle yeni cinsiyetinin karĢıtı cinsiyetten biri ile evlenememesini Ģikayet konusu 

yaptığı Christine Goodwin davasında, AĠHS Madde 12 anlamında cinsiyeti biyolojik 
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cinsiyet olarak kabul eden yaklaĢımından vazgeçmiĢtir. Mahkeme, SözleĢme‟nin 

hazırlandığı ve kabul edildiği tarihten bu yana evlilik kurumunda büyük sosyal 

değiĢiklikler gerçekleĢtiğini not etmiĢtir. Transseksüelizm konusunda tıp ve bilim 

alanında kaydedilen geliĢmeleri de not eden Mahkeme, cinsiyetin belirlenmesinde 

sadece biyolojik ölçütün dikkate alınmasının artık geçerli bir tutum olarak kabul 

edilemeyeceğini belirtmiĢtir. Mahkeme devamla, ulusal hukuk çerçevesinde evlilik 

için biyolojik cinsiyetin referans alınmasının Madde 12‟nin özüne zarar vereceğine 

karar vermiĢtir. Mahkeme somut olayda AĠHS Madde 12‟nin ihlal edildiğini 

bulgulamıĢtır.
174

  

 Ancak dikkati çekelim ki, biyolojik cinsiyet ölçütünün artık kullanılmıyor 

olması, iki kadın ya da iki erkeğin yani eĢcinsel çiftlerin de, Madde 12 korumasından 

yararlanabileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü, artık biyolojik cinsiyet aranmıyor 

ise de, evlilik için yine de, bir erkek ve bir kadından oluĢan çiftlerin aranacağı 

ortadadır. Zira, transseksüellerin evlenme hakkının Madde 12 kapsamına dahil 

edildiği Christine Goodwin davasında, cinsiyet değiĢikliği operasyonu sonucu kadın 

olmuĢ bir kiĢi, bir erkekle evlenme hakkını ileri sürümüĢtür. Dolayısıyla, bir kadının; 

ister biyolojik cinsiyeti kadın olsun, isterse de cinsiyet değiĢikliği operasyonu sonrası 

kadın olmuĢ olsun, Madde 12 çerçevesindeki evlenme hakkını ancak bir erkekle 

evlenme bağlamında ileri sürebilecektir. Aynı durum bir erkek bakımından da aynen 

geçerlidir.   

 Evlilik kurumunda yaĢanan değiĢiklikleri ve cinsiyetin tek belirleyicisi olarak 

sadece biyolojik faktörlerin dikkate alınmaması gereğinin UĠHH‟deki somut 

izdüĢümünü Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı‟nın evlilik hakkını düzenleyen 9. 

Maddesinde görmek mümkündür. Anılan maddede AĠHS Madde 12‟nin aksine 

kadın ve erkek cinsiyetlerine bilinçli bir Ģekilde yer verilmemiĢtir.  

B) Üreme Hakkı 

 Özel yaĢama saygı hakkı çerçevesinde korunan bir baĢka hukuksal çıkar olan 

üreme ve ona bağlı hakların bu çalıĢma kapsamında görünüĢte yakın bir iliĢki içinde 

                                                 
174

 Christine Goodwin v. the UK, (App. No. 28957/95), Judgment of the ECHR of 11 July 2002, paras. 

100-104. 



 282 

olduğu cinsel kimlik altında değil ve fakat ayrı bir baĢlık olarak burada ele alınması 

bilinçli bir tercihtir ve cinsellik ile üreme arasındaki neden sonuç iliĢkisini koparan 

modern yaklaĢıma koĢuttur. Zira cinselliğin amacı salt üreme değildir. Bu kısa 

açıklamadan sonra Ģimdi üreme hakkı üzerinde duracağız.   

 „Üreme‟nin UĠHH‟de bir insan hakkı olarak tanınması, 1968 yılında Tahran‟da 

toplanan Uluslararası Ġnsan Hakları Konferansı sonunda kabul edilen Tahran 

Bildirisi
175

 ile olmuĢtur. Anılan Bildiri‟de, çiftlerin sahip olacakları çocukların sayısı 

ve zamanlaması konusunda özgür ve sorumlu bir Ģekilde karar verme hakkı olduğu 

vurgulanmıĢtır. Sonrasında, 1974‟de BükreĢ‟te düzenlenen Dünya Nüfusu Eylem 

Planı uluslararası konferansı raporunda
176

 çiftlerin ve bireylerin sahip olacakları 

çocukların sayısı ve zamanlaması konusunda özgürce ve sorumlu bir biçimde karar 

verme, bilgi ve olanaklara sahip olma hakkı
 
olduğu ifade edilmiĢtir. Sonraki süreçte, 

BM tarafından Kahire‟de düzenlenen “Nüfus ve Kalkınma Uluslararası 

Konferansı sonunda hazırlanan raporda
177

 ise “üreme hakları” tanımlanmıĢtır. Buna 

göre, üreme hakları, çiftlerin ve bireylerin sahip olacakları çocukların sayısı ve 

zamanlaması konusunda özgürce ve sorumlu bir biçimde karar verme, buna yönelik 

bilgi ve olanaklara sahip olma ve cinsel sağlık ile üreme sağlığına  iliĢkin en yüksek 

standartlara eriĢme hakkıdır. 

 Üreme hakkı, KKAOKS‟de de kendine yer bulmuĢtur. Zikredilen SözleĢme 

Madde 16/1(e)
178

 normunda, Tahran Bildirisi ve Dünya Nüfusu Eylem Planı 

uluslararası konferansı raporuna koĢut Ģekilde, çiftlerin sahip olacakları çocukların 

sayısı ve zamanı konusunda özgürce karar verme hakkı düzenlenmiĢtir. 

                                                 
175

 Proclamation of Teheran, Teheran, 13 May 1968. 

176
 Report of the United Nations World Population Conference, 1974, UN, E.75.XIII.3. 

177
 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 

September 1994, A/CONF.171/13, 18 October 1994. 

178
 KKAOKS Madde 16/1(e) normu Ģöyledir: 

 “Madde 16 

1. Taraf Devletler, evlilik ve aile iliĢkileriyle ilgili bütün konularda kadınlara karĢı 

ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere bütün uygun/(gerekli) önlemleri alacaklardır ve özellikle, 

erkeklerin ve kadınların eĢitliği temelinde aĢağıdaki hakları tanıyacaklardır: 

  … 

(e) Çocuklarının sayısı ve çocuk sahibi olmanın zamanı hakkında özgür/(serbest) şekilde 

ve sorumlulukla (hareket ederek) karar verme ve bu hakları kullanabilmeleri imkanı veren 

bilgiyi, eğitimi ve araçları edinme bakımlarından aynı haklara sahip olma; (vurgu 

eklenmiĢtir) 



 283 

 Üreme hakkı, AĠHS Madde 8‟deki „özel yaĢam‟ alt-kategorisi çerçevesinde de 

korunan bir haktır. Bireyin ebeveyn olmaya ya da olmamaya karar verme hakkı 

bulunmaktadır.
179

 Bu bağlamda üzerinde durulması gereken önemli bir husus, „suni 

döllenme‟ meselesidir. Tıp biliminin geliĢmesiyle beraber, normal yoldan çocuk 

sahibi olamayan çiftlerin, suni döllenme yöntemiyle çocuk sahibi olmaları mümkün 

hale gelmiĢtir. Dolayısıyla, Taraf Devlelerin bu tür bir üreme yöntemini olası 

kullanıcılar bakımından ulaĢılabilir kılma pozitif yükümlülüğünün ya da bu yöntemin 

çeĢitli türlerine yasak getirmeme negatif yükümlülüğünün, AĠHS Madde 8 altında, 

üreme hakkı çerçevesinde ileri sürülmesi kanımca mümkün olabilir.  

 Suni döllenme ya da tüpte döllenme, yumurta ile spermin bir tüpte döllenerek 

üretilen embriyonun kadın rahmine yerleĢtirilmesini ifade eder. Suni döllenme, 

„homolog‟ ve „heterolog suni döllenme‟ olmak üzere ikiye ayrılmakta, ayrıca 

„taĢıyıcı annelik‟ de üremeye yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.  

 Homolog suni döllenme; evli çiftlerin sperm ve yumurtaları kullanılarak 

gerçekleĢtirilen suni döllenme yöntemi olarak tanımlanmaktadır.
180

 Kanımca, daha 

önce belirttiğimiz üzere, Fransa gibi, uzun süreli fiili birlikteliklerde de, birlikteliğin 

tarafı kadın ve erkeğin suni döllenme yönteminden faydalanmasına cevaz verilen 

ülkeler dikkate alındığında bu tanım eksiktir. Dolayısıyla, X devletinde ya da Y 

devletinde sadece evli çiftler için öngörülüyor olması, homolog suni döllenmeyi 

sadece evli çiftler için geçerli bir suni döllenme yöntemi olarak değerlendirip, uzun 

süreli fiili birliktelikteki partneri, salt bir sperm bağıĢcısına dolayısıyla da üçüncü bir 

kiĢiye indirgemek hatalı olacaktır. Homolog döllenme, evli çiftler ve uzun süreli fiili 

birliktelik yaĢayan kiĢilerin üreme hücreleri kullanılarak gerçekleĢtirilen suni 

döllenmedir. 

 Heterolog suni dölleme; bir sperm ya da yumurta donörü vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilen döllenme yöntemidir. AK üyesi devletlerin yirmi dokuz tanesinde 

                                                 
179

 Evans v. the United Kingdom, (App. No. 6339/05), Judgment of the ECHR [GC] of 10 April 2007, 

para. 38. (“The Grand Chamber agrees with the Chamber that “private life” … incorporates the right 

to respect for both the decisions to become and not to become a parent.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

180
 Onursal Cin, “Yardımcı Üreme Metotları ve Embriyonun Korunması”, Hukuki Perspektifler 

Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 2005, sf: 31-37, 31. 
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sperm donörlüğü
181

, yirmi üç tanesinde kadın üreme hücreleri donörlüğü
182

 ve on 

sekiz tanesinde embriyon donörlüğü
183

 hukuken mümkündür. AK üyesi dokuz 

devlette
184

 ise, taĢıyıcı annelik hukuken mümkündür. 

 Belirtilmelidir ki, AK üyesi devletlerin hemen hemen hepsinde suni 

döllenmeye, üremeye yardımcı bir tedavi olarak izin verilmektedir.
185

 Suni döllenme, 

özellikle de heterolog suni döllenme ve taĢıyıcı annelik, çok önemli soybağı 

meseleleri doğurma potansiyeline sahiptir.
186

 Zira, bu tür durumlarda çocuğun anne 
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 AK üyesi Ģu devletlerde sperm donörlüğü yasaldır: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 

BirleĢik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, 

Hollanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġsviçre, Ġzlanda, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan, Bkz., Steering Committe of Bioethics 

(CDBI), Replies by the memeber States to the questionnaire on access to medically assisted 

procreation (MAP) and on right to know about their origin for children born after MAP, 

Strasbourg, 12 July 2005. 

182
 AK üyesi Ģu devletlerde kadın üreme hücreleri donörlüğü yasaldır: Azerbaycan, Belçika, BirleĢik 

Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Ġspanya, 

Ġsveç, Ġzlanda, Letonya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna 

ve Yunanistan, Bkz., Steering Committe of Bioethics (CDBI), Replies by the memeber States to the 

questionnaire on access to medically assisted procreation (MAP) and on right to know about 

their origin for children born after MAP, Strasbourg, 12 July 2005. 

183
 AK üyesi Ģu devletlerde embriyon donörlüğü yasaldır: Belçika, BirleĢik Krallık, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Ġspanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, 

Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna ve Yunanistan, Bkz., Steering Committe of Bioethics (CDBI), 

Replies by the memeber States to the questionnaire on access to medically assisted procreation 

(MAP) and on right to know about their origin for children born after MAP, Strasbourg, 12 July 

2005. 

184
 AK üyesi Ģu devletlerde taĢıyıcı annelik yasaldır: Belçika, BirleĢik Krallık, Danimarka, Estonya, 

Gürcistan, Hollanda, Rusya ve Ukrayna. Bkz., Steering Committe of Bioethics (CDBI), Replies by 

the memeber States to the questionnaire on access to medically assisted procreation (MAP) and 

on right to know about their origin for children born after MAP, Strasbourg, 12 July 2005. 

185
 Bkz., Steering Committe of Bioethics (CDBI), Replies by the memeber States to the 

questionnaire on access to medically assisted procreation (MAP) and on right to know about 

their origin for children born after MAP, Strasbourg, 12 July 2005. 
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 Suni döllenmeden kaynaklanabilecek soybağı meseleleri için genel olarak bkz., Haluk N. Nomer, 

“Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek Nesep Problemleri”, Prof.Dr. Kemal Oğuzman‟a 
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Çocuk Sahibi Olmanın Soybağına Etkisi”, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku 
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Belirtilmelidir ki, hetorolog suni döllenme ve taĢıyıcı annelik olgularının yol açacağı nesep 

problemlerini engelleme kaygısıyla olsa gerek, Türkiye gibi kimi ülkelerde sadece eĢlere ait üreme 
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ya da babasının hangi ölçüt üzerinden belirleneceği önem arz etmektedir. Dahası, 

özellikle sperm ya da yumurta bağıĢı söz konusu olduğunda çocuğun orijinini 

öğrenme hukuki çıkarı ile bağıĢçının anonim kalma hukuki çıkarı çatıĢabilmektedir.  

 Suni döllenme yöntemine baĢvurmak isteyen kiĢiler için ulusal hukuklar 

çerçevesinde bazı koĢullar öngörülebilmektedir. Bunların baĢında, medeni durum 

gelmektedir. Ayrıca yaĢ ve cinsel yönelim de diğer Ģartlar arasındadır. Medeni durum 

özelinde, AK üyesi devletler arasında bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Türkiye gibi 

bazı devletler suni döllenme yöntemini sadece evli çiftler için öngörmekte iken, 

Fransa gibi bazı devletler ise evli çiftlerin yanı sıra belirli bir süredir birlikte yaĢayan 

çiftler için de bu yöntemin kullanılmasına imkan tanımaktadır.
187

 Belirtilmelidir ki, 

AK üyesi on iki devlette
188

 ise, bekar ve yalnız kadınların da suni döllenme yoluyla 

çocuk sahibi olmasının önü hukuken açıktır.  

 Suni döllenme yöntemine baĢvuracak kiĢiler bakımından aranan bir diğer koĢul 

ise, „yaĢ‟tır. YaĢ konusunda da diğer unsurlarda olduğu üzere, AK üyesi devletler 

arasında bir yeknesaklık bulunmamakta, değiĢik yaĢ limitleri öngörülmektedir.
189

 

 Cinsel yönelim koĢulu bağlamında belirtilmelidir ki, suni döllemeye izin veren 

AK üyesi Devletlerin çoğunluğunda, bu imkan sadece heteroseksüel çiftler için 

öngörülmüĢtür. Bununla birlikte, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Letonya, 

Lüksemburg, Hollanda, Rusya, Ukrayna ve BirleĢik Krallık‟ta cinsel yönelim 

                                                                                                                                          
hücrelerinin kullanılması yoluyla suni döllenmeye izin verilmektedir. Bkz., Üremeye Yardımcı Tedavi 

Merkezleri Yönetmeliği,      
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 Bkz., Steering Committe of Bioethics (CDBI), Replies by the memeber States to the 

questionnaire on access to medically assisted procreation (MAP) and on right to know about 
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 286 

temelinde bir ayrıma gidilmemiĢtir. Dolayısıyla bu ülkelerde eĢcinsel çiftlerin de suni 

dölleme yoluyla ebeveyn olma hakları bulunmaktadır.
190

 

 Belirlenebildiği kadarıyla, suni döllenme yöntemine iliĢkin olarak AĠHM 

tarafından karara bağlanmıĢ bir dava bulunmamaktadır. Ancak, özellikle yukarıda 

yer verdiğimiz medeni durum, yaĢ ve cinsel yönelim gibi, suni döllenme 

yönteminden yararlanmak isteyecek kiĢiler için getirilen koĢullar bağlamında AĠHM 

önüne Madde 8 eksenli bireysel Ģikayet baĢvurularının gelebileceğini öngörmek 

mümkündür. AK üyesi devletler arasında bu hususta tam bir yeknesaklık 

bulunmadığı dikkate alındığında, AĠHM‟in Taraf Devletlere geniĢ bir takdir marjı 

tanıyacağı ve en azından bugün için, Madde 8 çerçevesinde bir mesele görmeyeceği 

ileri sürülebilir. Ancak, transseksüeller örneğinde de gördüğümüz üzere, bir Avrupa 

konsensüsünün oluĢmasıyla beraber, bu hususlar da Madde 8 kapsamına dahil 

edilebilir. 

C) Evlat Edinme Hakkı 

 AĠHS Madde 8 açıkça bir „evlat edinme hakkı‟ içermemektedir. Üstelik AĠHM 

de, Madde 8‟in, „evlat edinme hakkı‟nı güvence altına almadığı içtihadında 

bulunmuĢtur.
191

 Esasında bu yaklaĢım, AĠHM‟in aile hayatına saygı hakkına 

yaklaĢımına koĢuttur. Zira, aĢağıda ilgili yerde ifade edileceği üzere AĠHM, Madde 

8‟in aile kurma arzusuna bir koruma sağlamadığı, ancak halihazırda varolan bir 

ailenin Madde 8‟in korumasından yararlanabileceği içtihadında bulunmuĢtu.  

 BM/ÇHS gibi diğer uluslararası belgelerde de, evlat edinme hakkı Ģeklinde bir 

hak tanınmamaktadır. Zira, evlat edinme, edinen bakımından bir hak olmaktan 

ziyade, evlat edinilecek olan çocuğa bir aile sağlama amacı taĢıyan bir iĢlemdir. 

Nitekim bu husus, Özellikle Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bakıcı Aile Yanına 

YerleĢtirme ve Evlat Edinme Bağlamında Olmak Üzere, Çocukların 
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Korunmasına ve Esenliğine ĠliĢkin Sosyal ve Hukuksal Ġlkeler Bildirisi
192

 Madde 

13‟de açıkça belirtilmiĢtir. ÇHS Madde 21‟de evlat edinme iĢleminde çocuğun en 

yüksek menfaati ilkesinin belirleyici olacağı ifade edilmektedir. Bunun bir gereği 

olarak da, evlat edinmek isteyen kiĢilerin, evlat edinmeye uygun olduklarının, yetkili 

kamu makamları tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.  

 Ancak, SözleĢmeci Devletlerden birinde evlat edinme imkanı bir kez tanınmıĢ 

ise, bu husus AĠHS Madde 8 kapsamında değerlendirilebilecektir. Bu noktada, 

genellikle AĠHS Madde 14‟de düzenlenen ayrımcılık yasağıyla bağlantılı olarak 

Madde 8 gündeme gelecektir. 

 Belirlenebildiği kadarıyla evlet edinme hakkı, AĠHM önüne eĢcinsellerin evlat 

edinme talepleri bağlamında gelmiĢtir. Bu yöndeki öncü içtihatlardan biri, Fretté 

davasında oluĢturulmuĢtur.  

Fretté davasında baĢvurucu, çocuk evlat edinebilmek için ön izin almak 

amacıyla iç hukukta bir baĢvuru yapmıĢtır. Bunun üzerine, Paris Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esenliği ve Sağlığı Departmanı tarafından sosyal bir soruĢturma baĢlatılmıĢtır. 

BaĢvurucu, söz konusu Departmandan bir psikolog ile ilk görüĢmesini yapmıĢ ve bu 

görüĢme sırasında eĢcinsel olduğunu belirtmiĢtir. BaĢvurucunun iddiasına göre, 

görüĢme sırasında baĢvurucu evlat edinme iĢlemlerine devam etmemesi yönünde 

güçlü Ģekilde uyarılmıĢtır. Bilahare, Paris Sosyal Hizmetler Departmanı, 

baĢvurucunun evlat edinmek için ön izin baĢvurusunu reddetmiĢtir. Bu kararın 

gerekçeleri, baĢvurucunun sunabileceği daimi bir anne rol modelinin olmaması ve 

başvurucunun, bir çocuğun gelmesi ile birlikte oluşacak büyük değişikliğin pratik 

sonuçlarını öngörmedeki güçlükleridir.
193

 BaĢvurucu ulusal hukuk çerçevesinde 

yargı yollarına baĢvurmuĢ ve dava en nihayetinde Conseil d‟Etat önüne gelmiĢtir. 

                                                 
192

 Özellikle Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bakıcı Aile Yanına YerleĢtirme ve Evlat Edinme 

Bağlamında Olmak Üzere, Çocukların Korunmasına ve Esenliğine ĠliĢkin Sosyal ve Hukuksal 

Ġlkeler Bildirisi/(“Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare 

of Children, with special reference to Foster Placement and Adoption Nationally and 

Internationally”), BM Genel Kurulu tarafından 03/12/1986 tarih ve 41/85 sayılı Karar ile kabul 

edilmiĢtir. 

Bu belgenin Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human 

Rights Instruments/Cilt V, sf: 167-173 (Türkçe), sf:543-548 (Ġngilizce). 

 
193

 Fretté v. France, (App. No. 36515/97),  Judgment of the ECHR of 26 February 2002, para. 9,10. 
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Conseil d‟Etat kararında, diğer Ģeylerin yanı sıra, başvurucunun yaşam tarzına saygı 

gösterilmesi gerekmekle birlikte bir çocuğa sunacağı konutun/home çocuğun 

gelişimine yönelik esaslı riskler taşıdığını belirterek, baĢvurucuya evlat edinme izni 

verilmemiĢ olması iĢlemini yerinde bulmuĢtur.
194

 

 BaĢvurucu, evlat edinmesi için izin baĢvurusunun reddedilmesinin, cinsel 

yönelimine dayandığını iddia ederek ve cinsel yönelimi temelinde bir ayrımcılığın 

mağduru olduğunu belirterek, AĠHM önünde AĠHS Madde 8 ile bağlantılı olarak 

Madde 14‟ün ihlalini ileri sürmüĢtür.
195

 

 Mahkeme, Fransız iç hukukunun kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın 

tüm bekar kiĢilere evlat edinmek için gerekli olan ön izni temin ederek evlat edinmek 

için baĢvurma olanağı tanıdığını not etmiĢtir. Dolayısıyla Mahkeme, baĢvurucuya 

Fransız hukuku çerçevesinde tanınan evlat edinme hakkının, AĠHS Madde 8‟in 

kapsamına girdiğini ve baĢvurucunun Fransız Medeni Kanunu‟ndaki evlat edinme 

hakkına, cinsel yönelimi temelinde bir müdahalede bulunulduğunu dolayısıyla da 

Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün uygulanabilir olduğunu belirtmiĢtir.
196

 

 Mahkeme, birçok SözleĢmeci Devletin, bekar kiĢilerin evlat edinebildiği 

durumlarda, eĢcinsellerin de evlat edinmelerini açıkça yasaklamadığını fakat bu 

sosyal mesele konusunda SözleĢmeci Devletlerin hukuki ve sosyal düzenlerinde 

yeknesak ilkeler bulmanın imkansız olduğunu ifade etmiĢtir.  

Mahkeme, bilim çevresinin özellikle de çocuk uzmanları, psikiyatrlar ve 

psikologların bir çocuğun bir ya da daha fazla eşcinsel kişi tarafından evlat 

edinilmesinin olası sonuçları konusunda ikiye bölünmüş olduğunu ve bu konudaki 

bilimsel çalışmaların da sınırlı sayıda olduğunu not etmiĢtir. Mahkeme devamla, bu 

alanda Devletlere bırakılan geniĢ takdir marjı ve arzu edilen dengenin sağlanması 

için çocukların en yüksek menfaatinin korunması ihtiyacı dikkate alındığında 

baĢvurucunun evlat edinme izin baĢvurusunun reddinin ölçülülük ilkesini ihlal 

                                                 
194

 Fretté v. France, (App. No. 36515/97),  Judgment of the ECHR of 26 February 2002, para. 16. 
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 Fretté v. France, (App. No. 36515/97),  Judgment of the ECHR of 26 February 2002, para. 26. 
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 Fretté v. France, (App. No. 36515/97),  Judgment of the ECHR of 26 February 2002, para. 32, 33. 
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etmediğine ve dolayısıyla AĠHS Madde 14 anlamında ayrımcı olmadığına karar 

vermiĢtir.
197

  

EĢcinsellerin evlat edinme talepleri sonraki süreçte E. B. davası ile AĠHM 

önüne gelmiĢtir. Anılan davada baĢvurucu, bir kadındır ve bir baĢka kadınla sürekli 

bir birliktelik yaĢamaktadır. BaĢvurucu, evlat edinmek için izin verilmesi amacıyla 

yetkili makamlara baĢvurmuĢ ve söz konusu baĢvurusunda cinsel yöneliminden ve 

kadın partnerinden de bahsetmiĢtir. BaĢvurucunun, evlat edinme izin talebi, baba rol 

modelinin eksik olması ve baĢvurucunun partnerinin evlat edinme sürecine ilgi 

göstermediği, baĢvurucunun bu planının bir parçası olmak istemediği gerekçeleriyle 

reddedilmiĢtir. BaĢvurucu iç hukuk yollarını tükettikten sonra cinsel yönelimi 

temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek AĠHM‟ye bireysel 

Ģikayet baĢvurusunda bulunarak Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlalini 

ileri sürmüĢtür.
 198

 

Mahkeme, bekar kiĢilerin evlat edinmesi hususunda SözleĢme‟nin suskun 

olduğunu, oysa Fransız Medeni Kanunu‟nun bekar kiĢilere evlat edinmek için izin 

baĢvurusu verme hakkını tanıdığın belirtmiĢtir. Mahkeme bu vakanın olgularının hiç 

Ģüphesiz SözleĢme Madde 8‟in kapsamına girdiğini değerlendirmiĢtir. Mahkeme 

Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün bu vakada uygulanabilir olduğuna karar 

vermiĢtir.
199

   

Mahkeme, baĢvurucunun evlat edinme izin baĢvurusunu reddeden ulusal 

makamların, bu kararını baĢvurucunun cinsel yönelimine dayandırarak bir ayrımcılık 

yaptığını ve bu ayrımcılığın SözleĢme çerçevesinde kabul edilemez olduğunu 

değerlendirmiĢtir. Sonuç olarak Mahkeme, baĢvurucunun evlat edinme izin talebinin 

reddinin AĠHS Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün bir ihlali olduğuna karar 

vermiĢtir.
200
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 Fretté v. France, (App. No. 36515/97),  Judgment of the ECHR of 26 February 2002, paras. 42,43. 
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 E.B. v. France, (App. No. 43546/02), Judgment of the ECHR [GC] of 22 January 2008, para. 8, 9, 
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 E.B. v. France, (App. No. 43546/02), Judgment of the ECHR [GC] of 22 January 2008, paras. 49, 
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 E.B. v. France, (App. No. 43546/02), Judgment of the ECHR [GC] of 22 January 2008, paras. 96, 
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Belirtelim ki, yukarıda yer verdiğimiz her iki davada da, AĠHS Madde 8, 

Madde 14 ile bağlantılı olarak gündeme gelmiĢtir. Her iki davada da, Mahkeme, 

Madde 8‟in evlat edinme hakkı Ģeklinde bir hakkı içermediğini, ancak aleyhine 

baĢvuruda bulunulan SözleĢmeci Devletin iç hukukunda böyle bir hak tanındığını not 

etmiĢtir. Buradan hareketle de, Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ü 

uygulanabilir bulmuĢtur.  

AĠHM‟nin bir taraftan evlat edinme hakkının Madde 8 altında korunmadığını 

belirtip, diğer taraftan Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ü devreye sokması 

çeliĢki gibi görünebilir. Ancak, Madde 14 sadece SözleĢme ve Protokollerinde 

düzenlenen haklar bakımından değil ve fakat SözleĢme‟nin gereklerinin ötesine taĢan 

ancak, öz olarak bu haklardan herhangi birinin kapsamına giren ve ulusal hukuklarca 

tanınmıĢ olan hukuksal çıkarlar bakımından da uygulanabilirdir.
201

 Bu nedenle, ne 

Fretté ne de E.B. davası hükümlerini, AĠHS Madde 8‟in evlat edinme hakkını da 

kapsadığı Ģeklinde okumak mümkündür. Eğer bu hak, SözleĢmeci Devletlerden biri 

tarafından ulusal hukukunda tanınıyor ve uygulanmasında örneğin yaĢ, medeni 

durum ya da yukarıda yer verdiğimiz davalarda olduğu üzere cinsel yönelim 

temelinde bir ayrımcılık yapılıyorsa, bu durmda AĠHS Madde 8 ile bağlantılı olarak 

Madde 14 ihlali ileri sürülebilir. ġimdilik, evlat edinme hakkı bu çerçevede AĠHS 

sisteminde korunmaktadır. 

Diğer taraftan, evlat edinme hakkının tek baĢına Madde 8 kapsamına girip 

giremeyeceği hususunun, SözleĢme‟nin günün koĢullarında dinamik bir Ģekilde 

yorumlanması ilkesi ıĢığında gelecekte AĠHM tarafından tekrar değerlendirileceğini 

öngörmek mümkündür. 

                                                 
201

 Case “Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium” 

v. Belgium, (App. No. 1474/62; 1677/62; 1691/62;1769/63; 1994/63; 2126/64), Judgment of the 

ECHR of 23 July 1968, para. 9. Mahkeme bu vakada, ulusal makamlardan belirli bir tipte eğitim 

kurumu tesis etmesini sağlama hakkının AĠHS P1-2‟den çıkarılamayacağını belirtmiĢ fakat böyle bir 

eğitim kurumu tesis eden bir Devletin, giriĢ Ģartları koyarak Madde 14 anlamında ayrımcı önlemler 

alamayacağını belirtmiĢtir. Mahkeme bir baĢka örneği hatırlatmıĢtır. AĠHS Madde 6, Devletlere 

temyiz mahkemeleri kurma yükümlülüğü getirmemektedir. Bir Devlet bu tür mahkemeler kurduğunda 

Madde 6 çerçevesindeki sorumluluklarının ötesine geçmiĢ olur. Fakat aynı tür davalar bakımından 

bazı kiĢileri meĢru bir amaç olmaksızın bu temyiz mahkemelerine baĢvurmaktan alıkoyup diğer 

bazılarına izin verirse Madde 6 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ü ihlal edecektir. Ayrıca bkz., E.B. v. 

France, (App. No. 43546/02), Judgment of the ECHR [GC] of 22 January 2008, para. 48. 
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D) Aile YaĢamı 

1) Otonom Bir Kavram Olarak Aile YaĢamı 

 SözleĢme Organları, „aile yaĢamı‟ kavramının otonom bir kavram olduğunu 

açıkça belirtmiĢ değildir. Ancak, „aile yaĢamı‟nın var olup olmadığını belirlerken 

ulusal hukuklar çerçevesinde geçerli olan kan bağı, evlat edinme ya da resmi evlilik 

iliĢkisi gibi ölçütleri olmazsa olmaz koĢullar olarak görmemektedir. Mahkeme‟ye 

göre, aile yaĢamının var olup olmadığı olgusal bir mesele olup, fiiliyatta yakın kişisel 

bağların bulunmasına bağlıdır.
202

 Dolayısıyla, aile yaĢamı kavramını, otonom bir 

kavram olarak kabul etmek gerekir.
203

 

 Önemle belirtilmelidir ki, aile yaĢamına saygı hakkı, bir aile kurma hakkını 

güvence altına almamaktadır. Bu hakkın koruma Ģemsiyesinden yararlanabilmek 

için, kural olarak, halihazırda bir ailenin varlığı bir önkoĢuldur.
204

 Ancak, aĢağıda 

ele alınacak olan evlilik dıĢı çocuk ile babası arasındaki iliĢki örneğinde olduğu 

üzere, potansiyel aile iliĢkileri de Madde 8 güvencesinden yararlanır. 205  

 SözleĢme Organları, „aile‟yi kural olarak, çekirdek aile yani ebeveynler ve 

küçük çocuklar olarak kabul etmektedir. Zira, „aile iliĢkileri‟ ile „aile yaĢamı‟ 

arasında bir ayrım yapmakta ve aile iliĢkilerini tek baĢına, AĠHS Madde 8 anlamında 

aile yaĢamına saygı hakkı güvencesini derevreye sokmak için yeterli görmemektedir. 

Dolayısıyla, aile yaĢamına saygı hakkının gündeme gelebilmesi için aile iliĢkilerinin, 

bir aile yaĢamı oluĢturduğunun, yani fiiliyatta yakın bağların bulunduğunun, 

baĢvurucu tarafından gösterilebilmesi gerekmektedir.
206

 Nitekim Mahkeme, bunun 
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gösterilebildiği kimi davalarda, aile içinde önemli bir rol oynayabilecek olan 

büyükanne-büyükbaba gibi yakın akrabaları
207

; erkek ya da kız kardeĢleri
208

 ve ikinci 

derece akrabaları, aile kavramı içinde değerlendirmiĢtir. 

 Aile yaĢamı; çiftler arasındaki aile yaĢamı ve ebeveyn ile çocuk arasındaki aile 

yaĢamı baĢlıkları altında incelenecektir. 

2) Çiftler Arasındaki Aile YaĢamı 

a) Evli Çiftler  

 Evli çiftler arasındaki iliĢki, otomatikman aile yaĢamı kavramına girmektedir. 

Üstelik, evli çiftlerin birlikte yaĢaması, aile yaĢamına saygı hakkının devreye 

girebilmesi için olmazsa olmaz bir koĢul da değildir. Dolayısıyla gerçek ve hukuka 

uygun bir evliliğin akdedilmiĢ olması, henüz birlikte yaĢamaya baĢlanılmamıĢ olsa 

dahi, AĠHS Madde 8‟deki aile yaĢamına saygı hakkı güvencesi için yeterli 

olacaktır.
209

 

 Evlilik iliĢkisinin, birlikte yaĢam olgusunda somutlaĢan sosyal iliĢki pratiği 

aranmaksızın aile yaĢamı kapsamında değerlendirilmesi, Strasbourg Organları 

içtihatlarında aile yaĢamı oluĢturan iliĢkiler bakımından bir hiyerarĢi olduğunu ve en 

baĢa da geleneksel evlilik iliĢkisinin oturtulduğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir.
210

   

b) Evlilik DıĢı YaĢam Birliktelikleri/Fiili Birliktelikler 

AĠHS Madde 8 anlamında aile yaĢamı, sadece evlilik iliĢkisinden ibaret 

değildir. Aile yaĢamı kavramının otonom bir Ģekilde yorumlanması, evlilik dıĢı 

yaĢam birlikteliklerinin de, Madde 8 kapsamına yerleĢtirilmesine imkan vermiĢtir.
211
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Ancak, evlilik dıĢı yaĢam birliktelikleri, evlilik iliĢkisi gibi otomatikman aile 

yaĢamına saygı hakkı altına girmemektedir. Fiili birlikteliklerin, aile yaĢamı 

oluĢturup oluĢturmadığı bazı ölçütlere göre tespit edilmektedir. Bu ölçütler 

Ģunlardır:
212

 i) Birlikte yaĢama ölçütü, ii) birlikteliğin süresi ölçütü, iii) karĢılıklı 

bağlılığın gösterilmesi ölçütü.  

Önemle belirtelim ki, evlilik dıĢı yaĢam birlikteliklerinin, AĠHS Madde 8 

anlamında aile yaĢamı oluĢturup oluĢturmadığının tespitinde, bu ölçütler kümülatif 

olarak değerlendirilmemektedir. Davanın koĢullarına göre, bu ölçütlerden sadece 

birinin varlığı da, aile yaĢamına saygı hakkının korumasını gündeme 

getirebilecektir.
213

 AĢağıda bu ölçütler sırasıyla ele alınacaktır. 

i) Birlikte YaĢama Ölçütü 

 Fiili birlikteliklerin, AĠHS Madde 8 anlamında aile yaĢamı oluĢturup 

oluĢturmadığının tespitinde dikkate alınacak ilk ölçüt, birlikte yaĢama ölçütüdür. 

Böylesine bir birlikteliğin, aile yaĢamına saygı hakkının korumasından 

yararlanabilmesi için çiftlerin birlikte yaĢaması bir gerekliliktir.
214

 

ii) Birlikteliğin Süresi Ölçütü 

 Evlilik dıĢı yaĢam beraberliklerinin, aile yaĢamı oluĢturup oluĢturmadığının 

belirlenmesinde kullanılacak bir diğer ölçüt ise, birlikteliğin süresi ölçütüdür. 

                                                                                                                                          
Ireland, (App. No: 16969/90), Judgment of the ECHR of 26 May 1994, para. 44; Kroon and Others v. 
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08/04/88.  CCPR General Comment No. 16. (General Comments), para. 5. (“5. Regarding the term 
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broad interpretation to include all those comprising the family as understood in the society of the 

State party concerned.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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Esasında, bu ölçüt bir önceki ölçüt ile, yani birlikte yaĢama ölçütü ile yakından 

ilintilidir. Kısa süreli birlikte yaĢamalar, aile yaĢamına saygı hakkının korumasını 

devreye sokmak için yeterli olmayabilir. Birlikteliğin belirli bir süre devam etmesi 

gerekmektedir.  

iii) KarĢılıklı Bağlılığın Gösterilmesi Ölçütü 

 KarĢılıklı bağlılığın gösterilmesi ölçütü, fiili birlikteliklerin aile yaĢamı 

oluĢturup oluĢturulmadığını tayinde kullanılan bir diğer test anahtarıdır. Öyle bazı 

istisnai durumlar olabilir ki, birlikte yaĢama olgusu olmaksızın da çiftler arasında bir 

aile yaĢamı olduğu söylenebilir. Bunun en tipik örneğini çocuk sahibi olmak 

oluĢturmaktadır. Nitekim, AĠHM, Kroon davasında, birlikte yaĢamayan ancak 

birlikteliklerinden beĢ çocuk sahibi olan bir çiftin arasındaki iliĢkiyi, Madde 8 

anlamında aile yaĢamı olarak değerlendirmiĢtir.
215

 

3) Çocuk ve Ebeveyn Arasındaki Aile YaĢamı 

a) Genel Olarak 

 Aile yaĢamının var olup olmadığının olgusal bir mesele olup, fiiliyatta yakın 

kiĢisel bağların bulunması ölçütüne bağlı olduğunu belirtmiĢtik. Hal böyle olunca, ne 

kan bağının yokluğu ne de örneğin sadece genetik iliĢkinin varlığı, çocuk
216

 ile 

ebevyn arasında bir aile hayatının olup olmadığının tespitinde tek baĢına yeterlidir. 

Nitekim, X., Y. ve Z. davasında Mahkeme, bir transseksüel ile onun kadın partnerinin 

bir donörden alınan sperm ile suni döllenme yoluyla  doğurduğu çocuğu arasındaki 

iliĢkiyi Madde 8 anlamında aile yaĢamı olarak kabul etmiĢtir.
217

 Öte yandan, G. 

vakasında Komisyon, bir sperm donörü ile, bu donörlükten suni döllenme yoluyla 

doğan çocuk arasında sadece bu unsura dayanarak bir aile yaĢamının olduğunun 

kabul edilemeyeceğini belirtmiĢtir.
218
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 Evlilik içi doğan çocuğun, doğumundan itibaren ebeveynleri ile arasında ipso 

jure bir aile yaĢamı vardır ve çok istisnai durumlar dıĢında sonraki olaylar ile bu bağ 

ortadan kalkmaz.
219

 Örneğin, ebeveynin hapsedilmesi, sınır dıĢı edilmesi ya da 

çocuğun baĢka bir ülkeye götürülmesi gibi olgular ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı 

dolayısıyla da aile hayatını ortadan kaldırmaz.
220

  

 Evlilik dıĢı iliĢki ürünü çocuk söz konusu olduğunda, çocuk ile o çocuğu 

doğuran kadın arasında salt doğurma olgusuna dayanılarak bir soy bağı, dolayısıyla 

da aile iliĢkisi oluĢur.
221

 Doğurma olgusuna dayalı olan bu soybağı, mater semper 

certa est yani ana her zaman bellidir karinesinin bir sonucudur. Kadının evlilik dıĢı 

doğurduğu çocuğu hukuken tanıması gerekmez.
222

 Bu kural, Evlilik DıĢı Doğan 

Çocukların Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi Madde 2‟de
223

 de açıkça 

düzenlenmiĢtir. 

 Bir erkeğin evlilik dıĢı iliĢkisinden doğan çocuğunun, o erkekle soybağı, 

doğumla birlikte kendiliğinden kurulmaz. Evlilik dıĢı doğan çocuğun baba ile 

soybağı, ya babanın çocuğu resmen tanıması ya da yargısal bir kararla kurulur. 

Nitekim bu husus, Evlilik DıĢı Doğan Çocukların Hukuki Statüsüne ĠliĢkin 

Avrupa SözleĢmesi Madde 3‟de de ifade edilmiĢtir. Bu olasılıkta devreye bazı 

ölçütler girer. Bunlar; i) çocuğun ebeveynleri arasında doğumdan önce ya da sonra 

bir aile yaĢamının olması, ii) erkeğin çocukla beraber yaĢaması ya da sık sık 

görüĢmesi, iii) çocuğun büyütülmesi sürecine katılım ve mali destektir. 
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 Küçük çocuklar ile ebeveyn arasındaki aile hayatı için çocuğun ebeveyn ile 

birlikte yaĢaması/cohabitation olmazsa olmaz bir koĢul değildir.
224

 Nitekim, 

Mahkeme, karısından boĢanan ve ortak çocuklarının velayeti karısına verildiği için 

çocuğu ile birlikte yaĢamayan ancak çocuğunu düzenli olarak haftanın dört günü 

birkaç saat gören baĢvurucunun çocuğuna değer verdiği sonucuna ulaĢarak, 

baĢvurucu ile çocuğu arasındaki aile yaĢamının devam ettiğine karar vermiĢtir.
225

  

 Görüldüğü üzere, Strasbourg Organları‟nın ebeveyn ile çocuk arasındaki aile 

hayatına yaklaĢımı oldukça esnek olmuĢtur. Çocuğun en üstün yararının gözetilmesi 

kaygısı ile, evlilik-içi ya da evlilik-dıĢı olmasına veyahut ebeveynlerin artık 

boĢanmıĢ olmasına bakılmaksızın, çocuğun hem anne hem de baba ile olan iliĢkisi 

kural olarak aile yaĢamı kabul edilmiĢtir. Ancak, yetiĢkin çocuk ile ebeveyn 

arasındaki iliĢki her zaman „aile yaĢamı‟ oluĢturamayabilir. YetiĢkin çocuklar ile 

ebeveyn iliĢkileri ve torun büyükanne-büyükbaba iliĢkisi gibi geniĢ aile iliĢkileri 

kural olarak „özel yaĢama saygı hakkı‟ altına girmektedir.
226

     

 Belirtilmelidir ki, evlat edinme durumunda, evlat edinen ile evlatlık arasındaki 

iliĢki de, aile yaĢamına saygı hakkı kapsamına girmektedir.
227

 

b) Çocuk ve Ebeveyn Arasındaki Aile Hayatından Kaynaklanan Haklar 

i) Ebeveynin Velayet Hakkı 

Çocuk ile anne-baba arasındaki aile hayatından kaynaklanan hakların baĢında 

ebeveynin velayet hakkı gelmektedir. Esasında, „velayet hakkı/custody‟ kavram 

olarak paternalist bir yaklaĢımın ürünüdür. Bugün artık bu kavram eleĢtirilmekte ve 

velayet kavramı yerine bazı çevrelerce, „ana-babanın bakım ve koruma 
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sorumluluğu/parental responsibility‟ kullanılmaktadır.
228

 Nitekim, çocuk haklarına 

özgülenmiĢ spesifik bir SözleĢme olan ÇHS metninde de bu kavrama yer 

verilmemiĢtir. Bunun yerine, „ebeveynlerin sorumlulukları, hakları ve ödevleri‟ 

ibaresi kullanılmıĢtır. Yine, ÇHS çerçevesinde tanınan çocuğun katılım hakkı da, 

velayetin ebeveyn bakımından salt bir haktan ibaret olmayıp, aynı zamanda çocuğa 

karĢı sorumluluklar ve ödevler de içerdiğinin bir göstergesidir.   

Ulusal hukuklarda evlilik içi çocukların velayeti anne ve babanındır, yani ortak 

velayettir. Evlilik dıĢı çocuğun velayeti ise anneye aittir.
229

 Evlilik dıĢı yaĢam 

beraberliklerinin ürünü olan çocuk üzerinde çiftin ortak velayete sahip olamaması 

meselesi, Strasbourg Organları önüne de gelmiĢtir. Komisyon, aile yaĢamına saygı 

hakkının tam korumasından evli çiftlerin yararlandığını belirtmiĢ ve evlilik dıĢı 

beraberlik yaĢayan çiftlerin sahip oldukları çocuklar üzerinde ortak velayet hakkına 

sahip olamamasını Madde 8 bakımından bir mesele olarak görmemiĢtir. 

Komisyon‟un gerekçesi oldukça çarpıcıdır. Komisyon, bu tür iliĢkilerde, kadının 

doğurduğu çocuğu ile olan iliĢkisinin çok doğrudan bir iliĢki olduğunu ve devam 

ettiğini belirtmiĢtir. Öte yandan, erkeğin genellikle aile sorumluluğu almak 

istemediğini ifade etmiĢtir. Bu nedenle, çocuğun velayetinin annede olması makul 

kabul edilmiĢtir. Komisyon devamla, evlilik dıĢı yaĢam beraberliği sürdüren çiftin, 

çocuklarının ortak velayetine sahip olmak istiyorlarsa evlenebileceklerini, yok eğer 

evlenmiyorlar ise bunun yasal sonuçlarına katlanmaları gerektiği yönünde karar 

vermiĢtir.
230

 

Komisyon‟un bu kararı eleĢtiriye açıktır ve evli olmayan çiftlere de ortak 

velayet hakkının verildiği Ġsviçre gibi kimi SözleĢmeci Devletlerin varlığı karĢısında, 

ileride değiĢmeye adaydır. 
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 Çiftlerin ayrılma ya da boĢanma halinde ortak çocuklarının velayetinin hangi 

ebeveyne verileceği meselesi de AĠHS Madde 8 kapsamındadır. Bu husus, Madde 8 

altında „aile hayatına saygı hakkı‟ alt-kategorisine girmektedir.
231

 BoĢanma 

iĢleminden sonra, çocuğunun velayeti kendisine verilmeyen ebeveynin, çocuğu ile 

„kiĢisel iliĢki kurma‟ ve onunla „görüĢme hakkı‟ da, Madde 8 güvencesi altındadır. 

Ulusal makamların, ebeveynin çocuğu ile görüĢme hakkını sağlamaya yönelik 

önlemler alması gerekmektedir.
232

  

 Ancak, çocuğunun velayetine sahip olmayan ebeveynin çocuğu ile görüĢme 

hakkı mutlak bir hak değildir. Çocuğun en yüksek menfaati ilkesi burada da 

belirleyici bir ilke olarak devreye girecektir. Ebeveyn ile kiĢisel iliĢki kurulması, 

çocuğun menfaatlerini zedeleyecek ise, ebeveynin kiĢisel iliĢki kurma hakkı 

engellenebilir.
233

 

  Ebeveynin velayet hakkından bahsederken, eĢcinsel ya da transseksüellerin 

velayet hakkı meselesini atlamamak gerekmektedir. EĢcinsel cinsel yönelime sahip 

kiĢilerin ya da cinsiyet değiĢikliği operasyonu geçirmiĢ transseksüellerin velayet 

hakkı meselesi, AĠHS Madde 8 çerçevesinde AĠHM önüne gelmiĢtir. Bu davalardan 

bazıları, transseksüellerin birlikte yaĢadıkları kiĢilerin çocuklarının velayetini alma 

taleplerine iliĢkin iken, bazıları da cinsel yönelimlerinden ötürü öz çocuklarının 

velayetine sahip olamayan ebeveynlerin hak taleplerine iliĢkindir. Esasında, çocuğun 

sağlığına ve menfaatine yönelik ciddi bir tehlike riski içerdiği bilimsel çalıĢmalarla 

kanıtlanmadıkça, geleneksel sosyal algı ve kabullere aykırı gibi görünen bu tür 

durumlara SözleĢme sisteminin değerlerinden biri olan açık fikirlilikle yaklaĢmak 

kanımca yerinde olur.
234

 Belirtilmelidir ki, AĠHM‟in bu hususlara yaklaĢımı geliĢen 

ve farklılaĢan sosyal standartlara uygun Ģekilde değiĢmekle birlikte, henüz bir 
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Avrupa konsensüsü oluĢmadığında bu hususlarda Taraf Devletler geniĢ bir takdir 

marjına sahiptir.   

 Nitekim, X., Y. ve Z. davasında birinci baĢvurucu cinsiyet değiĢikliği 

operasyonu sonucunda kadın iken erkek olmuĢ bir transseksüeldir ve ikinci 

baĢvurucu ile sürekli ve kalıcı bir iliĢki içindedir. Ġkinci baĢvurucu, anonim bir 

donörden alınan sperm ile suni döllenme yoluyla gebe kalmıĢ ve üçüncü 

baĢvurucuyu doğurmuĢtur.
235

 Birinci baĢvurucu, üçüncü baĢvurucunun babası olarak 

kaydedilme talebinde bulunmuĢ ancak bu talep iç hukukta kabul görmemiĢtir. 

BaĢvurucular AĠHS Madde 8 ve Madde 14 ihlali iddiası ile bireysel Ģikayet 

baĢvurusunda bulunmuĢtur.
236

 

 Mahkeme, öncelikle baĢvurucular arasında de facto bir aile hayatı bulunduğunu 

belirledikten sonra somut vakayı Madde 8 çerçevesinde aile hayatına saygı hakkı alt-

kategorisi bağlamında ele almıĢtır.
237

 Mahkeme, transseksüellere ebeveyn haklarının 

verilmesi konusunda ortak bir Avrupa standardı bulunmadığını not etmiĢtir. Ayrıca, 

suni döllenme yoluyla doğan bir çocuk ile baba rolünü üstlenen kiĢi arasındaki sosyal 

iliĢkinin hukukta bir karĢılığı olması gerekip gerekmediği noktasında da bir Avrupa 

konsensüsü olmadığı vurgulanmıĢtır. Suni döllenme yoluyla doğan çocuğun, sperm 

donorönün kimliğini öğrenme hakkının olmasının çocuğun en yüksek menfaatine 

olup olmadığı noktasında da bir Avrupa konsensüsü olmadığı belirtilmiĢtir. 

Dolayısıyla bu alanlarda Taraf Devletlerin takdir marjı geniĢtir.
238

 

 Mahkeme, transseksüelizmin, kompleks bilimsel, hukuki, etik ve sosyal 

meseleler içerdiğini ve bu mesleleler konusunda bir Avrupa konsensüsü olmadığını 

belirterek bu bağlamda Taraf Devletlerin bir çocuğun biyolojik babası olmayan bir 
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kiĢinin o çocuğun babası olarak kabul edilmesi yönünde bir pozitif yükümlülüğü 

bulunmadığını belirtmiĢtir.
239

 

EĢcinsel cinsel yönelime sahip ebeveynin velayet hakkı ise, Salgueiro Da Silva 

Mouta davasında gündeme gelmiĢtir. Anılan davada baĢvurucu, 1983 yılında Bayan 

C.D.S. ile evlenmiĢtir ve 2 Kasım 1987 tarihinde kızları dünyaya gelmiĢtir. 

BaĢvurucu, Nisan 1990 tarihinde eĢinden ayrılmıĢtır ve o tarihten beri bir erkekle 

birlikte yaĢamaktadır. Bayan C.D.S. tarafından baĢlatılan boĢanma iĢlemleri üzerine 

30 Eylül 1993 tarihinde boĢanma gerçekleĢmiĢ ve baĢvurucunun kızının velayeti 

annesine verilmiĢ ve baĢvurucuya da kızı ile görüĢme hakkı tanınmıĢtır.
 240

  

 Ulusal mahkemenin çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmettiği 

kararın gerekçesine dikkat çekmek gerekmektedir. Ulusal mahkeme, baĢvurucunun 

eĢcinselliğinin kabul edilmesi gereken bir olgu olduğuna ve toplumun buna karĢı 

gittikçe daha toleranslı bir hale geldiğine değinmiĢ ve fakat böylesi bir durumun bir 

çocuğun psikolojik, sosyal ve zihinsel geliĢimi için en sağlıklısı ve iyisi olduğunun 

ileri sürülemeyeceğini belirtmiĢtir.  Ulusal mahkeme, çocuğun klasik bir Portekiz 

ailesi içerisinde yaĢaması gerektiğini belirtmiĢ ve eĢcinselliğin ister bir hastalık ister 

aynı cinsiyetten bir insana karĢı bir cinsel yönelim olsun her iki durumda da anormal 

bir durum olduğunu söyleyerek çocukların bu tür anormalliklerin gölgesinde 

büyümemesi gerektiğini belirtmiĢtir.
241

 

 BaĢvurucu, yaptığı bireysel Ģikayet baĢvurusunda, kızının velayetini kendisi 

yerine eski eĢine kendisinin cinsel yönelimi nedeniyle verdiğini ileri sürerek AĠHS 

Madde 8‟in tek baĢına ve Madde 14 ile bağlantılı olarak ihlal edildiğini iddia 

etmiĢtir.
242

   

AĠHM, ulusal mahkemenin kararında baĢvurucunun eĢcinselliğine yer 

verilmesinin bir obiter dicta olmadığı tam tersine baĢvurucunun eĢcinselliğinin, nihai 
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kararda belirleyici bir unsur olduğu görüĢündedir. Mahkeme, bu sonucun, ulusal 

mahkeme baĢvurucuya kızı ile görüĢme hakkı tanırken onu, kızının yanında 

babasının bir baĢka erkekle karı koca gibi yaĢadığını fark ettirecek davranıĢlarda 

bulunmaması yönünde uyarması ile de desteklendiğini belirtmiĢtir. Bundan hareketle 

Mahkeme, ulusal mahkemenin baĢvurucunun cinsel yönelimi temelinde bir 

ayrımcılık yaptığını ve bu ayrımcılığın SözleĢme çerçevesinde kabul edilemez 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
243

  

ii) Çocuğun Nafaka ve Miras Hakları 

 Çocuğun, nafaka ve miras hakları da, teorik olarak, Madde 8 kapsamında ileri 

sürülebilir. Çocuğun nafaka hakkı meselesi, Iosub Caras davasında gündeme 

gelmiĢtir. Anılan davada, diğer hususların yanı sıra baĢvuruculardan biri olan 

küçüğün ulusal mahkeme tarafından tespit edilen nafakasını alamaması da Ģikayet 

konusu yapılmıĢtır. BaĢvurucuların, P1-1 çerçevesinde ileri sürdüğü bu hukuksal 

çıkarı, AĠHM, P1-1 altında imcelememiĢ ve bu hususun özel yaĢama ve aile 

yaĢamına saygı hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Ancak, 

Mahkeme, somut olayda, Madde 8 altındaki incelemesinde nafaka meselesine hiç 

girmemiĢtir. Ancak, nafaka hakkının, Madde 8 ile bağlantısını kurmuĢ olması 

önemlidir. Kanımca, bu karar, karı-koca arasındaki nafaka hususlarında da 

uygulanabilir.  

 Çocuğun mirasçılığı ünlü Marckx davası ile AĠHM önüne gelmiĢtir. Anılan 

davada baĢvurucu, ulusal hukuk çerçevesinde evlilik dıĢı çocuğa, evlilik içi çocuğa 

göre mirastan daha az pay verilmesini diğer hakların yanı sıra, AĠHS Madde 8 

çerçevesinde de Ģikayet konusu yaparak AĠHM önüne getirmiĢtir.
244

 Mahkeme 

incelemesinde, yakın akrabalar arasındaki miras haklarının aile yaĢamıyla yakından 

ilintili olduğunu belirtmiĢtir. Mahkeme‟ye göre, aile yaĢamı, sosyal, ahlaki ve 
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kültürel iliĢkiler kadar, maddi çıkarları da içermektedir ve miras hakları da aile 

yaĢamının son derece önemli bir unsurudur.
245

 

 Marckx davası, her ne kadar çocuğun mirasçılık hakkına iliĢkin ise de, bu dava 

özelinde verilen kararı, diğer ailevi iliĢkilere de uygulamak mümkündür. Örneğin 

eĢler arasındaki mirasçılık ya da akrabalar arasındaki mirasçılık meseleleri de, AĠHS 

Madde 8 ekseninde ileri sürülebilir. 

4) Teknik Olarak Aile Hayatına Girmeyen Bazı Durumlar: EĢcinsel Fiili 

Birliktelikler 

  SözleĢme Organlarının yerleĢik içtihatları uyarınca gerek gey
246

 gerekse de 

lezbiyen
247

 fiili birliktelikler, uzun süreli dahi olsa, AĠHS Madde 8 anlamında „aile 

                                                 
245

 Marckx v. Belgium, (App. No. 6833/74 ), Judgment of the ECHR of  13 July 1979, para. 52, (“52. 

Family life does not include only social, moral or cultural relations … it also comprises interests of a 

material kind, as is shown by, amongst other things, the obligations in respect of maintenance and the 

position occupied in the domestic legal systems of the majority of the Contracting States by the 

institution of the reserved portion of an estate … inheritance rights … represents a feature of family 

life that cannot be disregarded.“) (vurgu eklenmiĢtir) 

246
 X. and Y. v. the UK, (App. No. 9369/81), Admissibility Decision of the EComHR of 3 May 1983, 

(The Law), (“Despite the modern evolution of attitudes towards homosexuality, the Commission finds 

that the applicants' relationship does not fall within the scope of the right to respect for family life 

ensured by Article 8 ); S. v. the UK, (App. No. 11716/85), Admissibility Decision of the EcomHR of 

14 May 1986, para. 2 (The Law), (“As regards family life, the Commission recalls that it has already 

found that, despite the modern evolution of attitudes towards homosexuality, a stable homosexual 

relationship between two men does not fall within the scope of the right to respect for family life 

ensured by Article 8 (Art. 8) of the Convention ... The present applicant's relationship with her now 

deceased partner accordingly also falls outside the scope of Article 8 (Art. 8) insofar as it protects the 

right to respect for family life.”); Mata Estevez v. Spain, (App. No. 56501/00), Admissibility Decision 

of the ECHR of 10 May 2001, (The Law), (“As regards establishing whether the decision in question 

concerns the sphere of “family life” within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention, the Court 

reiterates that, according to the established case-law of the Convention institutions, long-term 

homosexual relationships between two men do not fall within the scope of the right to respect for 

family life protected by Article 8 of the Convention…”) (vurgular eklenmiĢtir)  

Belirtilmelidir ki, doktrinde, eĢcinsel fiili birlikteliklerin Madde 8 anlamında aile yaĢamına girip 

girmediği hususunun Strasbourg Organları tarafından değerlendirilmemiĢ olduğu ifade edilmiĢtir. 

Öyle anlaĢılıyor ki, Strasbourg Organlarının bu konuya iliĢkin olup yukarıda iĢaret ettiğimiz kararları 

gözden kaçmıĢtır. Bkz., Kilkelly, a.g.m., sf: 70. Ayrıca doktrinde Nowak, AĠHM‟in Salgueiro da 

Silva Mouta kararına atıfla hatalı bir Ģekilde eĢcinsel fiili birlikteliklerin aile yaĢamı oluĢturduğunu 

belirtmiĢtir. Oysa, yukarıda alıntıladığımız kararlarla ortaya konulduğu üzere, eĢcinsel fiili 

birliktelikler Madde 8 anlamında aile yaĢamı teĢkil etmemektedir. Ayrıca, atıf yapılan karar eĢcinsel 

fiili birlikteliklerin aile yaĢamı kapsamında olup olmadığı meselesine iliĢkin olmayıp, eĢcinsel bir 

ebeveynin cinsel yönelimi temelinde velayet hakkından yoksun bırakılmasına iliĢkindir. Nowak‟ın, 

anılan hatalı bilginin yer aldığı eseri için bkz., Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and 

Political Rights, CCPR Commentary, Second revised edition, N. P. Engel Publisher, 2005, sf:393 

ve 394, dn. 79. 

247
 C. and L. M. v. the United Kingdom, (App. No. 14753/89), Admissibility Decision of the EcomHR 

of 9 October 1989, para. 1 (The Law). 
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yaĢamı‟ kategorisine girmemekte
248

 ve fakat özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi 

kapsamında değerlendirilebilmektedir. Söz konusu içtihatlarda, homoseksüel fiili 

birlikteliklerin
249

 neden aile yaĢamı kapsamında görülmediğine iliĢkin bir gerekçe ya 

da açıklama yer almamaktadır. 

  Oysa, daha önce belirtildiği üzere, Strasbourg Organları içtihatlarında „aile 

yaĢamı‟ kavramı otonom bir Ģekilde yorumlanmıĢ ve hetoroseksüel fiili birliktelikler 

de, bazı koĢullar altında aile yaĢamına saygı hakkı içinde değerlendirilmiĢtir. Hatta, 

çocuk-ebeveyn iliĢkisi, meĢru ya da gayrimeĢru olmasına bakılmaksızın aile yaĢamı 

içinde görülmüĢtür. Aile yaĢamı kavramının bu denli geniĢ yorumlanması, 

Strasbourg Organları‟nın aileyi, geleneksel anlamının çok ötesinde bir Ģekilde 

kavraması ile mümkün olmuĢtur. Ancak, Strasbourg Organları, homoseksüel çiftler 

tarafından yapılan bireysel Ģikayet baĢvurularında, ayrımcılık yasağını düzenleyen 

AĠHS Madde 14‟ün ihlal iddiasını geçerli kabul etmemiĢtir. ġöyle ki, Strasbourg 

Organları, homoseksüel fiili birlikteliğe hetoroseksüel fiili birliktelikten farklı 

muamele gösterilmesini, ailenin  korunması amacı temelinde meĢru görmüĢ ve AĠHS 

Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlal edilmediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
250

 

SözleĢme Organları‟nın, aile kavramını geleneksel anlamından bağımsız 

yorumlarken, homoseksüel fiili birliktelikleri, geleneksel aile kavramına dayanarak 

                                                 
248

 Bkz., aynı yönde, Helen Stalford, “Concepts of Family Under EU Law – Lessons from the ECHR”, 

International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 16, 2002, sf: 410-434, 420, 422.  

249
 Doktrinde, MSHS/ĠHK‟nin Juliet Joslin and the others v. New Zealand kararı, paragraf 4.8‟e 

atıfla, lezbiyen fiili birlikteliklerin MSHS Madde 17 anlamında aile yaĢamı teĢkil ettiği belirtilmiĢtir. 

Ancak, zikredilen kararın ilgili paragrafında, ĠHK‟nin bu yönde bir bulgusu yer almamakta, Muhatap 

Hükümet‟in, kendi ulusal hukuku çerçevesinde lezbiyen fiili birlikteliklerin aile yaĢamı olarak kabul 

edildiğine dair iddiası yer almaktadır. Dolayısıyla, bu karara atıfla lezbiyen fiili birlikteliklerin MSHS 

çerçevesinde aile yaĢamı kapsamında olduğunu söylemek hatalıdır. Söz konusu doktrin için bkz., 

Nowak, a.g.e., sf: 394. 
250

 S. v. the UK, (App. No. 11716/85), Admissibility Decision of the EcomHR of 14 May 1986, para. 7 

(The Law). (“The Commission finds that the aim of the legislation in question was to protect the 

family, a goal similar to the protection of the right to respect for family life guaranteed by Article 8 

(Art. 8) of the Convention. The aim itself is clearly legitimate. The question remains, however, of 

whether it was justified to protect families but not to give similar protection to other stable 

relationships. The Commission considers that the family (to which the relationship of heterosexual 

unmarried couples living together as husband and wife can be assimilated) merits special protection 

in society and it see no reason why a High Contracting Party should not afford particular assistance 

to families. The Commission therefore accepts that the difference in treatment between the applicant 

and somebody in the same position whose partner had been of the opposite sex can be objectively and 

reasonably justified.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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aile yaĢamına saygı hakkının koruması dıĢında bırakması, sağlam bir argüman olarak 

görünmemektedir.
251

  

  Ancak Mahkeme‟nin, daha önce incelediğimiz X, Y ve Z davası kararında bir 

transseksüel ile onun kadın partneri ve bu partnerin suni döllenme yoluyla dünyaya 

getirdiği çocuk arasındaki iliĢki, de facto bir aile yaşamı olarak kabul edilmiĢti. Bu 

karar, homoseksüel fiili birlikteliklerin de aile yaĢamı içinde görüldüğü algısı 

oluĢturmaktadır. Ne var ki, kararın ayrıntılarına bakıldığında Mahkeme‟nin 

homoseksüel fiili birliktelikleri aile yaĢamına dahil etmediği görülmektedir. Bir kez, 

Mahkeme kararında baĢvuruculardan X‟in cinsiyet değiĢikliği opreasyonu geçirmiĢ 

bir transseksüel olduğunu ve her haliyle Y‟nin erkek partneri olarak onunla birlikte 

yaĢadığını özellikle not etmiĢtir. Ġkinci olarak, bu vakada bir de çocuk bulunmaktadır 

ve bu çocuk, X ve Y‟nin birlikte baĢvurup, kabul edildikleri suni döllenme iĢlemi 

sonrasında dünyaya gelmiĢtir. X, bu sürecin baĢından sonuna kadar içinde olmuĢ ve 

Y‟nin doğumundan itibaren onun babasıymıĢ gibi hareket etmiĢtir. ĠĢte, tüm bu 

faktörlerin kümülatif değerlendirilmesi sonucunda somut olayda bir aile yaĢamının 

olduğu kabul edilmiĢtir.
252

 

  Görüldüğü üzere, Strasbourg Organları‟nın, aile yaĢamı kavramına yaklaĢımı, 

evlilik kavramına yaklaĢımı ile aynı doğrultudadır. Aile yaĢamının varlığının kabulü 

için de, tıpkı evlilikte olduğu üzere, bir erkek ve bir kadının varlığını yani karĢıt 

cinsiyetten kiĢiler olunmasını bir önkoĢul olarak belirlemiĢtir. Ancak, SözleĢme‟nin 

günün koĢullarında yorumlanmasının bir sonucu olarak artık, cinsiyet biyolojik 

cinsiyete indirgenmeyip, cinsiyet değiĢikliği operasyonu geçiren transseksüellerin de 

hem aile hayatının varlığının tespitinde hem de evlilik hakkının kullanımı 

bağlamında yeni cinsiyetleri AĠHM tarafından ölçüt alınmaktadır.  

  Belirtilmelidir ki, Mahkeme eĢcinsel fiili birlikteliklerin halihazırda hukuken ve 

yargısal olarak tanındığı kimi Avrupa devletlerinin olduğunu ve fakat bu konuda 

SözleĢmeci Devletler arasında çok az bir ortak temel bulunduğunu ifade ederek
253

, 

                                                 
251

 Van Dijk, a.g.m., sf:190. 

252
 X., Y. and Z. v. the UK, (App. No. 21830/93), Judgment of the ECHR of 20 March 1997, para. 37. 

253
 Mata Estevez v. Spain, (App. No. 56501/00), Admissibility Decision of the ECHR of 10 May 2001, 

(The Law).   
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bir konsensüs oluĢması halinde fiili birlikteliklerin de aile yaĢamı kapsamında 

değerlendirilebileceğinin iĢaretini vermiĢtir. Zira, AĠHM içtihatlarında benzer bir 

geliĢim çizgisini, transseksüellerin yeni cinsel kimliklerinin tanınmasının bir pozitif 

yükümlülük olarak Madde 8 kapsamına yerleĢtirilmesinde görmüĢtük. Dolayısıyla, 

eĢcinsel fiili birliktelikleri aile yaĢamı kapsamında görmeyen içtihatların dönüĢme 

potansiyeli vardır.   

E) ĠĢ Çevresi 

 Özel yaĢamın korunması hakkının, bireyin kamunun merakından ve 

gözetiminden uzak bir Ģekilde yaĢama hakkı kadar, diğer insanlarla ve dıĢ dünyayla 

iliĢki kurma hakkını da kapsadığını belirlemiĢtik. Bireyin kimliğini oluĢturmasının ve 

sosyalleĢmesinin önemli bir aracı olan dıĢ dünyayla iliĢki kurma hakkı, bireyin iĢ 

yaĢamını dolayısıyla da iĢ çevresini de kapsamaktadır. Nitekim, AĠHM‟nin bu 

konudaki pilot içtihadı olan Niemietz davası kararında, bireylerin genellikle iĢ 

yaĢamında dıĢ dünyayla iliĢkiler kurduğuna ve geliĢtirdiğine vurgu yapılmıĢtır. 

Ayrıca, bireyin iĢ yaĢamı ile özel yaĢamını birbirinden ayırmanın güçlüğüne iĢaret 

edilmiĢtir. Bunun, serbest meslek bağlamından özellikle geçerli olduğunun altı 

çizilmiĢtir.
254

 

 Sidabras ve Dziautas davasında Mahkeme, özel sektörde iĢe baĢlama/girme 

konusundaki kapsamlı yasağın özel yaĢama saygı hakkını etkileyeceği içtihadında 

bulunmuĢtur.
255

 Somut olay bağlamında Mahkeme, baĢvurucuların bazı 

meslekleri/iĢleri yapmalarına yönelik yasağın, diğer hususların yanı sıra dış dünya ile 

ilişki kurmalarını önemli derecede etkilediğini belirterek, bu durumun AĠHS Madde 

8 çerçevesindeki özel yaĢama saygı hakkını etkilediğini bulgulamıĢtır.
256

 Bireylerin 

                                                 
254

 Niemietz v. Germany, (App. No. 13710/88), Judgment of the ECHR of 16 December 1992, para. 

29. 

255
 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of the ECHR 

of 27 October 2004, para. 47. (“47. … the Court considers that a far-reaching ban on taking up private 

sector employment does affect “private life”.) 

256
 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of the ECHR 

of 27 October 2004, paras. 48, 50. (“50. The ban has, however, affected their ability to develop 

relationships with the outside world to a very significant degree...”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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çalıĢmasının dolayısıyla da iĢ çevrelerinin, diğer insanlarla iliĢki kurma ve geliĢtirme 

hakı bakımından önemi bu kararda da ifadesini bulmuĢtur.  

 ĠĢ yaĢamının, sosyalleĢme hakkı bağlamında Madde 8 kapsamına girdiğini 

gösteren yukardaki kararlar daha sonra Mahkeme‟nin Campagnano davası 

içtihadında teyit edilmiĢtir.
257

 

 ÇalıĢma hayatının ve iĢ çevresinin, Madde 8 çerçevesine dahil edilmesi 

olgusunu, bu çalıĢmanın I. Bölümünde ele alınan, özel yaĢamın korunması hakkının 

meĢru beklenti nosyonu ile, kamusal alana geniĢlemesi hususundan ayrı 

düĢünmemek gerekmektedir. Yine, Bu çalıĢma Bölüm II‟de incelenen konut 

hakkının, bireylerin iĢyerlerini de kapsadığını belirlemiĢtik. Ayrıca, aynı Bölüm‟de 

haberleĢmeye saygı hakkı bağlamında, iĢyerinden yapılan telefon görüĢmelerinin de, 

haberleĢmeye saygı hakkı çerçevesinde güvence altına alındığını belirtmiĢtik. 

Dolayısıyla, özel yaĢama saygı hakkını, özel alanın çeperi dıĢına taĢıran bütün bu 

içtihadi birikimi, birlikte okumak gerekmektedir. 

F) Göçmen, Mülteci, Sığınmacı ve Vatansızların Aile ve Sosyal Hayatı  

SözleĢme, ne bir yabancının belirli bir ülkeye giriĢ yapma veyahut orada ikamet 

etme hakkını
258

 ne de bir kiĢinin aile yaĢamını belirli bir ülkede kurma Ģeklinde bir 

hakkı güvence altına almaktadır.
259

 Zaten, yabancıların bir ülkeye giriĢ yapmasını, 

ikamet etmesini kontrol etme ve bir ülkedeki yabancıları sınır dıĢı etme yetkisi 

uluslararası hukukun o ülke Devletine tanıdığı bir yetkidir. 

Ancak, bir parantez açıp belirtilmelidir ki, sınır dıĢı edilme iĢlemi bağlamında 

SözleĢme‟nin iki ayrı Protokolünde düzenlemeler yer almaktadır. AĠHS Protokol 

                                                 
257

 Campagnano v. Italy, (App. No. 77955/01), Judgment of the ECHR of 23 March 2006, para. 53.  

258
 X and Y v. Federal Republic of Germany, (App. No. 7816/77), Admissibility Decision of the 

EcomHR of 19 May 1977; Slivenko v. Latvia, (App. No: 48321/99), Judgment of the ECHR [GC] of 9 

October 2003, para. 115; Sisojeva and Others v. Latvia, (App. No. 60654/00), Judgment of the ECHR 

of 16 June 2005, para. 99; Moustaquim v. Belgium, (App. No. 12313/86), Judgment of the ECHR of 

18 February 1991, para. 36; Amrollahi v. Denmark, (App. No. 56811/00), Judgment of the ECHR of 

11 July 2002, para. 26. 

259
 Slivenko v. Latvia, (App. No: 48321/99), Judgment of the ECHR [GC] of 9 October 2003, para. 94; 

Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, (App. Nos. 9214/80, 9473/81, 9474/81), 

Judgment of the ECHR of 28 May 1985, para. 68; Boultif v. Switzerland, (App. No. 54273/00), 

Judgment of the ECHR of  2 August 2001, para. 39.  
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No.4 Madde 3
260

 (bundan sonra, P4-3) “vatandaĢların sınır dıĢı edilmesi yasağı”nı, 

P4-4
261

 “yabancıların toplu olarak sınır dıĢı edilmesi yasağı”nı içermekte iken, AĠHS 

Protokol No. 7 Madde 1
262

 (bundan sonra, P7-1) ise “yabancıların sınır dıĢı 

edilmesine karĢı usuli güvenceler”i düzenlemektedir.  

 Ancak, her ne kadar SözleĢme belirli bir ülkeye giriĢ yapma ve orada yaĢama 

hakkını güvence altına almıyor ise de, yabancıların bir SözleĢmeci Devlete kabul 

edilmemesi veyahut bir SözleĢmeci Devletin ülkesinde bulunan yabancıların sınır 

dıĢı edilmesi, belirli durumlarda, AĠHS Madde 8‟e bir müdahale oluĢturabilir. 

Nitekim, yabancılara iliĢkin olarak bu bağlamda Strasbourg Organları önüne gelmiĢ 

olan davaları iki kategori altında incelemek mümkündür. Ġlki, bir SözleĢmeci 

Devletin ülkesinde göçmen olarak bulunan ya da uzun süreli ikamet eden kiĢilerin 

sınırdıĢı edilmesi davalarıdır. Ġkincisi ise, bir üçüncü ülke vatandaĢının SözleĢmeci 

Devletlerden birinin ülkesinde bulunan akrabalarına katılması taleplerine iliĢkin 

                                                 
260

 Protokol No. 4 Madde 3 normu Ģöyledir: 

 “Madde 3- VatandaĢların sınırdıĢı edilmesi yasağı 

1. Hiç kimse, ne bireysel ne de toplu olarakuygulanan önlemlere baĢvurulmak 

suretiyle, vatandaĢı bulunduğu Devletin ülkesinden sınır dıĢı edilmeyecektir. 

2. Hiç kimse, vatandaĢı bulunduğu Devletin ülkesine girmek hakkından yoksun 

bırakılmayacaktır.” 

261
 Protokol No. 4 Madde 4 normu Ģöyledir: 

 “Madde 4-Yabancıların toplu olarak sınırdıĢı edilmesi yasağı 

Yabancıların toplu olarak sınırdıĢı edilmesi yasaktır.” 

262
 Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi Protokol No.7” (No.117, 

“Protocol No.7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”), 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 22/11/1984 tarihinde Strasbourg‟da kabul edilip imzaya 

açılmıĢ ve  01/11/1988 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Anılan Protokol‟ün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce 

metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights 

Instruments/Cilt 1/2003, sf: 173-178 (Türkçe) ve sf: 417-422 (Ġngilizce). Protokol No.7 hakkında 

bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teorisi/2007, sf: 1038-1040. 

Protokol No.7 Madde 1 normu Ģöyledir: 

“Madde 1 - Yabancıların sınırdıĢı edilmesine iliĢkin usuli güvenceler 

1. Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir yabancı, hukuka uygun 

olarak ulaĢılmıĢ bir karar uyarınca yapılması hariç, bulunduğu ülkeden sınırdıĢı 

edilmeyecektir ve bu yabancı: 

(a) sınırdıĢı edilmesine karĢı gerekçeleri sunmak, 

(b) durumunun yeniden incelenmesini sağlamak, ve 

(c) bu amaçlarla, yetkili makam ya da bu yetkili makam tarafından atanmıĢ bir kiĢi 

ya da kiĢiler önünde temsil edilmek, olanaklarına sahip kılınacaktır. 

2. Böyle bir sınırdıĢı edilme, kamu düzeni yararı bakımından yahut ulusal güvenlik 

nedenleri temelinde gerekli olduğu zaman, bir yabancı, bu Madde paragraf 1/a, b ve c 

çerçevesindeki haklarını kullanmadan önce de sınırdıĢı edilebilir.” 
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davalardır. AĢağıda bu kategoriler bir arada incelenecektir. Bu iki kategoriden 

ilkinde, Madde 8 anlamında aile yaĢamına ve özel yaĢama saygı hakkı alt 

kategorilerinin her ikisi de bir hukuksal çıkar olarak belirmekte iken, ikinci kategori 

bağlamında sadece aile yaĢamına saygı hakkı alt-kategorisi gündeme gelmektedir.  

1) Aile YaĢamına Saygı Hakkı Alt-Kategorisi Özelinde 

 Öncelikle belirtilmelidir ki, AĠHS Madde 8‟deki „aile yaĢamına saygı hakkı, bir 

SözleĢmeci Devletin ülkesinde hukuka uygun şekilde ikamet eden yabancılar 

tarafından oluĢturulan aile yaĢamını da kapsamaktadır.
263

 Üstelik, Madde 8 

güvencesinden, bir SözleĢmeci Devletin ülkesinde hukuka aykırı şekilde ikamet eden 

yabancıların aile yaĢamı da yararlanabilmektedir. Nitekim, Amara davasında, 

Muhatap Hükümetin ülkesinde hukuka aykırı bir Ģekilde ikamet eden baĢvurucunun 

aile yaĢamına saygı hakkı bağlamında yaptığı Ģikayetini Mahkeme, hukuka aykırı 

Ģekilde ikamet etmeye tek baĢına bir sonuç bağlamayarak, diğer hususları dikkate 

alarak davayı incelemiĢtir.
264

 Esasında bu durum, AĠHS‟nin vatandaĢ ya da yabancı 

olmasına bakılmaksızın bir Taraf Devletin ülkesinde bulunan herkes bakımından 

SözleĢmesel hakların garanti edilmesi genel yükümlülüğünün bir sonucudur. Ancak 

mesele, yabancıların yaĢamakta oldukları SözleĢmeci Devletin ülkesinden 

çıkarılması ya da o ülkeye kabul edilmemesi durumunda, aile yaĢamına saygı hakkı 

korumasının gündeme gelip gelmeyeceğidir.  

 Strasbourg Organları içtihatlarında, bir yabancının, yakın aile üyelerinin 

yaĢamakta olduğu bir SözleĢmeci Devletin ülkesinden çıkarılmasının, AĠHS Madde 

8‟deki aile yaĢamına saygı hakkının bir ihlalini sonuçlayabileceği belirtilmiĢtir.
265

 

Göçmenlerin bulundukları ülkeden çıkarılması durumunda AĠHS Madde 8‟deki aile 

yaĢamına saygı hakkının uygulanabilir olabileceği içtihadı AĠHM tarafından ilk kez 

                                                 
263

 Slivenko v. Latvia, (App. No: 48321/99), Judgment of the ECHR [GC] of 9 October 2003, para. 94. 

264
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Decision of the EcomHR of 5 May 1981; Moustaquim v. Belgium, (App. No. 12313/86), Judgment of 

the ECHR of 18 February 1991, para. 36; Amrollahi v. Denmark, (App. No. 56811/00), Judgment of 

the ECHR of 11 July 2002, para. 26. 
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Abdulaziz, Cabales ve Balkandali davasında oluĢturulmuĢtur.
266

 Ne var ki Mahkeme,  

bu tür vakalarda „aile yaĢamı‟ kavramını dar bir Ģekilde yorumlayarak „çekirdek 

aile‟ye indirgemiĢtir.
267

 Buna göre, bu bağlamda aile yaĢamı, çiftler arasında ve 

anne-baba ile küçük çocuklar arasındaki iliĢkilerden oluĢmaktadır. YetiĢkin çocuklar 

ise, aileye bağımlı/muhtaç olduklarını gösterebildikleri ölçüde aile yaĢamı kavramı 

altına girebilecek aksi halde bu kavramın dıĢında kalacaktır.   

 Evli çiftler özelinde Ģu husus vurgulanmalıdır: AĠHS Madde 8, evli çiftlerin 

oturacakları yeri seçme hakkını güvence altına almadığı gibi, ilgili SözleĢmeci 

Devletin vatandaĢı olmayan bir eĢin o ülkeye kabul edilmesi genel yükümlülüğünü 

de Taraf Devletlere yüklememektedir.
268

 Bununla birlikte, evli çiftlerde, eĢlerden 

birinin yaĢamakta olduğu SözleĢmeci Devletin ülkesinde diğer eĢin ikamet etmesine 

izin verilmemesinin, AĠHS Madde 8 anlamında aile yaĢamına bir müdahale teĢkil 

edip etmediği belirlenirken AĠHM tarafından Ģu ölçütler dikkate alınacaktır:
269

 i) 

Çiftin, aile yaĢamlarını baĢka bir ülkede, örneğin, SözleĢmeci Devletin ülkesinde 

oturum izni talep eden eĢin vatandaĢı olduğu ülkede kurmalarının önünde bir engel 

olup olmadığı, ii) çiftin, aile yaĢamlarını ilgili SözleĢmeci Devletin ülkesinden baĢka 

yerde kurmalarının onlardan beklenilmemesini gerektirecek özel nedenlerin varlığı, 

iii) ilgili SözleĢmeci Devletin ülkesinde bulunan eĢin, diğer eĢle bir aile yaĢamı 

kurarken, onun o devlette oturum izni alamayabileceğini bilip bilmediği.  

 Bir Taraf Devletin göçmenlere iliĢkin siyasası bağlamında aldığı önlemlerin, 

ebeveyn ile küçük çocuğun oluĢturduğu aile yaĢamına bir müdahale teĢkil edip 

etmediği hususu ikili bir ayrım yaparak ele alınabilir. Küçük çocuğun, SözleĢmeci 

Devletlerden birinin ülkesinde doğmuĢ ve orada bulunuyor olduğu senaryoda, 

küçüğün ebeveyninin o ülkede kalmasına izin verilmemesi, aile yaĢamına saygı 

                                                 
266
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hakkına bir müdahale oluĢturacaktır. Bu senaryoda belirleyici olan faktör, küçüğün 

SözleĢmeci Devlette doğmuĢ ve orada büyümekte olduğu gerçeğidir.
270

 Ġkinci 

senaryoda ise, küçük değil ve fakat ebeveyni, SözleĢmeci Devletlerden birinin 

ülkesinde bulunmaktadır ve küçük çocuğunun o ülkede kendisine katılmasını talep 

etmektedir. Böyle bir talebin reddinin, AĠHS Madde 8‟deki aile yaĢamına bir 

müdahale teĢkil ettiğinin tespiti ilk senaryoya göre daha güçtür. Zira, küçük çocuk, 

vatandaĢı olduğu ülkede doğmuĢtur ve o ülkenin kültürel ve dilsel çevresinde 

büyümüĢtür. Dolayısıyla, ebeveynin vatandaĢı olduğu ülkede küçük çocuğuyla 

birlikte aile yaĢamını geliĢtirmesi mümkündür.
271

    

 Görüldüğü üzere, küçük çocuk ebeveyn iliĢkisi söz konusu olduğunda, bir 

SözleĢmeci Devletin ülkesinde kalmaya izin verilmemesinin AĠHS Madde 8‟e bir 

müdahale teĢkil edip etmediği, kural olarak küçük çocuğun durumuna göre 

belirlenmektedir. 

2) Özel YaĢama Saygı Hakkı Alt-Kategorisi Özelinde 

 Sınır dıĢı ve iade vakalarında üzerinde durulan asıl hak, „aile yaĢamına saygı 

hakkı‟ olmakla birlikte
272

, yabancıların ikamet ettikleri ülkede aile yaĢamının yanı 

sıra, sosyal ve ekonomik bağlar da geliĢtirmeleri noktasında „özel yaĢama saygı 

hakkı‟ da bir hukuksal çıkar olarak gündeme gelebilir. Bu husus ilk kez, Beldjoudi 

davasında Yargıç Martens‟in aynı yöndeki görüĢünde ileri sürülmüĢtür. Yargıç 

Martens, haklı olarak, yabancıların hepsinin bir aile yaĢamı olmayabileceğini ve 

fakat hepsinin bir özel yaĢamı olduğunu belirterek, yabancıların bulundukları ülkede 

sosyal iliĢkiler oluĢturdukları ölçüde, bu bağlardan koparılması anlamına gelen 
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ülkeden çıkarma iĢleminin, özel yaĢama saygı hakkına bir müdahale teĢkil 

edebileceğini ifade etmiĢtir.
273

  

 Yargıç Martens‟in bu görüĢü, Strasbourg Organları içtihatlarında karĢılık 

görmüĢtür. Nitekim, C. davası hükmünde Mahkeme, baĢvurucunun 11 yaĢından beri 

Muhatap Devletin ülkesinde bulunduğunu, orada okula gittiğini ve çalıĢtığını not 

ederek, o ülkede gerçek sosyal bağlar, dolayısıyla da bir özel yaĢam oluĢturduğunu 

bulgulamıĢtır. Buradan hareketle, baĢvurucunun sınırdıĢı edilmesi iĢleminin, özel 

yaĢama saygı hakkı alt-kategorisine bir müdahale oluĢturduğu içtihadında 

bulunmuĢtur.
 274

 Dikkati çekelim ki, Mahkeme bu içtihadında, baĢvurucunun 

bulunduğu ülkede geliĢtirdiği iĢ yaĢamına da, sosyal iliĢkiler bağlamında vurgu 

yapmıĢtır ki, bu daha önce belirttiğimiz üzere, iĢ yaĢamının da özel yaĢama saygı 

hakkının bir boyutu olduğu Ģeklindeki Mahkeme içtihatlarına koĢuttur.      

 AĠHM, sınır dıĢı etme vakalarında Madde 8 güvencelerine uyulup uyulmadığını 

tespitte Ģu faktörleri dikkate alacaktır:
275

 

 i) Ülkesine bulunduğu SözleĢmeci Devletten çıkarılmaya çalıĢılan kiĢi, o 

ülkeye ilk kez mi kabul edilmeye çalıĢıyor, yoksa halihazırda orada hukuka uygun 

bir Ģekilde yaĢamakta mı, 

 ii) o ülkede bir evi ya da iĢi olup olmadığı, 

 iii) o ülkede hakkında yapılmıĢ bir Ģikayet olup olmadığı, 

 iv) o ülkede bir aile hayatının olup olmadığı.
 
 

 Özel yaĢama saygı hakkı, sınırdıĢı ve iade vakalarında sadece sosyal iliĢkiler 

kurma hukuksal çıkarı bağlamında değil, aynı zamanda  bu çalıĢmanın II. 

                                                 
273
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Bölümünde ele alınan fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı bağlamında da gündeme 

gelebilmektedir.
276

 

 Son olarak, göçmen kategorisine özgülenmiĢ uluslararası bir SözleĢme olduğunu 

belirtmek gerekir. Bütün Göçmen ĠĢçilerin ve Onların Aile Mensuplarının Hakla-

rının Korunmasına Dair Uluslararası SözleĢme
277

, sadece göçmenlere iliĢkin 

düzenlemeler içermektedir. Mülteciler ve vatansızlar dıĢarda bırakılmıĢtır. SözleĢme 

Madde 4‟te, „aile üyeleri‟ terimi açımlanmıĢtır. Buna göre, göçmen iĢçinin medeni 

nikahlı eĢi, ya da uygulanabilir hukuk tarafından tanınan evlilik benzeri iliĢkideki 

partneri, göçmen iĢçinin bağımlı çocukları ya da bağımlı diğer aile fertleri, aile üyesi 

olarak kabul edilecektir. Bu SözleĢme‟de göçmelerin bulundukları ülkede sahip 

olacakları haklar düzenlenmiĢtir. 

G) Ġnsanlarla Evcil Hayvanları Arasındaki ĠliĢkiler 

 AĠHS Madde 8 çerçevesinde korunan sosyalleĢme hakkının ancak diğer 

insanlarla iliĢkiler kurarak kullanılabileceğini belirtmiĢtik. Nitekim Komisyon, 

köpek beslemeye izin verilmemesinin Madde 8 ihlali olduğunun ileri sürüldüğü X 

davasında, özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisinin bireyin yakın çevresindeki tüm 

iliĢkilere, eğer bu iliĢkiler insani ilişkiler değil ise, geniĢleyemeyeceğini ifade 

etmiĢtir.
278

 Böylece, bireylerin evcil hayvanlarla olan iliĢkisi yani evcil hayvan 

besleyebilmesi, Madde 8 kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır.   

 Esasında Komisyon, burada zikredilen kararında köpeğin insanoğlu ile olan 

yakın bağlarını not etmiĢ ancak ne bu unsuru ne de baĢvurucunun köpek besleme 
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arzusunu, Madde 8 korumasını devreye sokmak için yeterli görmüĢtür. Dolayısıyla, 

somut olay özelinde Madde 8 uygulanabilir bulunmamıĢtır.
279

 

 AĠHK‟nin bu içtihadı eleĢtiriye açıktır. Zira, insanların giderek yalnızlaĢtığı 

günümüz koĢullarında, insanlarla evcil hayvanlar arasında kurulan yakın iliĢkiye 

önem verilmemiĢtir. Oysa, Ev Hayvanlarını Koruma Avrupa SözleĢmesi‟nde
280

 

evcil hayvanlarla insanlar arasındaki özel iliĢki vurgulanmıĢtır. Ayrıca, evcil 

hayvanların insanların yaĢam kalitesine yaptıkları katkıya ve toplum bakımından 

taĢıdıkları öneme dikkat çekilmiĢtir.   

 AĠHM‟in evcil hayvanlarla olan iliĢkiyi, Madde 8 kapsamı dıĢında bırakan 

yaklaĢımının, değiĢeceğini öngörmek mümkündür. Gerçekten de, toplumlarda 

görülen hızlı sosyal değiĢikliklerin bir sonucu olarak, geleneksel aile bağları 

zayıflamıĢ ve evlenme oranı önemli ölçüde düĢmüĢtür. Ayrıca, çoğu Avrupa 

ülkesinde çocuk sahibi olmayan çiftlerin sayıca fazlalığı, insanları evcil hayvanlara 

daha çok yöneltmektedir. Evcil hayvanlar adeta, bireylerin yalnızlıklarını 

paylaĢtıkları varlıklara dönüĢmektedir. Özellikle, yaĢlılar ya da bazı fiziksel 

engelliler bakımından evcil hayvan, genellikle de köpek, son derece önem arz 

etmektedir.
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BÖLÜM 4 

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠNDE ÖZEL YAġAMIN 

KORUNMASI HAKKININ EKONOMĠK, SOSYAL VE 

KÜLTÜREL HAKLAR BOYUTU 

UĠHH doktrininde haklar, yaygın olarak üç kuĢağa ayrılarak ele alınmaktadır. 

Birinci kuĢak haklar, klasik haklar olarak da adlandırılan medeni ve siyasi hakları; 

ikinci kuĢak haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları
1
 ve nihayet üçüncü kuĢak 

haklar dayanıĢma haklarını içermektedir. Klasik haklar, 17. ve 18. yy.‟da özellikle de 

Amerikan ve Fransız burjuva devrimleri sonrası oluĢturulan hukuk belgelerinde 

ortaya çıkmıĢtır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, sanayi devrimi sonrasının 

ürünü olup, burjuva sınıfına karĢı iĢçi sınıfının haklarını korumak üzere formüle 

edilmiĢtir.
2
 DayanıĢma hakları ya da bir diğer adıyla halkların hakları ise, görece 

yakın tarihli olup 1970‟li yıllarda ortaya çıkmıĢtır.
3
 

 Ġnsan haklarının üç kuĢak halinde sınıflanması ilk kez Karel Vasak tarafından 

1979 yılında ortaya atılmıĢtır.
4
 O tarihten beri de oldukça yaygın bir Ģekilde 

benimsenip kullanıla gelmiĢ ise de, hakları birbirinden bütünüyle ayırmak, özellikle 

medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar söz konusu 

olduğunda pek mümkün değildir. Nitekim BM/Genel Kurulu, 421/V sayılı 

Kararı‟nda medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel hakların 

kullanımının birbirlerine bağlı ve bağımlı olduğunu açıkça ifade etmiĢtir.
5
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Belirtilmelidir ki, BM/Genel Kurulu, bu Kararı‟ndaki yaklaĢımını daha sonra 543 

(VI) saylı Kararı‟nda aynen yinelemiĢtir.
6
 Bu bağlamda, insan haklarının ve temel 

özgürlüklerin bölünmezliği ilkesine vurgu yapan 1968 tarihli Tahran Bildirisi
7
 ile 

insan haklarının evrensel, bölünmez, birbirlerine bağımlı ve birbirleri ile karĢılıklı 

olarak iliĢkili olduğunun kabul edildiği 1993 tarihli Viyana Bildirisi ve Eylem 

Programı
8
 da özellikle belirtilmelidir.   

 Kanaatimce, medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

arasındaki bu karĢılıklı bağımlılık ve iliĢkili olma anlayıĢını en iyi yansıtan 

olgulardan biri; mağdur edilebilir kategoriler olarak adlandırılan ve korunması 

özellik arz eden „kadın‟, „çocuk‟ ve „mülteci‟ gibi öznelere hasredilmiĢ özel 

nitelikteki sözleĢmelerde her iki kuĢak hakka birden yer verilmesidir.
9
 Olması 

gereken de budur. Zira, çocuğun birinci kuĢak haklardan olan yaĢam hakkının; yeterli 

Ģekilde beslenme ve salgın hastalıklardan korunma Ģeklindeki ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakları dıĢarıda bırakılarak korunması düĢünülemez. Yine, kadının cinselliğe 

ve üremeye iliĢkin özgürlükleri, ki bunlar birinci kuĢak haklardır, ekonomik, sosyal 

ve kültürel haklardan sağlık hakkı olmaksızın etkili bir Ģekilde güvence altına 

                                                                                                                                          
Söz konusu Kararın incelendiği bir çalıĢma için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, s. 

1673.  

6
 U.N. General Assembly, Resolution No. 543 (VI), Fifth Session, 375

th
 Plenary Meeting, 05/02/1952.  

Söz konusu Kararın incelendiği bir çalıĢma için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, 

sf: 1674.  

7
 Tahran Bildirisi, BM tarafından 22/04/1968-13/05/1968 tarihleri arasında yapılan Tahran 

Konferansı sonunda yayımlanmıĢtır. Türkçe çevirisi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Temel 

Belgelerde Ġnsan Hakları: Maddi Hukuk, 2. bs., ĠHD Yayınları, Ġstanbul, 1996, sf:36-40. 

8
 Viyana Bildirisi ve Eylem Programı, BM tarafından 14/06/1993-25/06/1993 tarihleri arasında 

Viyana‟da yapılan Dünya Ġnsan Hakları Konferansı sonunda kabul edilmiĢtir. Türkçe çevirisi için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Temel Belgelerde Ġnsan Hakları: Maddi Hukuk, sf: 41-65. 

9
 Örneğin, KKAOKS‟de kadının ayrımcılığa uğrayabileceği alanlar, birinci kuĢak insan haklarıyla 

sınırlandırılmamıĢ ve fakat ikinci kuĢak insan haklarına ve hatta Madde 1‟de yer alan „herhangi bir 

baĢka alan‟ ibaresiyle bu iki kuĢak haklar dıĢında kalan alanlara kadar geniĢletilmiĢtir. ÇHS‟de iki 

kuĢak hakka birden yer verilmiĢtir. BM tarafından 28/07/1951 tarihinde kabul edilen ve 22/04/1954 

tarihinde yürürlüğe giren Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair SözleĢme/(Convention relating to the 

Status of Refugees) hem birinci kuĢak hem de ikinci kuĢak insan haklarına giren normlar 

öngörmektedir. 

Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair SözleĢme‟yi 24/08/1951 tarihinde imzalamıĢ ve 

anılan SözleĢme‟ye iliĢkin onay belgesini 30 Mart 1962 tarihinde depo etmiĢtir. Bu SözleĢme 

hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:829-835.  
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alınamaz.
10

 Medeni ve siyasi hakların öngörüldüğü ilgili uluslararası ve bölgesel 

insan hakları sözleĢmeleri denetim organları da bu olgunun farkına vararak, yukarıda 

saydığımız mağdur edilebilir kategoriler bakımından ilgili hakların kapsamını 

geniĢleterek ekonomik, sosyal ve kültürel hakların bazı unsurlarını bu haklara 

eklemiĢtir. Bu husus aĢağıda karar örnekleriyle ele alınacaktır.   

 Medeni ve siyasi haklara özgülenmiĢ gerek uluslararası gerek bölgesel insan 

hakları sözleĢmeleri denetim organlarının, kimi hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların bazı unsurlarını da kapsar Ģekilde geniĢ yorumlaması doktrinde,  “insan 

hakları hukukunun bütünselliği” ilkesinden devinilerek kavramlaĢtırılan 

“bütüncül/bütünleştirilmiş insan hakları yaklaşımı”/(“integrated human rights 

approach”) ile teorileĢtirilmiĢtir.
 11

 

 Bir not olarak ekleyelim ki, doktrinde, “bütüncül/bütünleştirilmiş insan hakları 

yaklaşımı”nın sosyal hakları medeni ve siyasi haklara yardımcı haklar statüsüne 

indirgediği eleĢtirisi getirilerek bu yaklaĢıma karĢı çıkılmıĢtır.
12

 Medeni ve siyasi 

hakları düzenleyen sözleĢmelerin denetim organlarının, kimi sosyal hakları, ilgili 

medeni ve siyasi hakların unsurları olarak koruması için „dolaylı koruma‟ 

kavramının kullanılmasının, söz konusu korumayı daha iyi ifade ettiği de doktrinde 

ileri sürülen görüĢler arasındadır.
13

  

 “Bütüncül/bütünleştirilmiş insan hakları yaklaşımı”na getirilen bu eleĢtiriler 

kanaatimce yerinde değildir. Genel olarak ikinci kuĢak hakların, özel olarak da sağlık 

hakkı, konut hakkı, beslenme hakkı ve çalıĢma hakkı gibi yoksulluğu önleyici sosyal 

hakların, sosyal devlet anlayıĢının aĢındığı küresel kapitalizm koĢullarında nasıl 

                                                 
10

 Kadının ikinci kuĢak hakları konusunda genel olarak bkz., Eva Brems, “Social and Economic 

Rights of Women”, Social, Economic and Cultural Rights: An Appraisal of Current European 

and International Developments, (Ed. Peter Van der Auweraert, Tom De Pelsmaeker, Jeremy 

Sarkin, Johan Vande Lanotte), Maklu, Antwerpen, 2002, sf: 17-41. 

11
 Martin Scheinin, “Economic and Social Rights as Legal Rights”, Economic, Social and Cultural 

Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas), Second Revised Edition, Martinus Nijhoff 

Publishers, London, 2001,  sf:29-54, 32. „Bütüncül/bütünleĢtirilmiĢ insan hakları yaklaĢımı‟nı 

doktrinde ilk kez Martin Scheinin ortaya koymuĢtur. Bu yaklaĢıma, Martin Scheinin‟e atıfla yer veren 

çalıĢmalar için ayrıca bkz., Haydar Burak Gemalmaz, Bedensel Ceza, sf:115, Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1673-1678, özellikle 1677.  

12
 Ida Elizabeth Koch, “Social Rights as Components in the Civil Right to Personal Liberty: Another 

Step Forward in the Integrated Human Rights Approach?”, NQHR, Vol. 20, No. 1, 2002, sf: 39. 

13
 Ertan, a.g.t.,  sf:19. 
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gerçekleĢtirileceği bir sorun olarak belirmiĢ durumdadır.
14

 Hiç kuĢkusuz, küresel 

kapitalizmin sosyal haklar üzerindeki tahribatı çok büyüktür.
15

 ĠĢte böyle bir 

ortamda, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları düzenleyen sözleĢmelerin, bu hakların 

gerçekleĢtirilmesini kural olarak devletin kaynaklarına bağlı kılması ve denetim 

sistemi
16

 olarak da rapor usulü gibi görece zayıf bir denetim sistemi öngörmüĢ 

olması göz önüne alındığında, bu hakların kimi unsurlarının medeni ve siyasi haklar 

içine yerleĢtirilerek bireysel Ģikayet baĢvurusunun konusu yapılması, devletleri bu 

alanda yükümlülük altına sokmaya ve dolayısıyla bu hakların daha etkili bir Ģekilde 

korunmasına hizmet edecektir. Kaldıkı ki, doktrinde, negatif haklar olarak 

sınıflandırılan hakların pozitif yönleri olduğu ve yine pozitif haklar olarak kabul 

edilen hakların da devletlere negatif yükümlülükler de yüklediği belirtilerek, pozitif-

negatif hak ayrımının esasında yapay bir ayrım olduğu ileri sürülmüĢtür.
17

 

I) EKONOMĠK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARIN AĠHS YOLUYLA 

KORUNMASI 

 AĠHS esasında, medeni ve siyasi hakları düzenleyen bir belgedir. Bununla 

birlikte,  ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kimi unsurları, AĠHS‟teki bazı haklar 

çerçevesinde ve AĠHK ile AĠHM eliyle SözleĢme sistemine entegre edilmiĢtir. Bu 

entegrasyonun, “bütüncül/bütünleştirilmiş insan hakları yaklaşımı” olarak formüle 

edildiğini yukarıda belirtmiĢtik. AĠHS çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların korunması aĢağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak daha önce 

UĠHH‟de durumun ne olduğuna bakmak gerekmektedir. 

                                                 
14

 Naz ÇavuĢoğlu, “Sosyal Hakların GerçekleĢtirilmesi”, Yoksulluk, ġiddet ve Ġnsan Hakları, (Ed., 

Yasemin Özdek), TODAĠE, Ankara, Mayıs 2002, sf: 467-475, 474. 

15
 Oktay Uygun, “KüreselleĢme ve DeğiĢen Egemenlik AnlayıĢının Sosyal Haklara Etkisi”, Anayasa 

Yargısı, Cilt 20, Ankara, 2003, sf:250-284, 281. 

16
 Bir parantez açıp belirtilmelidir ki, ESKHS halihazırda denetim usulü olarak yalnızca rapor usulünü 

öngörmekle birlikte, bireysel Ģikayet baĢvurusu usulünü tanıyan “Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar SözleĢmesi Seçmeli Protokolü”/(“the Optional Protocol to the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”) 10 Aralık 2008 tarihinde BM Genel Kurulu‟nun 

63. Oturumunda kabul edilmiĢ ve 24 Eylül 2009 tarihinde New York‟ta imzaya açılmıĢtır. Anılan 

Protokolü, 1 Aralık 2009 tarihi itibariyle 30 devlet imzalamıĢtır.  

17
 Oktay Uygun, “Ġnsan Hakları Kuramı”, Ġnsan Hakları, Gökçen Alpkaya vd., YKY Yayınları, 

Ġstanbul, Aralık 2000, sf:13-44, 33-34. 
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 Ġkinci kuĢak hakların bazı unsurlarının birinci kuĢak haklar çerçevesinde 

korunması olgusu sadece AĠHS Organları içtihatlarında değil, medeni ve siyasi 

haklara özgülenmiĢ bir uluslararası sözleĢme olan MSHS denetim organı Ġnsan 

Hakları Komitesi (bundan sonra, ĠHK) içtihatlarında ve Genel Yorumlarında da 

karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca, ADÖ‟nün yapılaĢtırdığı bölgesel bir sözleĢme olan 

Ame.ĠHS‟nin denetim organı olan Ame.ĠHM kararlarında da bu olguyu görmek 

mümkündür. AĢağıda bu kararlara değinilecektir. Yeri gelmiĢken belirtilmelidir ki, 

Ame.ĠHS‟nin ikinci kuĢak haklara hasredilmiĢ 1988 tarihli Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Alanında Ek Protokol
18

 (bundan sonra, Ame.ĠHS/ESKHP) 

baĢlıklı bir protokolü de bulunmaktadır.  

ĠHK, özellikle ayrımcılık yasağını düzenleyen MSHS Madde 26‟yı, sadece 

medeni ve siyasi haklar alanında değil ve fakat ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

alanında da ayrımcılık yapılmasını yasaklar Ģekilde yorumlamaktadır.
19

 ĠHK, yaĢam 

hakkına özgülenmiĢ 1982 tarihli Genel Yorum No.6‟da ise, yaĢam hakkının 

genellikle dar bir biçimde yorumlandığını oysa bu hakkın sınırlı bir yorumla tam 

olarak anlaĢılamayacağını belirtmiĢtir. YaĢam hakkının korunabilmesi için Taraf 

Devletlerin pozitif önlemler alması gerektiğini değerlendiren Komite özellikle, bebek 

ölümlerini azaltmak ve ortalama yaĢam süresini uzatmak için kötü beslenmeyi ve 

salgın hastalıkları ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınması tavsiyesinde 

bulunmuĢtur.
20

  

                                                 
18

 ADÖ Genel Kurulunun on-sekizinci olağan oturumunda 17/11/1988 tarihinde San Salvador‟da 

kabul edilen “Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Alanında Ek Protokolü” (“Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the 

Area of Economic, Social and Cultural Rights”), 16/11/1999 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 17/11/1988 

tarihli “Ame.ĠHS/ESKHP”nün Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt III/2003, sf:159-173 (Türkçe) 

ve sf:513-526 (Ġngilizce). Ame.ĠHS/ESKHP hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, 

Genel Teori/2007, sf:1302-1312. 

19
 Bkz., Scheinin, “Economic and Social Rights as Legal Rights”, sf:32-33 ve bu sayfalarda zikredilen 

içtihatlar. 

20
 General Comment No. 6: The Right to Life (art. 6), (Sixteenth session, 1982), 30/04/1982, para. 

5. Anılan Genel Yorum‟un Türkçe çevirisinin yer aldığı bir çalıĢma için bkz., Lema Uyar, BirleĢmiĢ 

Milletler‟de Ġnsan Hakları Yorumları, Ġnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi, 1981-2006, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2006, sf:10-12. 
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Ame.ĠHM ise, bir çocuk rehabilitasyon kurumu ile ilgili olarak Paraguay‟a 

karĢı açılmıĢ Juvenile Reeducation Institute davasında
21

, söz konusu alıkonulan 

küçükler/detainee minors olduğunda, taraf devletin sorumluluğunun bu küçüklere 

„sağlık hizmeti‟ ve eğitim sağlamayı da içerdiğini belirtmiĢtir. Bu sorumlulukların, 

alıkonulma durumunun küçüklerin „yaşam tasarımlarını/life plan‟
22

 yok etmesini 

engelleyeceği vurgulanmıĢtır.
23

 Ame.ĠHM, alıkonulan küçüklere periyodik „sağlık 

hizmeti‟ sağlanması yükümlülüğünün, diğer hususların yanı sıra yaĢam hakkını 

düzenleyen Ame.ĠHS Madde 4‟ün
24

 yorumundan çıkarsanacağını ifade etmiĢtir. 

Mahkeme, küçüklerin fiziksel, zihinsel, ruhsal, moral, psikolojik ve sosyal 

geliĢimlerinin kritik bir aĢamasında oldukları göz önünde bulundurulduğunda, 

onların „sağlık‟ ve eğitim haklarının sağlanmasının „yaşam tasarımları/life plan‟ 

bakımından sonuçları olduğunu not etmiĢtir.
25

  

                                                 
21

 Juvenile Reeducation Institute v. Paraguay, Judgment of the IACtHR of 2 September 2004. Bu 

davanın ayrıntılı bir Ģekilde incelendiği bir çalıĢma için bkz., Israel de Jesus Butler, “The Rights of the 

Child in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights: Recent Cases”, HRLR, Vol. 5, 

2005, sf: 151-167, 151-160. 

22
 „YaĢam tasarımı/life plan‟ ibaresinin ne anlama geldiğini Ame.ĠHM önceki içtihatlarında 

açımlamıĢtır. Buna göre, „yaĢam tasarımı‟ ya da „yaĢam planı‟ ibaresi, “bir bireyin yaĢamını 

sürdürmesi ve kendisi için koyduğu amaçları gereçekleĢtirmesi için sahip olabileceği seçeneklere 

dayanan kiĢinin kendisini gerçekleĢtirmesi/personal fulfilment kavramı ile benzerdir.”. Bkz., Loayza 

Tamayo v. Peru, (Reparations) IACthHR Series C 42 (1998), para. 148.  

23
 Juvenile Reeducation Institute v. Paraguay, Judgment of the IACtHR of 2 September 2004, para. 

161. 

24
 Ame.ĠHS Madde 4 normu Ģöyledir: 

“Madde 4. YaĢam hakkı 

1. Her kiĢinin yaĢamına saygı gösterilmesine hakkı vardır. Bu hak, genel olarak, gebe 

kalma anından baĢlayarak, yasa ile korunacaktır. Hiç kimse yaĢamından keyfi olarak 

yoksun bırakılmayacaktır. 

2. Ölüm cezasını kaldırmamıĢ olan ülkelerde, bu cezaya sadece, çok ciddi nitelikli 

suçlar için ve suçun iĢlenmesinden önce yürürlüğe konmuĢ olup bu tür cezayı öngören 

bir yasa uyarınca ve yetkili bir mahkeme tarafından nihai bir karar verilmiĢ olması 

halinde hükmedilebilir. Bu cezanın uygulanması, halihazırda bu cezanın uygulanmadığı 

suçları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmeyecektir. 

3. Ölüm cezası, bu cezayı kaldıran devletlerde yeniden yürürlüğe konmayacaktır. 

4. Ölüm cezası hiçbir halde, siyasal suçlar ya da bunlarla bağlantılı ortak suçlar için 

verilmeyecektir. 

5. Ölüm cezası, suçun iĢlendiği zaman 18 yaĢın altında ya da 70 yaĢın üstünde olan 

kiĢilere verilmeyecek; ve gebe kadın üzerinde uygulanmayacaktır. 

6. Ölüm cezasına mahkum edilen her kiĢinin, her vakada kararlaĢtırılabilecek olan, 

affedilme, bağıĢlanma ya da cezanın hafifletilmesi için baĢvuruda bulunma hakkı 

olacaktır.” 

25
 Juvenile Reeducation Institute v. Paraguay, Judgment of the IACtHR of 2 September 2004, para. 

172. 



 320 

 Yukarıda yer verilen BM/ĠHK 1982 tarihli Genel Yorum No.6 ve Ame.ĠHM 

hükmü, birinci kuĢak hakların baĢında gelen yaĢam hakkını, sadece nefes alıp verme 

özgürlüğüne indirgiyerek dar bir Ģekilde yorumlamayıp, „yaşamın niteliği‟ boyutunu 

da ekleyerek, söz konusu hakkın kapsamını geniĢletmiĢtir. „Yaşamın niteliği‟ 

meselesi kaçınılmaz olarak ikinci kuĢak haklara kapı açmaktadır. Nitekim, BM/ĠHK 

1982 tarihli Genel Yorum No.6 beslenme ve sağlığa gönderme yaparken, Ame.ĠHM 

hükmü de sağlığın yanı sıra her ne kadar birinci kuĢak hakları düzenleyen belgelerde 

yer alsa da ikinci kuĢak haklar arasında sayılabilecek olan eğitime de gönderme 

yapmıĢtır.  

 Yukarıda örneklenen kararlar ıĢığında denilebilir ki, medeni ve siyasi hakların, 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kimi unsurlarını da kapsar Ģekilde 

yorumlanabilmesi pozitif yükümlülükler doktrinine atıfla mümkün olabilmektedir.  

  UĠHH‟de bazı ikinci kuĢak hakların, birinci kuĢak hakların içine yerleĢtirilerek 

korunması meselesine genel olarak baktıktan sonra asıl konumuz olan AĠHS‟ye geri 

dönüyoruz. Dikkati çekmek gerekir ki, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların AĠHS 

çerçevesinde korunması iki ayrı Ģekilde söz konusu olmuĢtur: Ġlki, ekonomik, sosyal 

ve kültürel hakların “bütüncül/bütünleştirilmiş insan hakları yaklaşımı” uyarınca 

AĠHS‟de tanınan bazı hakların unsurları olarak „doğrudan‟ korunmasıdır ki, 

belirlenebildiği kadarıyla ilk olarak AĠHS Madde 6/1 ile bağlantılı olarak gündeme 

gelmiĢtir. Ġkincisi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların AĠHS‟de tanınan bazı 

hakların sınırlandırılmasında bir sınırlama ölçütü olarak kullanılarak „dolaylı‟ olarak 

korunmasıdır.
26

  

 Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların AĠHS Madde 6/1 aracılığıyla doğrudan 

korunmasına iliĢkin öncü kararlardan biri Airey
27

 davası kararıdır. BaĢvurucunun, 

ekonomik yetersizliği ve dava masrafının yüksekliği nedeniyle kocası aleyhine 

boĢanma davası açamamasının AĠHS Madde 6/1‟deki „mahkemeye baĢvurma‟ 

hakkını ihlal ettiğini ileri sürdüğü Airey davası kararı, adil yargılanma hakkının 

                                                 
26

 Scheinin, “Economic and Social Rights as Legal Rights”, sf: 38-40. 

27
 Airey v. Irland, (App. No: 6289/73), Judgment of the ECHR of 9 October 1979. 
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„sosyal boyutunu oluĢturan‟
28

 „ücretsiz adli yardım hakkı‟na iliĢkindir. Bu kararda 

AĠHM öncelikle, SözleĢme‟nin günün koĢullarında yorumlanması gerektiğini not 

etmiĢ ve AĠHS‟nin esas itibariyle medeni ve siyasi hakları düzenlediğini ancak, söz 

konusu hakların birçoğunun sosyal veya ekonomik unsurları olduğunu belirtmiĢtir. 

Mahkeme, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanına taĢabilecek/uzanabilecek 

olmanın, SözleĢme‟yi belirli bir Ģekilde yorumlamaktan sakınmada belirleyici bir 

faktör olmaması gerektiği görüĢündedir. Mahkeme ayrıca, ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklar ile medeni ve siyasi hakları birbirinden kesin bir biçimde ayırmanın 

güç olduğunu vurgulamıĢtır, ki bu vurgu son derece önemlidir.
29

  

 Hemen belirtilmelidir ki, AĠHM 1979 tarihli Airey davası hükmünde medeni ve 

siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar arasında kurduğu iliĢkiyi, daha 

sonra 2004 yılında verdiği Sidabras and Dziautas
30

 ve 2005 tarihinde verdiği Stec 

davası hükümlerinde teyit etmiĢtir.
31

 

 Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların AĠHS Madde 6/1 aracılığıyla doğrudan 

korunmasının bir diğer örneğini ise, sosyal güvenlik uyuĢmazlıklarının Madde 6/1 

kapsamında „mahkemeye baĢvurma‟ hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi 

oluĢturmaktadır. Belirtilmelidir ki, sosyal güvenlik uyuĢmazlıklarının Madde 6/1 

kapsamında değerlendirildiği AĠHM‟nin erken dönem içtihatlarında belirleyici 

                                                 
28

 Scheinin, “Economic and Social Rights as Legal Rights”, sf: 34.  

29
 Airey v. Irland, (App. No: 6289/73), Judgment of the ECHR of 9 October 1979, para.26. (“26. … 

the Convention must be interpreted in the light of present-day conditions (…) and it is designed to 

safeguard the individual in a real and practical way as regards those areas with which it deals (…). 

Whilst the Convention sets forth what are essentially civil and political rights, many of them have 

implications of a social or economic nature. … the mere fact that an interpretation of the Convention 

may extend into the sphere of social and economic rights should not be a decisive factor against such 

an interpretation; there is no water-tight division separating that sphere from the field covered by the 

Convention.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

30
 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of the ECHR of 

27 October 2004, para. 47. “47. … there is no watertight division separating the sphere of social and 

economic rights from the field covered by the Convention.” (vurgu eklenmiĢtir) 

31
 Stec and others v. the United Kingdom, (App. No: 65731/01; 65900/01), Admissibility Decision of 

6 July 2005, para.52. (“52. Whilst the Convention sets forth what are essentially civil and political 

rights, many of them have implications of a social or economic nature. The mere fact that an 

interpretation of the Convention may extend into the sphere of social and economic rights should not 

be a decisive factor against such an interpretation; there is no water-tight division separating that 

sphere from the field covered by the Convention.”) (vurgu eklenmiĢtir)  
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kıstas, söz konusu uyuĢmazlıkların özel hukuk yönünün baskın olup olmadığı idi.
32

 

Ancak AĠHM‟nin sonraki dönem içtihatlarında kamu hukuku özelliği olan sosyal 

güvenlik ödenekleri/social security benefits de AĠHS Madde 6/1 kapsamında 

değerlendirilmiĢtir.
33

 

Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların, AĠHS‟de tanınan bazı hakların 

sınırlandırılmasında meĢru amaçlar olarak kullanılarak „dolaylı‟ olarak da 

korunabildiğini yukarıda belirtmiĢtik. Sosyal devlet anlayıĢını yansıtır nitelikteki bu 

kararlardan biri olan James ve diğerleri
34

 davasında baĢvurucular, eskiden tarım 

arazisi olan bir arazi üzerinde inĢa ettikleri gayrimenkullerinin bazılarının 

mülkiyetinin Kira Reform Kanunu uyarınca zorunlu olarak kiracılara geçmesi 

hususunun AĠHS P1-1‟i ihlal ettiğini ileri sürmüĢlerdir.
35

 Mahkeme, modern 

toplumlarda nüfusun konut ihtiyacının öncelikli bir sosyal ihtiyaç olduğunu ve buna 

iliĢkin düzenlemelerin bütünüyle piyasa güçlerinin oyununa bırakılamayacağını 

belirtmiĢtir. Mahkeme‟ye göre Taraf Devletlerin bu alanda sahip oldukları takdir 

marjı, insanların konut ihtiyacı alanında daha fazla sosyal adaleti sağlamayı 

amaçlayan yasa çıkarmayı kapsayacak kadar geniĢ olup, bu tür bir yasanın, özel 

hukuk kiĢileri arasında varolan sözleĢmesel iliĢkilere müdahalede bulunması ya da 

devlete veya toplumun çoğunluğuna doğrudan menfaat sağlamaması bir engel teĢkil 

etmez.
36

  

                                                 
32

 Feldbrugge v. the Netherlands, (App. No: 8562/79), Judgment of the ECHR of 29 May 1986, para. 

27; Deumeland v. Germany, (App. No: 9384/81), Judgement of the ECHR of 29 May 1986, paras. 62-

74, 90. Bu kararlara iĢaret eden ve ayrıntılı olarak ele alan bir çalıĢma için bkz., Scheinin, “Economic 

and Social Rights as Legal Rights”, sf: 35-37. 

33
 Salesi v. Italy, (App.No: 13023/87), Judgment of the ECHR of 26 February 1993, para.19; Schuler –

Zgraggen v. Switzerland, (App.No: 14518/89), Judgment of the ECHR of 24 June 1993, para. 46. Bu 

kararlara iĢaret eden ve ayrıntılı olarak ele alan bir çalıĢma için bkz., Scheinin, “Economic and Social 

Rights as Legal Rights”, sf: 37-38. 

34
 James and Others v. the United Kingdom, (App. No: 8793/79), Judgment of the ECHR of 21 

February 1986. Bu karara bu açıdan yer veren bir çalıĢma için bkz., Haydar Burak Gemalmaz, 

Mülkiyet Hakkı, sf: 483. 

35
 James and Others v. the United Kingdom, (App. No: 8793/79), Judgment of the ECHR of 21 

February 1986, paras.3-29, 34.  

36
 James and Others v. United Kingdom, (App. No: 8793/79), Judgment of the ECHR of 21 February 

1986, paras. 47. (“47. Eliminating what are judged to be social injustices is an example of the 

functions of a democratic legislature. More especially, modern societies consider housing of the 

population to be a prime social need, the regulation of which cannot entirely be left to the play of 

market forces. The margin of appreciation is wide enough to cover legislation aimed at securing 
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Yine konut hakkının, AĠHS P1-1 bakımından meĢru bir amaç olarak 

değerlendirildiği bir dava olan Mellacher ve diğerleri davasında baĢvurucular, kira 

bedellerini düĢüren ilgili mevzuatın AĠHS P1-1‟i ihlal ettiğini ileri sürmüĢlerdir. 

Mahkeme, Ģikayet konusu mevzuatın kira bedelleri arasında varolan aĢırı ve haksız 

eĢitsizlikleri ortadan kaldırmak ve gayrimenkul spekülasyonculuğunu engellemek 

meĢru amaçlarını izlediğini belirtmiĢtir.
37

 

Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların doğrudan korunmasına aracılık eden 

haklar Madde 6/1 ile sınırlı değildir. AĠHS Madde 2, Madde 3, Madde 14, AĠHS P1-

1 ve bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan Madde 8 çerçevesinde de ekonomik, sosyal 

ve kültürel hakların bazı unsurlarının korunması mümkündür. AĢağıda, ekonomik, 

sosyal ve kültürel hakların Madde 8 çerçevesinde korunması hususu ele alınacaktır. 

II) EKONOMĠK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARIN AĠHS MADDE 8 

ÇERÇEVESĠNDE KORUNMASI 

 Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kimi unsurlarının genel olarak AĠHS 

özel olarak da Madde 8 çerçevesinde korunmasının pozitif yükümlülükler doktrini 

uyarınca mümkün olduğunu belirtmiĢtik. Ancak, taraf devletlerin SözleĢme 

çerçevesindeki birincil yükümlülüklerinin „negatif yükümlülükler‟, yani müdahalede 

bulunmama yükümlülüğü olduğu ve pozitif yükümlülükler alanının sınırlı olduğu 

unutulmamalıdır.
38

 Üstelik, taraf devletler, pozitif yükümlülükler alanında da takdir 

marjına sahiptir ve bu takdir marjı, taraf devletlerin sınırlı kaynaklarının dağılımında 

önceliklerin belirlenmesi söz konusu olduğunda özellikle geniĢtir.
39

 Dolayısıyla, 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakların AĠHS çerçevesinde ve pek tabii Madde 8 

                                                                                                                                          
greater social justice in the sphere of people‟s homes, even where such legislation interferes with 

existing contractual relations between private parties and confers no direct benefit on the State or the 

community at large. In principle, therefore, the aim pursued by the leasehold reform legislation is a 

legitimate one.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

37
 Mellacher and others v. Austria,  (App. Nos.10522/83; 11011/84; 11070/84), Judgment of the 

ECHR of 19 December 1989, paras. 40, 47. 

38
 AĠHS çerçevesinde ve Madde 8 özelinde pozitif yükümlülükler doktirini için bkz., bu çalıĢma 

Bölüm I, “Hakkın Konusuna ĠliĢkin Kriterler” baĢlığı. 

39
 Bkz, Sentges v. the Netherlands, (App. No. 27677/02), Admissibility Decision of the ECHR of 8 

July 2003. Orijinali Ģöyledir: (“8. This margin of appreciation is even wider when, as in the present 

case, the issues involve an assessment of the priorities in the context of the allocation of limited State 

resources.”) (vurgu eklenmiĢtir) 



 324 

çerçevesinde korunmasının sınırlı olacağını söylemek mümkündür. Ekonomik, 

sosyal ve kültürel hakların bazı unsurularının AĠHS Madde 8 ve diğer bazı maddeler 

kapsamına sokulması bir baĢına önemli bir adım olmakla beraber, AĠHM‟in son 

tahlilde taraf devletin takdir marjını aĢmadığı sonucuna ulaĢarak, ihlal 

bulgulamayacağı dava sayısının yüksek olacağı bugün için söylenebilir. 

 AĠHS çerçevesinde açıkça „yeterli bir yaĢama standardına hak‟/„right to an 

adequate standard of living‟
40

 Ģeklinde bir hak düzenlenmiĢ değildir. Ancak 

UĠHH‟de, EĠHB Madde 25/1
41

, ESKHS Madde 11/1
42

 KKAOKS Madde 14/2(h)
43

 

ve ÇHS Madde 27/1
44

 altında „yeterli bir yaĢama standardına hak‟tan açıkça söz 

                                                 
40

 Bu hak için genel olarak bkz., Asbjorn Eide, “The Right to An Adequate Standard of Living 

Including the Right to Food”, Economic, Social and Cultural Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina 

Krause, Allan Rosas), Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, sf: 133-

148. 

41
 EĠHB Madde 25/1 metni Ģöyledir: 

 “Madde 25 

1. Herkesin, yiyecek/(beslenme), giyim, konut, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler 

dahil olmak üzere, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını/(esenliğini) temin için, 

yeterli bir yaşama standardına (sahip olma) hakkı, ve iĢsizlik, hastalık, 

malûliyet/(sakatlık), dulluk, yaĢlılık hallerinde ya da geçim olanaklarından kendi 

kontrolü dıĢındaki koĢullardan doğan diğer yoksunluk durumlarında, (sosyal) 

güvenceye (sahip olma) hakkı vardır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

42
 ESKHS Madde 11/1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 11 

1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve konut dahil 

olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli (düzeyde) bir yaşama standardına sahip 

olma ve yaĢama koĢullarını sürekli olarak geliĢtirme hakkını tanırlar. Taraf 

Devletler, bu hakkın gerçekleĢtirilmesini sağlamak için, özgür/(serbest) rızaya 

dayanan uluslararası iĢbirliğinin bu bağlamdaki temel önemini tanıyarak, uygun 

önlemleri alacaklardır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

43
 KKAOKS Madde 14/2(h) normu Ģöyledir. 

“Madde 14 

2. Taraf Devletler, erkeklerin ve kadınların eĢitliği temelinde
43

, kırsal kesim 

kadınlarının kırsal kalkınmaya katılmalarını ve bundan yararlanmalarını temin etmek 

için, kırsal kesimdeki kadınlara karĢı ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere 

uygun/(gerekli) bütün önlemleri alacaklardır ve özellikle bu kesim kadınlarına 

aĢağıdaki hakları sağlayacaklardır: 

… 

(h) Özellikle konut, sağlık, elektrik ve su temini, ulaĢım ve iletiĢim ile iliĢkili 

olarak, yeterli (düzeydeki) yaşama şartlarından yararlanma (hakkı). ” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

44
 ÇHS Madde 27/1 normu Ģöyledir: 

 “Madde 27 

1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve sosyal 

geliĢmesi için yeterli bir yaşama standardına hakkı olduğunu tanırlar.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 



 325 

edilmekte ve fakat bu hakka iliĢkin bir tanım yapılmamaktadır. Bununla birlikte, 

„yeterli bir yaĢama standardına hak‟kın geçtiği söz konusu maddelerde bu hakkın 

kapsamına giren unsurlar sayılmıĢtır. Bu unsurlar, EĠHB Madde 25/1‟de „beslenme‟, 

„giyim‟, „konut‟, „tıbbi bakım‟, „gerekli sosyal hizmetler‟; ESKHS Madde 11/1‟de 

„beslenme‟, „giyim‟ ve „konut‟; KKAOKS Madde 14/2(h)‟de „konut‟, „sağlık‟, 

„elektrik ve su temini‟, „ulaĢım‟ ve „iletiĢim‟ olarak sıralanmıĢken, ÇHS Madde 

27/1‟de önceki üç belgenin aksine herhangi bir unsur zikredilmeksizin „çocuğun 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve sosyal geliĢimi‟ için gerekli olan yaĢama 

standardından bahsedilmektedir. Belirtilmelidir ki, söz konusu unsurların tüketici 

olarak sayıldığı düĢünülmemeli, bunlar asgari gereklilikler olarak 

değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, ilgili toplumun kültürel koĢullarına bağlı olarak 

yeni unsurların da devreye girebileceği unutulmamalıdır.
45

 

 AĠHS‟ye gelindiğinde söylenebilecek ilk Ģey „yeterli bir yaĢama standardına 

hak‟ Ģeklinde ayrı bir hakkın düzenlenmemiĢ olduğudur. Ne var ki AĠHK, Francine 

von Volsem vakasında çocuklarıyla yalnız yaĢayan ve psikolojik sorunlarından ötürü 

düzenli bir iĢte çalıĢamayan kadın baĢvurucunun evinin ısınmasını sağlayan 

elektriğin, borcundan dolayı kesilmesini Madde 3 çerçevesinde insanlık dıĢı 

muamele altında değerlendirmiĢtir. Ancak somut olay özelinde, Madde 3‟ün aradığı 

Ģiddet eĢiği aĢılmadığı gerekçesiyle anılan maddenin ihlal edilmediği sonucuna 

ulaĢmıĢtır.
46

  

 Komisyon, bu kararında her ne kadar AĠHS Madde 3‟ün ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklar boyutu da olduğunu ve dolayısıyla taraf devletlerin bireylere yeterli 

bir yaĢama standardı sağlama pozitif yükümlülüğü bulunduğunu açıkça 

belirtmemiĢ
47

 ise de, somut olaydaki ekonomik yetersizliklerden kaynaklı kötü 

                                                 
45

 Asbjorn Eide, “The Right to An Adequate Standard of Living Including the Right to Food”, sf: 133. 

46
 Francine von Volsem v. Belgium, (App. No.14641/89), Admissibility Decision of the EComHR of 9 

May 1990. YayımlanmamıĢ olan bu karar için bkz., Antonio Cassese, “Can the Notion of Inhuman 

and Degrading Treatment be Applied to Socio-Economic Conditions?”, EJIL, Vol. 2, No. 2, 1991, 

sf:141-145, 141-143. 

47
 Bu husus doktrinde eleĢtirilmiĢtir. Bkz., Cassese, a.g.m. sf: 143-145; Rıza Türmen, “Poverty and 

Human Rights”, Human Rights – Strasbourg Views, Liber Amicorum Luzius Wildhaber, (Ed., 

Lucius Caflish, Johan Callewaert, Roderick Liddell, Paul Mahoney, Mark Villiger), N.P. Engel 

Publisher, Germany, 2007, sf:447-467, 455; Murat Önok, Uluslararası Boyutuyla ĠĢkence Suçu, 

Seçkin, Ankara, 2006, sf:259.  
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yaĢam koĢullarının Madde 3 altında değerlendirilmiĢ olması önemlidir. Zira, 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanındaki yetersizliklerin, AĠHS Madde 3‟ün 

aradığı asgari Ģiddet eĢiğini aĢması Ģartıyla aĢağılayıcı muamele teĢkil etmesi teorik 

olarak mümkün hale gelmiĢtir.     

 „Yeterli bir yaĢama standardına hak‟ baĢlığı altında sayılan ekonomik, sosyal 

ve kültürel haklar ile medeni ve siyasi haklar arasında daha önce de belirttiğimiz gibi 

koparılmaz bir bağ olduğu gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar kategorisine 

giren haklar arasında da koparılmaz bir bağ bulunmaktadır. Örneğin, aĢağıda ele 

alınacak olan „yeterli standartta konut hakkı‟ ile „sağlık hakkı‟ arasında bu Ģekilde bir 

iliĢki söz konusudur. Yeterli standartta olmayan bir konut, hastalıkların ortaya 

çıkmasına ve yayılmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, „yeterli bir yaĢama 

standardına hak‟tan çıkarsanan ve AĠHS çerçevesinde özellikle de Madde 8 altında 

korunabileceği kanaatinde olduğumuz „yeterli beslenme hakkı‟, „yeterli standartta 

barınma/konut hakkı‟, „sağlık hakkı‟, „çalıĢma hakkı‟ ve „sosyal güvenlik hakkı‟ bu 

yaklaĢımın ıĢığında aĢağıda sırasıyla ele alınacaktır. Ayrıca, yeterli bir yaĢama 

standardı altına girmeyen ve fakat ikinci kuĢak haklar kategorisinde olup, kültürel 

hak niteliğindeki „özgün yaĢam biçimine hak‟ da incelenecektir. 

A) Yeterli Beslenme Hakkı 

1) Genel Olarak 

EĠHB Madde 25/1, ESKHS Madde 11‟de
48

, ÇHS Madde 24 ve Madde 27/3
49

, 

Ame.ĠHS/ESKHP Madde 12/1, açıkça „yeterli beslenme hakkını/right to adequate 

food‟ düzenlemektedir. 

                                                 
48

 ESKHS Madde 11 normu Ģöyledir: 

 “Madde 11 

1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve konut dahil 

olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli (düzeyde) bir yaşama standardına sahip olma 

ve yaşama koşullarını sürekli olarak geliştirme hakkını tanırlar. Taraf Devletler, bu 

hakkın gerçekleĢtirilmesini sağlamak için, özgür/(serbest) rızaya dayanan uluslararası 

iĢbirliğinin bu bağlamdaki temel önemini tanıyarak, uygun önlemleri alacaklardır. 

2. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin açlıktan kurtulma temel hakkını/(“the 

fundamental right of everyone to be free from hunger”) tanıyarak, tek 

baĢlarına/(münferiden) ve uluslararası iĢbirliği yoluyla: 

 (a) Teknik ve bilimsel bilginin tam olarak kullanılmasını sağlamak, beslenme 

ilkelerine iliĢkin bilgileri yaymak ve doğal kaynakların en etkin biçimde 

geliĢtirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak Ģekilde tarım sistemlerini geliĢtirmek 
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„Yeterli beslenme hakkı‟nın tanımı noktasında ESKHK‟nin ürettiği „yeterli 

beslenme hakkı‟ baĢlıklı 1999 tarihli Genel Yorum No. 12
50

 yol göstericidir. Anılan 

Genel Yorum‟da,  bu hak ile insan onuru arasındaki koparılmaz bağın ve bu hakkın 

diğer insan haklarının gerçekleĢmesi için gerekli olduğunun altı çizilmiĢtir. „Yeterli 

beslenme hakkı‟nın ancak, her bir erkek, kadın ve çocuğun her zaman yeterli besine 

ya da yeterli besini temin kaynaklarına fiziksel ve ekonomik olarak ulaĢtığında 

gerçekleĢecektir. Bu hak diğer ekonomik, sosyal ve kültürel haklar gibi aĢamalı bir 

Ģekilde gerçekleĢtirilecek ise de, „açlığın‟ ortadan kaldırılması için derhal önlemler 

alınması gerekmektedir.
51

 

BM Ġnsan Hakları Komisyonu‟nun „beslenme hakkı‟ konusunda atadığı Özel 

Raportör‟ün hazırlayıp bu Komisyon‟a sunduğu raporda
52

, ESKHK 1999 tarihli 

Genel Yorum No. 12‟ye de referansla „yeterli beslenme hakkı‟ Ģöyle tanımlanmıĢtır: 

“Tüm insanların sahip olduğu bir insan hakkı olan yeterli beslenme hakkı, 

tüketicilerin ait oldukları kültürel geleneklere uyan, fiziksel ve zihinsel, bireysel ve 

kolektif olarak kendini gerçekleĢtirmeyi ve korkudan uzak onurlu bir yaĢamı 

                                                                                                                                          
yahut reforma tabi tutmak suretiyle, besinlerin üretimi, muhafazası ve dağıtımı 

yöntemlerinin yetkinleĢtirilmesi; 

 (b) Gerek besin maddeleri ithal eden gerekse besin ihraç eden ülkelerin 

karĢılaĢtıkları sorunları dikkate alarak, yeryüzündeki besin 

maddelerinin/(kaynaklarının) ihtiyaca göre adil bir biçimde dağıtılmasının temin 

edilmesi, 

 için, özel programları da içeren gerekli önlemleri alacaklardır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

49
 ÇHS Madde 27/3 normu Ģöyledir: 

 “Madde 27 

3. Taraf Devletler, kendi ulusal koĢulları uyarınca ve olanakları çerçevesi içinde, bu 

hakkın uygulanması için anne-babaya ve çocuktan sorumlu diğer kiĢilere yardım etmek 

üzere uygun/(gerekli) önlemleri alacaklardır ve ihtiyaç halinde özellikle beslenme, 

giyim ve barınma konularında maddi yardımda bulunacak ve destek programları 

uygulayacaklardır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

50
 General Comment 12: “The Right to Adequate Food (Art.11)” (Twentieth session, 26 April-14 

May 1999), E/C.12/1999/5.  

51
 General Comment 12: “The Right to Adequate Food (Art.11)” (Twentieth session, 26 April-14 

May 1999), E/C.12/1999/5, paras. 4, 6 

52
 Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jan Ziegler, submitted in accordance 

with Commission on Human Rights Resolution 2000/10, 7 February 2001, UN doc E/CN.4/2001/53. 
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sağlayan nicel ve nitelik olarak uygun ve yeterli besine düzenli, sürekli ve sınırsız bir 

Ģekilde ulaĢma hakkıdır.”
53

    

„Yeterli beslenme hakkı‟ ile birinci kuĢak haklardan olan yaĢam hakkı, iĢkence 

yasağı ve özel yaĢama saygı hakkı arasında „fiziksel ve zihinsel bütünlük‟ hukuksal 

çıkarı bağlamında oldukça yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Nitekim daha önce de 

belirttiğimiz üzere MSHS/ĠHK, Genel Yorum 6‟da yaĢam hakkı ile beslenme 

arasında bir bağ kurmuĢ ve yaĢam hakkının korunabilmesi için kötü beslenmenin 

ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınması tavsiyesinde bulunmuĢtu. Böylece 

MSHS/ĠHK, birinci kuĢak bir hak olan yaĢam hakkı ile ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklardan biri olan „beslenme hakkı‟ arasındaki bağı vurgulamıĢtır. Afrika Ġnsan ve 

Halkların Hakları Komisyonu ise, ġart‟ta açıkça tanınmayan „beslenme hakkı‟nı, bu 

hak ile „insan onuru‟ arasında koparılmaz bir bağ olduğunu belirterek ġart sistemine 

dahil etmiĢtir.
54

 

„Yeterli beslenme hakkı‟ ile „fiziksel ve zihinsel bütünlük‟ arasındaki en dikkat 

çekici iliĢki ise „yeterli besin‟ sağlanmaması muamelesinin insanlık-dıĢı veyahut 

aĢağılayıcı muamele kapsamına girebilecek olmasıdır. Nitekim ĠÖK, Taraf 

                                                 
53

 Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, para. 14. “Right to adequate food is a 

human right, inherent in all people, to have regular, permanent and unrestricted access, either directly 

or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food 

corresponding to the cultural traditions of people to which the consumer belongs, and which ensures a 

physical and mental, individual and collective fulfilling and dignified life free of fear.” 

54
 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. 

Nigeria, No. 155/96, African Commission‟s Decision of 27 October 2001, Fifteenth Annual Activity 

Report of the African Commission on Human and Peoples‟ Rights, 2001-2002, para. 65-66. (“The 

right to food is inseparably linked to the dignity of human beings and is therefore essential for the 

enjoyment and fulfilment of such other rights as health, education, work and political participation. 

The African Charter and international law require and bind Nigeria to protect and improve existing 

food sources and to ensure access to adequate food for all citizens. Without touching on the duty to 

improve food production and to guarantee access, the minimum core of the right to food requires that 

the Nigerian Government should not destroy or contaminate food sources. It should not allow private 

parties to destroy or contaminate food sources, and prevent peoples' efforts to feed themselves. The 

government's treatment of the Ogonis has violated all three minimum duties of the right to food. The 

government has destroyed food sources through its security forces and State Oil Company; has 

allowed private oil companies to destroy food sources; and, through terror, has created significant 

obstacles to Ogoni communities trying to feed themselves. The Nigerian government has again fallen 

short of what is expected of it as under the provisions of the African Charter and international human 

rights standards, and hence, is in violation of the right to food of the Ogonis.”). (vurgu eklenmiĢtir) 
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Devletlerin kiĢilerin alıkonuduğu her yerde alıkonulan kiĢilere yeterli besin sağlama 

yükümlülüğü altında olduğunu belirtmiĢtir.
55

   

 „Yeterli beslenme hakkı‟, özellikle kadın bakımından önem arzeden bir 

haktır. Gebelik sürecinde ve gebelik sonrasında kadının yeterli besin alması son 

derece önemli olup, hem kadının hem de gebelik sonrasında çocuğun da fiziksel ve 

zihinsel bütünlüğünü etkilemektedir. KKAOKS Madde 12‟de
56

 de kadının gebelik 

sürecinde ve sonrasında yeterli beslenmesi üzerinde durulmaktadır.  

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Yeterli Beslenme Hakkı 

 AĠHS‟te „yeterli beslenme hakkı‟ tanınmamaktadır. Ancak yukarıda bu hak ile 

yaĢam hakkı, iĢkence yasağı ve özel yaĢama saygı hakkı arasında kurduğumuz iliĢki 

uyarınca fiziksel ve zihinsel bütünlük hukuksal çıkarı ekseninde „yeterli besin 

hakkı‟nı sırasıyla Madde 2, Madde 3 ve Madde 8 içine yerleĢtirerek korumak teorik 

olarak mümkün olabilir. Tabii bunu mümkün kılacak araçlardan biri taraf devletlerin 

pozitif yükümlülükleri olacaktır. Ancak, Mahkeme‟nin ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklardan olan bu hak bakımından pozitif yükümlülüklerin kapsamını çok sınırlı 

tutacağını ve mağdur edilebilir kategoriler bakımından ve örneğin açlık gibi istisnai 

olgular söz konusu olduğunda davanın koĢullarına göre AĠHS Madde 2, Madde 3 ya 

da Madde 8‟e bir müdahale olduğu sonucuna ulaĢabileceği söylenebilir. Bu haklar 

bakımından bir ihlal bulgulaması ise ayrı bir husus olup daha düĢük bir olasılıktır. 

Kadın özelinde „yeterli beslenme hakkı‟, gebelik olgusunda kadının Madde 8 

çerçevesinde özel yaĢamına saygı hakkı alt-kategorisini ve gebelik sonrasında 

bebeğin yeterli beslenebilmesi için öncelikle annenin yeterli beslenmesi gereği ise 

                                                 
55

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) Standards, Substantive Sections of the CPT‟s General Reports, CPT/Inf/E 

(2002) 1-Rev. 2006, paras. 26, 33, 41, 42. 

56
 KKAOKS Madde 12 normu Ģöyledir: 

 “Madde 12 

1. Taraf Devletler, aile planlamasına iliĢkin olanlar dahil, sağlık bakım hizmetlerinden 

erkeklerin ve kadınların eĢitlik temelinde yararlanmalarını temin etmek için, sağlık 

bakımı alanındakadınlara karĢı ayrımcılığı ortadan kaldıran uygun/(gerekli) bütün 

önlemleri alacaklardır. 

2. Bu Madde paragraf 1 hükümlerine halel gelmeksizin, Taraf Devletler, hamilelik, 

loğusalık ve doğum sonrası dönemlerle ilgili uygun/(gerekli) hizmetleri kadınlara, 

gerekli hallerde hizmetleri bedelsiz/(ücretsiz) sunarak ve bunun yanı sıra, hamilelik ve 

emzirme döneminde (kadınların) yeterli düzeyde beslenmeleri imkanını yaratarak, 

temin edeceklerdir.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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Madde 8 çerçevesinde aile yaĢamına saygı hakkı alt kategorisini gündeme getirebilir. 

Ne var ki, bu düĢüncemizin AĠHM kararlarındaki yansımasını 

değerlendirebileceğimiz bir dava örneği bilinebildiği kadarıyla bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bu eksenli olası bir davada, KKAOKK‟nin kadının beslenmesine 

iliĢkin standartları yol gösterici olabilir.    

B) Yeterli Standartta Barınma/Konut Hakkı 

1) Genel Olarak 

 „Yeterli standartta barınma/konut hakkı/(‟right to adequate housing‟)
57

, 

normatif temelde UĠHH‟de oldukça geniĢ bir yelpazede tanınmaktadır. Uluslararası 

düzlemde; EĠHB Madde 25/1, Her Biçimiyle Irksal Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Uluslararası SözleĢmesi
58

 (bundan sonra, IAOKS) Madde 5/(e)(iii)
59

, 

ESKHS Madde 11/1, KKAOKS Madde 14/2(h) ve ÇHS Madde 27/3 açıkça „konut 

hakkı‟na yer vermektedir. Bölgesel düzlemde ise; ADÖ ġartı
60

 Madde 31/k, 

                                                 
57

 Genel olarak bkz., Scott Leckie, “The Human Rights to Adequate Housing”, Economic, Social and 

Cultural Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas), Second Revised Edition, 

Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001,  sf:149-168. 

Bu alt baĢlık kapsamında „konut hakkı‟ ve „yeterli standartta konut hakkı‟ kavramları aynı anlama 

gelecek Ģekilde birbirlerinin yerine kullanılacaktır. Ancak belirtilmelidir ki, UĠHH‟deki doğru 

kullanım „yeterli standartta konut hakkı‟ Ģeklindedir. 

58
 “Her Biçimiyle Irksal Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası 

SözleĢmesi”/(“International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”) 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 21/12/1965 tarih ve 2106 A (XX) sayılı kararla kabul 

edilmiĢ ve imzaya açılmıĢ ve 04/01/1969 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

IAOKS‟nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt IV/2004, sf:299-338 (Türkçe) ve sf:551-570 (Ġngilizce). 

Bu SözleĢme Türkiye bakımından 16/10/2002 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

59
 IAOKS Madde 5/(e)(iii) normu Ģöyledir: 

 “Madde 5 

Bu SözleĢme Madde 2‟de düzenlenen temel yükümlülüklere uygun olarak, Taraf 

Devletler, her biçimiyle ırksal ayrımcılığı yasaklamayı ve ortadan kaldırmayı ve ırk, 

renk ya da ulusal yahut etnik kökeninde farklılık gözetmeksizin, özellikle aĢağıdaki 

haklardan yararlanma bakımından olmak üzere, herkesin kanun önünde eĢitlik hakkını 

güvence altına almayı taahhüt ederler: 

… 

(e) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, özellikle 

(iii) Konut hakkı;” 

60
 Amerikan Devletleri Örgütü ġartı (ADÖ ġartı), Bogota‟da yapılan Dokuzuncu Amerikan 

Devletleri Konferansı sonunda 30/04/1948 tarihinde 21 Amerikan devleti tarafından imzalanarak 

oluĢturulmuĢtur. Bu ġart, 13/12/1951 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. ADÖ ġartı hakkında bilgi için 

bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1253-1255. 
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Amerikan Ġnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi
61

 (bundan sonra, Ame.ĠHÖB) 

Madde 11
62

 ve  (Gözden GeçirilmiĢ) Avrupa Sosyal ġartı
63

 (bundan sonra, 

Gözden GeçirilmiĢ ASġ) Madde 31
64

 konut hakkını düzenlemektedir. 

 „Konut hakkı‟nın açımlanmasında, içeriğinin belirlenmesinde ESKHK‟nin 

„yeterli standartta barınma/konut hakkı‟ baĢlıklı 1991 tarihli Genel Yorum No. 4
65

 

yol gösterici niteliktedir. Bilindiği üzere, insan hakları sözleĢmelerinin denetim 

organlarının içtihatları ve genel yorum ya da genel tavsiye Ģeklinde ürettikleri diğer 

standartları kural olarak sadece o sözleĢmeye taraf olan devletleri bağlar. Ancak, 

diğer insan hakları sözleĢmeleri denetim organlarının örneğin konut hakkına iliĢkin 

bir içtihadi standart oluĢtururken ESKHK‟nin söz konusu genel yorumuna gönderme 

yapması pekala mümkündür. Bu durum, UĠHH‟nin bütünselliği ilkesinin bir 

görünümü olan „sözleĢme organları kararlarının bütünselliği‟ olarak 

teorileĢtirilmektedir.
66

 Dolayısıyla, bu çalıĢmanın özgülendiği AĠHS‟nin denetim 

                                                 
61

 “Amerikan Ġnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi” (“Ame.ĠÖB”) (“American Declaration on the 

Rights and Duties of Man”), 02/05/1948 tarihinde, Bogoto‟da, Dokuzuncu Uluslararası Amerikan 

Devletleri Konferansında kabul edilmiĢtir. “Ame.ĠÖB”nin Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt III/2003, 

sf:5-23 (Türkçe) ve sf:365-375 (Ġngilizce). Ame.ĠHÖB hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1259-1261. 

62
 Ame.ĠHÖB Madde 11 normu Ģöyledir: 

“Madde XI - Sağlığın ve refahın korunması hakkı 

Her kiĢi, kamunun ve toplumun kaynaklarının elverdiği ölçüde, beslenme, giyim, 

barınma ve tıbbi bakıma iliĢkin olarak sağlık ve sosyal alanlardaki önlemler yoluyla, 

sağlığının korunmasına hak sahibidir.” 

63
 “(Gözden geçirilmiĢ) Avrupa Sosyal ġartı” (No.163, “European Social Charter (Revised)”), 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 03/05/1996 tarihinde imzaya açılmıĢ  ve 01/07/1999 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. (Gözden GeçirilmiĢ) Avrupa Sosyal ġartı‟nın Türkçe çevirisi ve Ġngilizce metni 

için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 

II/2003, sf:145-188 (Türkçe), sf:431-473 (Ġngilizce). Bu ġart Türkiye bakımından 01/08/2007 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih 

Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1127-1129.  

64
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 31 normu Ģöyledir: 

“Madde 31 – Barınma/konut hakkı 

Taraflar, barınma/konut hakkının etkili biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla: 

1. yeterli standarttaki bir konut edinmeyi geliĢtirmeyi; 

2. konutsuzluk durumunu, aĢamalı olarak ortadan kaldırma amacıyla, önlemeyi ve azaltmayı; 

3. yeterli geçim kaynakları bulunmayanlar bakımından konut fiyatlarını karĢılanabilir 

düzeye getirmeyi, öngören önlemler almayı üstlenirler.” 

65
 General Comment 4: “The Right to Adequate Food (Art.11)” (Twentieth session, 26 April-14 

May 1999), E/C.12/1999/5.  

66
 Bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:1700-1726. 
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organı olan AĠHM‟nin, konut hakkını SözleĢme sistemine entegre etme olasılığında 

esinleneceği kuvvetle muhtemel olan bu genel yorumun kapsam ve içeriği önem arz 

etmektedir.    

 ESKHK‟nin „yeterli standartta barınma/konut hakkı‟ baĢlıklı 1991 tarihli Genel 

Yorum No. 4‟ü oldukça ayrıntılı olup, „konut hakkı‟nın temel unsurlarını ortaya 

koymaktadır. Buna göre; öncelikle, konut hakkının öznesi „her kiĢi‟dir ve bu her kiĢi, 

ayrımcılığa uğramaksızın konut hakkına sahiptir. Konut hakkı konusu bağlamında 

belirleyici ilke, bu hakkın dar bir biçimde yorumlanamayacağıdır. Dolayısıyla bu 

haktan anlaĢılması gereken, sadece kiĢilerin baĢının üzerinde bir çatı olması değil ve 

fakat bir yerde güven ve huzur içinde ve onurlu bir Ģekilde yaĢama hakkıdır. Bu 

noktada, konutun bir takım niteliklere sahip olması önem arz etmektedir. ĠĢte bu 

nedenledir ki „konut hakkı‟, „yeterli standartta konut hakkı‟ olarak okunmalıdır.
67

  

 „Yeterli standartta‟ kavramı, konut hakkı bakımından son derece önemlidir. 

Zira, belirli bir konutun, „yeterli standartta bir konut‟ olup olmadığının test 

anahtarıdır. „Yeterli standartta‟ kavramı, aĢağıda yer verilen yedi unsura iĢaret 

etmektedir:
68

  

 i) Tenure’in
69

 hukuken korunması/legal security of tenure: Öncelikle 

belirtilmelidir ki, burada söz konusu edilen tenure geniĢ anlamda olup, bir yerde kira 

karĢılığında, kooperatif evlerinde, maliki olunan evlerde, olağanüstü durum sonucu 

yapılan evlerde oturmayı ve hatta iĢgal edilen mülklerde hukuk dıĢı oturmayı 

kapsamaktadır. Tenure biçimine bakılmaksızın, her kiĢi oturduğu yerden zorla 

tahliye edilmeye, rahatsız edilmeye ve diğer tehditlere karĢı belirli bir derecede 

korunmaya hak sahibidir. 

ii) Hizmetlerin, olanakların ve alt yapının varlığı/availability of services, 

materials, facilities and infrastructure: Buna göre, yeterli standartta bir konut, 

                                                 
67

 General Comment No. 4 (Sixth session, 1991), paras. 6, 7. 

68
 General Comment No. 4 (Sixth session, 1991), para. 8. 

69
 Tarihi, Feodalizme kadar giden „tenure‟ sözcüğü, Ġngiliz EĢya Hukukunda kullanılan teknik bir 

terim olup „elde tutma‟ anlamına gelen Latince „tenere‟ sözcüğünden türetilmiĢtir. Bkz., Aydın 

Aybay, Ġngiliz Hukukunda TaĢınmaz Kirası ve Kiracıların Korunması Sorunu, Fakülteler 

Matbaası, Ġstanbul, 1975, sf: 10, dn. 9.  

Bu terimin, ESKHK‟nin 4 numaralı Genel Yorumu‟ndaki geniĢ kullanımını dikkate alarak Türkçe 

karĢılığı yerine orijinalinin kullanımın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.   
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sağlık, güvenlik, konfor ve beslenme için esas olan belirli olanakları içermelidir. 

Konut hakkından faydalananlar, sürdürülebilir bir Ģekilde doğal ve ortak kaynaklara, 

temiz içme suyuna, enerjiye, ısıtma ve aydınlatma, hijyen ve yıkama imkanlarına 

ulaĢabilmelidir. 

iii) Mali olarak karĢılanabilir olma/affordability: Bir konuttan 

yararlanmanın ekonomik maliyetinin, konuttan faydalananların diğer temel 

ihtiyaçlarını karĢılamasını güçleĢtirecek bir düzeyde olmaması gerekir. Devletler, 

konuta iliĢkin masrafların gelirle orantılı olmasını sağlamak için gerekli önemleri 

almalıdır. Bu bağlamda, yeterli ekonomik gücü olmayanların konut hakkından 

yararlanabilmeleri için devletin mali yardımda bulunması önemlidir. Mali olarak 

karĢılanabilir olma unsurunun bir diğer önemli ayağını da, kiracıların makul olmayan 

kira bedellerine ve kira artıĢlarına karĢı devlet tarafından korunması oluĢturmaktadır. 

iv) Oturulabilirlik/habitability: Bir konutun yeterli standartta sayılabilmesi 

için taĢıması gereken bir diğer unsur ise, oturulabilir olması yani, oturanlara 

yeterince alan sağlaması ve onları soğuktan, rutubetten, sıcaktan, yağmurdan, 

rüzgardan ve sağlığa zarar verebilecek diğer tehditlerden koruyabilmesidir. Aksi 

takdirde, bireylerin sağlık hakkı da etkilenebilir. Daha önce de belirtmiĢ olduğumuz 

üzere, konut hakkı ile sağlık hakkı arasında en azından bu anlamda bir iliĢki, bir bağ 

söz konusudur.   

v) EriĢilebilirlik/accessibility: Bu unsur özellikle, yaĢlılar, çocuklar, fiziksel ve 

zihinsel özürlüler gibi kategorilere konut alanında bir dereceye kadar öncelik 

tanınmasını ifade etmektedir. 

vi) Konum: Bir konutun yeterli standartta sayılabilmesi için, aynı zamanda iĢ 

imkanlarına, sağlık hizmetlerine, okullara, çocuk bakım merkezlerine ve diğer sosyal 

tesislere ulaĢmaya imkan veren bir konumda olmalıdır. Bu, hem kentsel hem de 

kırsal alanlar için geçerlidir. 

vii) Kültürel yeterlilik/cultural adequacy: Konut yapımında, gerek inĢa 

Ģekliyle gerek kullanılan malzemeyle kültürel kimliğin ve farklılığın ifade edilmesi 

mümkün kılınmalıdır. Kültürel farklılıklar, konut alanında modernleĢmeye kurban 

edilmemeli, ancak modern teknolojik imkanlar da sağlanmalıdır.  
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 1991 tarihli Genel Yorum No. 4‟ten konut hakkının iki ayrı görünümü olduğu 

sonucu çıkarsanabilir: Konut hakkının birinci görünümünü; ister mülkiyetine sahip 

olma ister kiracılık isterse de baĢka bir biçimde zilyetlik Ģeklinde olsun, bireylerin 

yeterli standartta bir konut edinme sosyal hakkı ve bu hakka karĢılık gelen 

devletlerin yeterli standartta konut sağlama pozitif yükümlülüğü oluĢturmaktadır. 

Ġkinci görünümü ise; kiĢilerin oturmakta oldukları konutlarının devlet kaynaklı ya da 

özel hukuk kiĢilerinden kaynaklanabilecek müdahalelere karĢı korunması Ģeklindeki 

medeni hakkı ve bu hakka karĢılık gelen devletlerin negatif ve pozitif yükümlülükleri 

oluĢturmaktadır. Dolayısıyla denilebilir ki, konut hakkı medeni ve siyasi haklar ile 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bütünselliğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. 

Nitekim ESKHK de Genel Yorumu‟nda, „yeterli standartta konut hakkı‟nın, medeni 

ve siyasi haklardan koparılamayacağını vurgulamıĢ ve bu hak ile medeni ve siyasi 

haklardan olan ve bu ÇalıĢmanın da konusunu oluĢturan „özel yaĢama, aileye, konuta 

ve haberleĢmeye saygı hakkı‟ arasında önemli bir iliĢki olduğunu belirtmiĢtir.
70

   

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Konut Hakkı 

 Konut hakkının AĠHS çerçevesinde korunması hususunda söylenebilecek ilk 

Ģey, AĠHS‟de, „konut hakkı‟nın açıkça öngörülmediğidir. Ancak bilindiği üzere, 

AĠHS Madde 8 normunda diğer hususların yanı sıra „konuta saygı hakkı‟ da açıkça 

güvence altına alınmakta ve „yeterli standartta konut hakkı‟nın yukarıda belirttiğimiz 

ikinci görünüm Ģekli, AĠHS Madde 8 altında konuta saygı hakkı çerçevesinde zaten 

korunmaktadır. Bu hususun yukarıda „Konuta Saygı Hakkı‟ baĢlığı altında ele 

alındığını hatırlatırız. Bu baĢlık çerçevesinde konut hakkının yalnızca birinci 

görünümü üzerinde durulacaktır.  

 Konut hakkının birinci görünümü konusunda AĠHK, erken dönem kararlarında 

Madde 8‟de geçen „konuta saygı hakkı‟nın, halihazırda varolan bir konuta dıĢarıdan 

müdahale edilmemesi anlamına geldiğini ve dolayısıyla bu haktan bireylere konut 

sağlanması anlamında bir konut hakkı çıkarsanamayacağını açıkça ifade etmiĢtir.
71

 

                                                 
70

 General Comment No. 4 (Sixth session, 1991), para. 9. 

71
 Leckie, a.g.m., sf:160. (AĠHK‟nin 4560/70, 5727/72, 5744/72 ve 5857/72 baĢvuru numaralı 

kararlarına atıfla.) Belirtilmelidir ki, Komisyon‟un söz konusu kararlarının adları referans yapılan 
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Bu kararların, erken dönem kararları olduğu ve SözleĢme‟nin günün koĢullarına 

uygun, dinamik bir Ģekilde yorumlanması Ģeklindeki yorum yönteminin SözleĢme‟ye 

hakim olduğu dikkate alındığında, AĠHM‟nin konut hakkının birinci görünümünü 

AĠHS Madde 8 kapsamına yerleĢtirmesinin önünde teorik bir engel bulunmadığı 

söylenebilir. Üstelik, ESKHK‟nin yeterli standartta konut hakkına iliĢkin yukarıda 

yer verdiğimiz 1991 tarihli Genel Yorum No. 4 de, AĠHM‟nin içtihadi standart 

üretirken esinlenebileceği açıklıkta ve detaydadır. 

 Esasında, daha önce zikrettiğimiz James ve diğerleri
72

 davasında „nüfusun 

konut ihtiyacı‟, Mellacher ve diğerleri
73

 davasında ise „kira bedelleri arasındaki 

eĢitsizliğin kaldırılması‟ amaçları AĠHM tarafından AĠHS P1-1   çerçevesinde meĢru 

amaçlar olarak değerlendirilerek konut hakkının birinci görünümü dolaylı da olsa 

korunmuĢtu. Bir parantez açıp belirtelim ki, kira bedelleri arasındaki eĢitsizliğin 

kaldırılması hususu, ESKHK‟nin konut hakkına iliĢkin 1991 tarihli Genel Yorum 

No. 4‟te yer verdiği „mali olarak karĢılanabilir olma‟ unsuruna karĢılık gelmektedir. 

Bu hakkın, AĠHS çerçevesinde doğrudan korunmasının önünde de teorik bir engel 

bulunmamaktadır. ġöyle ki, konut hakkının birinci görünümü ile özel yaĢama saygı 

hakkı ve aile yaĢamına saygı hakkı arasında çok yakın bir iliĢki bulunmaktadır. 

Konut hakkı bağlamında özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi iki açıdan gündeme 

gelebilir. Öncelikle bireylerin mahremiyetlerinin korunması için bir konuta 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Ġkinci olarak, özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisine 

girdiğini daha önce saptadığımız fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkının güvence 

altına alınması için de bir konut gereksinimi olduğu açıktır.  

                                                                                                                                          
eserde yer almamaktadır. Kararların orijinallerine ise, tarihlerinin eski olması nedeniyle Mahkeme‟nin 

sitesinden ulaĢılamamıĢtır.  

Leckie‟nin makalesinde alıntıladığı Ģekliyle 4560/70 baĢvuru numaralı kararın orijinal metni Ģöyledir: 

“… It is true that Article 8(1) provides that the the State shall respect an individual‟s home and not 

interfere with this right. However, the Commission considers that Article 8 in no way imposes on a 

State a positive obligation to provide a home.” (vurgu eklenmiĢtir) 

Yine, Leckie‟nin makalesinde alıntıladığı Ģekliyle 5727/72, 5744/72 ve 5857/72 baĢvuru numaralı 

kararın orijinal metni Ģöyledir: “ it is true that the reference in article 8 to home – as the Government 

submits- is clearly concerned with the respect for the home as an existing entity and could not imply a 

right to be provided with housing accommodation.” (vurgu eklenmiĢtir) 

72
 James and Others v. the United Kingdom, (App. No: 8793/79), Judgment of the ECHR of 21 

February 1986. 

73
 Mellacher and others v. Austria,  (App. Nos.10522/83-11011/84 and 11070), Judgment of the 

ECHR of 19 December 1989. 
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 Gerek mahremiyet gerekse fiziksel ve zihinsel bütünlüğün korunması 

ESKHK‟nin yukarıda yer verdiğimiz 1991 tarihli Genel Yorum No. 4‟te yeterli 

standartta konut hakkı için aranan unsurlardır. Dolayısıyla, konut hakkının birinci 

görünümünün bu iki hukuksal çıkar ekseninde AĠHS Madde 8 çerçevesinde ileri 

sürülmesinde en azından esin kaynağı olacak standartlar mevcuttur. SomutlaĢtıralım, 

ekonomik yetersizlikler nedeniyle yeterli standartta konut sahibi olmayan bir kiĢinin 

AĠHS Madde 8 çerçevesinde hem mahremiyet hem de fiziksel ve zihinsel bütünlük 

hukuksal çıkarları temelinde özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisinin ihlali 

iddiasıyla AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunması mümkün olabilir.  

Konut hakkının birinci görünümü, aile yaĢamına saygı hakkı alt-kategorisi içine 

yerleĢtirilerek de ileri sürülebilir. Zira, normal bir aile hayatının sürüdürülmesi için 

konut hakkının korunmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, örneğin kiraların yüksekliği 

nedeniyle yeterli standartta konut sahibi olamayan bir ailenin, aile yaĢamına saygı 

hakkının ihlali iddiasında bulunması teorik olarak mümkün görünmektedir. 

 Belirtilmelidir ki, ABÖ‟nün hazırlayıp kabul ettiği bölgesel bir sözleĢme olan 

AĠHHġ‟nin denetim organı olan Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları Komisyonu 

(bundan sonra, AĠHHK) bir kararında, AĠHHġ
‟
de açıkça tanınmayan konut hakkını 

AĠHHġ
 
 sistemine dahil etmiĢtir.

74
 Esasında AĠHHġ, hem birinci hem ikinci hem de 

üçüncü kuĢak haklar kategorisine giren kimi haklara da yer veren bir sözleĢme 

olduğu için açıkça bir konut hakkı düzenlenmiyor olsa bile, böylesine bir sosyal 

hakkı Ģart sistemine dahil etmesi çok da heyecan verici bulunmayabilir. Ancak 

kanımca ilginç olan nokta, AĠHHK‟nin konut hakkını ġart sistemine entegre ederken 

kullandığı haklardan birinin de ailenin korunmasını öngören AĠHHġ Madde 18
75

 

                                                 
74

 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. 

Nigeria, No. 155/96, African Commission‟s Decision of 27 October 2001, Fifteenth Annual Activity 

Report of the African Commission on Human and Peoples‟ Rights, 2001-2002. 

75
 AĠHHġ Madde 18 normu Ģöyledir: 

“Madde 18 

1. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir. Aile, maddi ve manevi sağlığını gözetecek 

olan Devlet tarafından korunacaktır. 

2. Devlet, toplum tarafından tanınan ahlakın ve geleneksel değerlerin muhafızı 

(gözeticisi) olan aileye yardımcı olmakla ödevli olacaktır. 

3. Devlet, kadınlara karĢı ayrımcılığın her biçiminin ortadan kaldırılmasını ve ayrıca 

uluslararası bildirilerde ve sözleĢmelerde düzenlendiği üzere kadın ve çocuk haklarının 

korunmasını temin edecektir. 
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olmasıdır. Aile yaĢamına saygı hakkı, klasik haklar olarak da adlandırılan medeni ve 

siyasi haklara özgülenmiĢ sözleĢmelerin hepsinde tanınan medeni haklardan biridir. 

AĠHHK, konutun imhasının mülkiyeti, sağlığı ve aile yaĢamını olumsuz 

etkileyeceğini belirterek
76

, aile yaĢamı ile konut hakkı arasında doğrudan bir bağ 

kurmuĢ ve diğer hususların yanı sıra bu hukuksal çıkarın korunması için de konut 

hakkının gerekli olduğunu değerlendirmiĢtir. AĠHHK‟nin konut hakkının ikinci yönü 

bakımından yapmıĢ olduğu yorumu, AĠHM konut hakkının birinci görünümü 

bakımından yapabilir.  

Konut hakkının, AĠHS Madde 8 çerçevesinde korunabilirliğine iliĢkin 

yukarıdaki arka planın AĠHM içtihatlarındaki izdüĢümü Ģöyledir:  Daha önce de 

belirttiğimiz üzere, AĠHK erken dönem kararlarında Madde 8‟deki konuta saygı 

hakkının bireylere konut sağlanması hakkını da içerir Ģekilde yorumlanamayacağına 

karar vermiĢti. Ancak AĠHM, nadir görülen ve ciddi nitelikte bir hastalıktan 

muzdarip olup, bütünüyle özürlü baĢvurucunun yetkili makamların kendisine 

hastalığına uygun bir konut sağlamadığını Ģikayet konusu yaptığı Marzari vakasında 

Madde 8‟in bireylerin konut sorunlarının yetkili makamlar tarafından çözülmesi 

yönünde bir hakkı güvence altına almadığını ve fakat somut olaydaki gibi ciddi bir 

hastalıktan muzdarip bir bireye uygun bir konut sağlanması için yardım 

edilmemesinin Madde 8 çerçevesinde bir mesele doğurabileceğini belirtmiĢtir. 

Mahkeme bu sonuca varırken, baĢvurucuya konut sağlanmamasının baĢvurucunun 

özel yaĢamı üzerindeki etkisine özel önem vermiĢtir. Mahkeme, somut olayda Madde 

8‟e bir müdahale olduğunu bulgulamıĢ ancak taraf devletin pozitif yükümlülüklerine 

                                                                                                                                          
4. YaĢlılar ve özürlüler, maddi ve manevi gereksinimlerini karĢılayacak özel önlemlerle 

korunma hakkına da sahip olacaklardır.” 

76
 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. 

Nigeria, No. 155/96, African Commission‟s Decision of 27 October 2001, para. 60, Fifteenth Annual 

Activity Report of the African Commission on Human and Peoples‟ Rights, 2001-2002. Kararın ilgili 

paragrafının orijinali Ģöyledir: “Although the right to housing or shelter is not explicitly provided for 

under the African Charter, the corollary of the combination of the provisions protecting the right to 

enjoy the best attainable state of mental and physical health, cited under Article 16 above, the right to 

property, and the protection accorded to the family forbids the wanton destruction of shelter because 

when housing is destroyed, property, health, and family life are adversely affected. It is thus noted that 

the combined effect of Articles 14, 16 and 18 (1) reads into the Charter a right to shelter or housing 

which the Nigerian Government has apparently violated.” (vurgu eklenmiĢtir) 
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aykırı davranmadığını belirterek Madde 8‟den ihlal bulmamıĢtır.
77

 Dikkati çekmek 

gerekir ki bu vakada, baĢvurucunun Ģikayetinin özü kendisine ücretsiz bir konut 

sağlanmaması değil ve fakat hastalığına uygun bir konut bulunmasında yetkili 

makamların yardım etmemesidir. Zaten konut hakkının birinci görünümü bireylere 

ücretsiz konut sağlanması hakkına indirgenemez. En azından ekonomik açıdan 

yetersiz bireyler bakımından bir yönü bu olmakla birlikte, bundan daha geniĢ 

önlemleri de içermektedir. Belirtilmelidir ki, Mahkeme‟nin bu vaka özelinde taraf 

devletin baĢvurucunun konut problemini çözmeye yönelik pozitif yükümlülüğünün 

bulunduğuna karar vermesinde, vakanın son derece istisnai koĢulları belirleyici 

olmuĢtur. 

AĠHM daha sonraki süreçte,  Chapman ve Jane Smith davalarında ilginç bir 

Ģekilde, Madde 8‟in bireylere konut sağlanması hakkını açıkça tanımadığı gibi 

Mahkeme‟nin içtihat hukuku çerçevesinde de bu hakkın tanınmadığını belirtmiĢtir. 

Mahkeme daha ileri giderek, taraf devletlerin bireylere konut sağlayıp sağlamaması 

hususunun yargısal bir karar olmaktan ziyade politik bir karar olduğunu ifade 

ederek
78

, konut hakkını adeta kategorik olarak SözleĢme‟nin dıĢında görmüĢtür. 

Sonraki tarihli O‟Rouke vakasında ise AĠHM, Madde 8‟in bireylere konut sağlanması 

Ģeklinde bir hakkı açıkça güvence altına almadığını belirtmiĢ, ancak evsizlere konut 

sağlanmasına yönelik herhangi bir pozitif yükümlülüğün kapsamının sınırlı olması 

gerektiğini ifade ederek
79

, sınırlı bir kapsamda da olsa taraf devletlerin bireylere 

                                                 
77

 Marzari v. Italy, (App. No. 36448/97), Admissibility Decision of the ECHR of 4 May 1999, para. 1 

(The Law). (“The Court considers that, although Article 8 does not guarantee the right to have one‟s 

housing problem solved by the authorities, a refusal of the authorities to provide assistance in this 

respect to an individual suffering from a severe disease might in certain circumstances raise an issue 

under Article 8 of the Convention because of the impact of such refusal on the private life of the 

individual.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

78
 Chapman v. the United Kingdom, (App. No. 27238/95), Judgment of the ECHR [GC] of 18 January 

2001, para. 99; Jane Smith v. the UK, (App. No. 25154/94), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001, para. 106. Her iki kararın tıpa tıp aynı olan anılan paragraflarının orijinali Ģöyledir: (“It 

is important to recall that Article 8 does not in terms recognise a right to be provided with a home. 

Nor does any of the jurisprudence of the Court acknowledge such a right. While it is clearly desirable 

that every human being have a place where he or she can live in dignity and which he or she can call 

home, there are unfortunately in the Contracting States many persons who have no home. Whether the 

State provides funds to enable everyone to have a home is a matter for political not judicial 

decision.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

79
 O‟Rouke v. the UK, (App. No. 39022/97), Admissibility Decision of the ECHR of 26 June 2001, 

para. 3 (The Law). 
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konut sağlama pozitif yükümlülüğü altında olduğunu zımnen kabul etmiĢtir. Codona 

vakasında ise Mahkeme, SözleĢme Madde 8‟in açıkça bireylere konut sağlanması 

hakkını tanımadığını yinelemiĢ ve evsizlere konut sağlanması pozitif 

yükümlülüğünün kapsamının dar olduğunu, evsiz bir kiĢiye o kiĢinin seçeceği belirli 

bir nitelikte ya da belirli bir yerde konut sağlama söz konusu olduğunda pozitif 

yükümlülüğün kapsamının daha da dar olması gerektiğini belirtmiĢtir.
80

 Esasında, 

anılan karardan çok önce Komisyon da Madde 8‟in devletlere, bireylere kendi 

seçecekleri alternatif bir ev sağlama pozitif yükümlülüğü getirdiği Ģeklinde 

yorumlanamayacağına karar vermiĢti.
81

  

 Görüldüğü üzere AĠHM, SözleĢme‟de açıkça tanınmayan ve üstelik ikinci 

kuĢak bir hak olan konut hakkını genel olarak AĠHS sistemine özel olarak da Madde 

8‟e entegre etme konusunda son derece çekingen bir tutum içindedir. Bununla 

birlikte, pozitif yükümlülükler doktrini eliyle, ve fakat bu doktrini son derece sınırlı 

bir Ģekilde uygulayarak ancak istisnai durumlarda „konut hakkı‟nı Madde 8 

kapsamında özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisine soktuğu ortadadır. Bizim 

yukarıda konut hakkı ile özel yaĢama saygı hakkı arasında kurduğumuz teorik iliĢki 

AĠHM bakımından bugün için fazla geniĢtir ve Mahkeme‟ye göre pozitif 

yükümlülükler doktrinin sınırlarının ötesine taĢmaktadır. Ancak ileride pozitif 

yükümlülükler doktrininin kapsamının ekonomik, sosyal ve kültürel haklar özelinde 

AĠHM tarafından daha geniĢ yorumlanması ile konut hakkının daha çok boyutunun 

Madde 8 içine yerleĢtirilmesi mümkün olabilecektir.      

 Konut hakkı ile genel olarak sağlık hakkı, özel olarak da sağlıklı bir çevrede 

yaĢama hakkı arasında bir bağ olduğu açıktır. Çevre kirliliği gibi uygun olmayan 

çevresel koĢullarda bulunan bir konut, hem konut hakkının hem de sağlıklı bir 

çevrede yaĢama hakkının ihlalini teĢkil edebilir. Nitekim, AĠHM‟nin çevreye iliĢkin 

kimi kararlarında çevresel kirlilikten ötürü „konuta saygı hakkı‟nın da ihlal edildiği 

bulgulanmıĢtır. Bu hususa burada sadece iĢaret etmekle yetiniyoruz. Ġleride “Sağlıklı 

Bir Çevrede YaĢama Hakkı” baĢlığı altında bu husus ayrıca ele alınacaktır. 

                                                 
80

 Codona v. the UK, (App. No. 485/05), Admissibility Decision of the ECHR of 7 February 2006, 

para. A, (The law). 

81
 Burton v. the UK, (App. No. 31600/96), Admissibility Decision of the EComHR of 10 September 

1996, para. 2 (The Law). 
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C) Sağlık Hakkı 

1) Genel Olarak 

UĠHH‟de uluslararası düzlemde, EĠHB Madde 25/1, IAOKS  Madde 

5/(e)(iv)
82

, ESKHS Madde 12
83

, KKAOKS Madde 12
84

 ve ÇHS Madde 24
85

; 

                                                 
82

 IAOKS Madde 5/(e)(iv) normu Ģöyledir: 

“Madde 5 

Bu SözleĢme Madde 2‟de düzenlenen temel yükümlülüklere uygun olarak, Taraf 

Devletler, her biçimiyle ırksal ayrımcılığı yasaklamayı ve ortadan kaldırmayı ve ırk, 

renk ya da ulusal yahut etnik kökeninde farklılık gözetmeksizin, özellikle aĢağıdaki 

haklardan yararlanma bakımından olmak üzere, herkesin kanun önünde eĢitlik hakkını 

güvence altına almayı taahhüt ederler: 

  … 

(e) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, özellikle: 

… 

(iv) Genel sağlık hakkı, tıbbi bakım(dan) (yararlanma) hakkı, sosyal güvenlik 

hakkı ve sosyal hizmetlerden (yararlanma) hakkı; 

…” (vurgu eklenmiĢtir) 

 
83

 ESKHS Madde 12 normu Ģöyledir: 

“Madde 12 

1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin ulaĢılabilir en yüksek düzeyde 

fiziksel/(bedensel) ve ruhsal sağlık standartlardan yararlanması hakkını tanır. 

2. Bu SözleĢmeye Taraf Devletlerce bu hakkın tam olarak gerçekleĢtirilmesini 

sağlamak için alınacak önlemler: 

(a) Ölü doğum oranının ve çocuk ölümlerinin düĢürülmesi ve çocuğun sağlıklı 

geliĢmesinin sağlanması; 

(b) Çevresel ve sınai sağlık Ģartlarının bütün yönleriyle iyileĢtirilmesi; 

(c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve denetim 

altında tutulması; 

(d) Hastalık durumunda bütün sağlık hizmetlerini ve tıbbi bakımı temin edecek 

koĢulların yaratılması, 

için gerekli bulunan önlemleri de kapsayacaktır.” 

84
 KKAOKS Madde 12 normu Ģöyledir: 

“Madde 12 

1. Taraf Devletler, aile planlamasına iliĢkin olanlar dahil, sağlık bakım hizmetlerinden 

erkeklerin ve kadınların eĢitlik temelinde yararlanmalarını temin etmek için, sağlık 

bakımı alanında kadınlara karĢı ayrımcılığı ortadan kaldıran uygun/(gerekli) bütün 

önlemleri alacaklardır. 

2. Bu Madde paragraf 1 hükümlerine halel gelmeksizin, Taraf Devletler, hamilelik, 

loğusalık ve doğum sonrası dönemlerle ilgili uygun/(gerekli) hizmetleri kadınlara, 

gerekli hallerde hizmetleri bedelsiz/(ücretsiz) sunarak ve bunun yanı sıra, hamilelik ve 

emzirme döneminde (kadınların) yeterli düzeyde beslenmeleri imkanını yaratarak, 

temin edeceklerdir.” 

85
 ÇHS Madde 24 normu Ģöyledir: 

“Madde 24 

1. Taraf Devletler, çocuğun ulaĢılabilir en yüksek sağlık standardından ve hastalık 

halinde tedavi ve rehabilitasyon sağlayan kuruluĢlardan yararlanması hakkını tanırlar. 

Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerine ulaĢma/(hizmetlerinden 

yararlanma) hakkından yoksun kalmamasını temin etmek üzere çaba göstereceklerdir. 
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bölgesel düzlemde ise, AĠHHġ Madde 16
86

, Ame.ĠHS/ESKHP Madde 10
87

 ve  

(Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 11
88

 açıkça sağlık hakkını
89

 düzenlemektedir. 

                                                                                                                                          
2. Taraf Devletler, bu hakkın tam/(eksiksiz) olarak uygulanmasının takipçisi 

olacaklardır ve, özellikle (aĢağıdaki hususlarda) uygun/(gerekli) önlemleri alacaklardır: 

(a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düĢürülmesi; 

(b) Temel tıbbi/(sağlık) bakım hizmetlerinin geliĢtirilmesine önem verilerek, bütün 

çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi/(sağlık) bakımın sağlanmasının temin 

edilmesi; 

(c) Çevre kirliliği tehlikeleri ve riskleri dikkate alınarak, diğer hususların yanı sıra, 

halihazırda mevcut/(kullanılabilir) teknolojinin uygulanması ve yeterli miktarda 

besin değeri bulunan gıdalar ve temiz içme suyu sağlanması yollarıyla temel 

tıbbi/(sağlık) bakım hizmetleri çerçevesi içinde olanlar da dahil, hastalık ve yetersiz 

beslenmeye karĢı mücadele edilmesi; 

(d) Anneler için doğum öncesi ve doğum sonrası uygun tıbbi/(sağlık) bakım 

hizmetlerinin temin edilmesi; 

(e) Toplumun bütün kesimlerinin, özellikle de anne-babaların ve çocukların, çocuk 

sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin yararları, sağlıklı olma/(hijyen) ve 

çevre sağlığı ve kazaların önlenmesine dair temel bilgi konularında 

bilgilendirilmelerinin, eğitim görmelerinin ve bu bilgileri kullanmakta 

desteklenmelerinin temin edilmesi; 

(f) Önleyici/(koruyucu) sağlık/(tıbbi) bakım hizmetlerinin, anne-babalar için 

rehberlik ve aile planlaması eğitimi ve hizmetlerinin geliĢtirilmesi. 

3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı bakımından zararlı geleneksel uygulamaların 

kaldırılması amacıyla etkin ve uygun tüm önlemleri alacaklardır. 

4. Taraf Devletler, bu Maddede tanınan hakkın aĢamalı/(tedrici) biçimde tam olarak 

gerçekleĢmesini sağlamak amacıyla uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmeyi ve teĢvik etmeyi 

taahhüt ederler. Bu bağlamda, geliĢmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına özel bir önem 

atfedilecektir.” 

86
 AĠHHġ Madde 16 normu Ģöyledir: 

“Madde 16 

1. Her birey, ulaĢılabilir en yüksek düzeydeki bedensel ve ruhsal sağlık durumundan 

yararlanma hakkına sahip olacaktır. 

2. Bu ġartın Tarafı Devletler, kendi halklarının sağlığını korumak ve hastalandıklarında 

tıbbi bakım görmelerini temin etmek için gerekli önlemleri alacaklardır.” 

87
 Ame.ĠHS/ESKHP Madde 10 normu Ģöyledir: 

“Madde 10. Sağlık hakkı 

1. Herkes, en yüksek derecedeki bedensel, akli ve sosyal iyilik halinden yararlanma 

anlamında anlaĢılmak gereken, sağlık hakkına sahip olacaktır. 

2. Sağlık hakkının kullanılmasını temin etmek amacıyla, Taraf Devletler, sağlık 

meselesini kamunun iyiliğine dair bir konu olarak tanımak ve özellikle, bu hakkı temin 

etmek amacıyla aĢağıdaki önlemleri almak hususunda mutabıktırlar: 

a. Toplum içindeki tüm bireylerin ve ailelerin yararlanacakları zorunlu/temel sağlık 

bakımını teĢkil eden, temel/ön sağlık bakımı; 

b. Sağlık hizmetlerinden yararlanmanın, Devletin yargı yetkisine tabi tüm bireyleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi; 

c. BaĢlıca bulaĢıcı hastalıklara karĢı evrensel/genel geçer aĢı kampanyası yürütülmesi; 

d. Bölgesel ve süreklilik arz eden hastalıkların, meslek hastalıklarının ve diğer 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisi; 

e. Sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisi konusunda halkın eğitilmesi; 

f. Yüksek risk gruplarının ve yoksulluk nedeniyle en fazla mağdur olabilir durumda 

bulunanların sağlık gereksinimlerinin karĢılanması.” 

88
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 11 normu Ģöyledir: 
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 ESKHK, „ulaĢılabilir en yüksek düzeyde sağlık standardı‟ baĢlıklı 2000 tarihli 

Genel Yorum No.14‟te
90

 sağlık hakkının bileĢenlerini ayrıntılı bir Ģekilde ortaya 

koymuĢtur. Buna göre, sağlık hakkı öncelikle, diğer insan haklarının kullanılabilmesi 

için elzem bir haktır. Diğer taraftan sağlık hakkı; beslenme, konut, çalıĢma ve eğitim 

gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile insan onuru, yaĢam, ayrımcılığa 

uğramama, eĢitlik, iĢkence görmeme, mahremiyet, bilgiye ulaĢma ve örgütlenme gibi 

medeni ve siyasi haklarla yakından ilintilidir ve bu hakların gerçekleĢtirilmesine 

bağlıdır.
91

 Görüldüğü üzere ESKHK, daha önce konut hakkına iliĢkin 1991 tarihli 

Genel Yorum No. 4‟te ifade ettiği „insan haklarının bölünmezliği ve karĢılıklı 

bağımlılığı‟ ilkesini, bu kez de sağlık hakkı bağlamında yinelemektedir.  

 2000 tarihli Genel Yorum No.14‟e göre sağlık hakkı, sağlıklı olma hakkı 

anlamına gelmemektedir. Devletten her türlü hastalık sebeplerine karĢı koruma 

sağlayarak bireylerin sağlıklarının iyi olmasını güvence altına alması beklenemez. 

Dolayısıyla sağlık hakkı, „ulaĢılabilir en yüksek düzeyde sağlık standardı‟nın 

sağlanabilmesi için gerekli olan çeĢitli olanaklara, hizmetlere ve koĢullara sahip olma 

olarak anlaĢılmalıdır.
92

 Bu hakkın iki yönü bulunmaktadır. Negatif yön olarak 

formüle edebileceğimiz yönü; cinsel özgürlük ve üreme özgürlüğü dahil olmak üzere 

bir kiĢinin sağlığını ve bedenini kontrol etme, iĢkence görmeme ve rızaya 

dayanmayan tıbbi müdahaleye tabi tutulmama özgürlüğünü içermektedir.
93

 Dikkati 

                                                                                                                                          
“Madde 11 – Sağlığın korunması hakkı 

Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek 

amacıyla, ya doğrudan ya da kamusal yahut özel örgütlerle iĢbirliği yaparak, diğerler 

önlemlerin yanı sıra: 

1. sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak; 

2. sağlıklı olmayı geliĢtirmek ve sağlıkla ilgili konularında kiĢisel sorumluluk 

üstlenmeyi teĢvik etmek üzere, danıĢma ve eğitim olanaklarını sağlamak; 

3. salgın (epidemik) hastalıkları, yöresel ve süreklilik arz eden (endemik) hastalıkları ve 

diğer hastalıkları ve bunların yanı sıra kazaları mümkün olduğunca önlemek üzere 

tasarımlanmıĢ uygun önlemleri almayı üstlenirler.” 

89
 Sağlık Hakkı için genel olarak bkz., Brigit Toebes, “The Right to Health”, Economic, Social and 

Cultural Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas), Second Revised Edition, 

Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001,  sf: 169-190. 

90
 General Comment No.14- The right to the highest attainable standard of health, 22th session of the 

CESCR, 2000, (UN doc. E/C.12/2000/4).  

91
 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), paras. 1,3. 

92
 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), paras. 8, 9. 

93
 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), para. 8. 
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çekmek gerekir ki, bu yön kapsamındaki hususların hepsi medeni ve siyasi haklar 

kategorisine girmektedir. Bir kez daha, medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal 

ve kültürel hakların gerçekten bölünmez olduğu görülmektedir. Bireyin sağlığını ve 

bedenini kontrol etme, özellikle de cinsel özgürlük ve üreme özgürlüğü ile rıza 

dahilinde olmayan tıbbi müdahalelere tabi tutulmama bu çalıĢmanın konusunu 

oluĢturan AĠHS Madde 8 kapsamında da korunan özgürlükler olup ilgili bölümlerde 

ele alınmaktadır.  

 Sağlık hakkının pozitif yönü olarak formüle edebileceğimiz ve burada bizi asıl 

ilgilendiren ikinci yönü, bireylerin „ulaĢılabilir en yüksek düzeyde sağlık hakkı‟na 

sahip olabilmeleri için sağlık koruma sistemine hak ile zamanında ve uygun sağlık 

hizmetini/health care içermektedir.
94

 Tabii, sağlık hakkına ön gelen beslenme, konut, 

içilebilir su, yeterli hijyen, güvenli ve sağlıklı çalıĢma koĢulları ve sağlıklı bir çevre 

gibi belirleyici faktörler de geniĢ anlamda sağlık hakkı içindedir.
95

  

Esasında, sağlık hakkının öznesi „herkes‟ olmakla birlikte kadını erkekten farklı 

kılan bazı biyolojik, sosyo-ekonomik ve psikolojik faktörler sağlık hakkı bağlamında 

kadına iliĢkin özel önlemler alınmasını gerektirebilir. Üstelik bu özel önlemler 

sadece üreme sağlığı alanına yoğunlaĢmamalı, özellikle kadınların risk altında 

olduğu hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik de olmalıdır.
96

 

 Dikkat çekici bir not olarak ekleyelim ki, ESKHK bu genel yorumunda 

kaynakların dağılımına ve cinsiyet farklılıklarına da sağlık hakkının belirleyici 

faktörleri olarak değinmiĢtir. Ayrıca, sağlık hakkının geniĢ bir tanımı çerçevesinde 

Ģiddet ve silahlı çatıĢmaların da dikkate alınacağını belirtmiĢtir.
97

 Komite, kadına 

karĢı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için kadının sağlık hakkının geliĢtirilmesinin 

gerekli olduğunu vurgulamıĢ ve bu bağlamda kadının cinselliğe ve üremeye iliĢkin 

servisler de dahil olmak üzere yüksek nitelikli ve mali açıdan karĢılanabilir sağlık 

hizmetlerine ulaĢmasının sağlanması gerektiğini ifade etmiĢtir. Önemle 

belirtilmelidir ki, kadının sağlığının korunması için aile içi Ģiddetin engellenmesi de 

                                                 
94

 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), paras. 9, 11. 

95
 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), para. 4. 

96
 General Comment No. 24, (20th Session, 1999), para. 12. 

97
 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), para. 10. 
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Komite tarafından üzerinde durulan bir husus olmuĢtur. Anımsanacağı üzere, konut 

hakkı bağlamında ESKHK‟nin cinsiyet duyarlı bir yorumda bulunmamıĢ olmasını bir 

eksiklik olarak değerlendirip eleĢtirmiĢtik. ESKHK‟nin bu eksikliği sağlık hakkına 

iliĢkin genel yorumunda gidermiĢ olması, kadının insan haklarının daha etkili 

korunması adına son derece yerindedir. Ayrıca, aile içi Ģiddet ile sağlık hakkı 

arasında kurulan bağ da medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklar bütünselliğinin bir göstergesidir.  

 Sağlık hakkı, tüm biçim ve düzeylerinde birbiriyle bağlantılı Ģu dört unsuru 

içermektedir:
98

 i) Taraf devlette, iĢleyen kamu sağlığı ve sağlık hizmetleri olanak ve 

servislerinin, özellikle hastanelerin, kliniklerin, eğitimli tıp personelinin ve temel 

ilaçların varlığı. ii) Her bireyin ayrımcılığa uğramaksızın sağlık hizmetlerine eriĢme 

hakkı vardır. Sağlık hizmetlerinin eriĢilebilirliği bağlamında ekonomik eriĢebilirilik 

de önemli bir unsurdur. Sağlık hizmetleri ve servisleri ister devlet tarafından isterse 

özel sektör tarafından sağlanıyor olsun herkes için mali açıdan karşılanabilir 

olmalıdır. iii) Tüm sağlık hizmetleri ve servisleri, bireylerin, azınlıkların ve halkların 

kültürlerine saygılı ve toplumsal cinsiyete duyarlı olmalıdır. iv) Sağlık hizmetleri ve 

servisleri bilimsel ve tıbbi olarak uygun ve iyi nitelikte olmalıdır.  

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Sağlık Hakkı 

Genel olarak sağlık hakkı özel olarak da „tıbbi bakım hakkı/medical care‟, 

AĠHS‟de açıkça düzenlenmiĢ değildir. AĠHM de Tysiac davasında, SözleĢme‟nin 

herhangi bir düzeyde „tıbbi bakım hakkı‟nı güvence altına almadığını belirtmiĢtir.
99

 

Bununla birlikte AĠHS Madde 2, 3 ve 8 gibi bazı hakların kapsamından genel bir 

sağlık hakkı değilse de, en azından bir tıbbi bakım hakkı çıkarmak, yani bu hakları 

bu Ģekilde yorumlayarak geniĢletmek AĠHS Organları bakımından mümkün 

olmuĢtur.
100

 Nitekim AĠHM, sağlık hizmeti alanında yetkili makamların eylem ve 

ihmallerinin belirli koĢullar altında AĠHS Madde 2 çerçevesindeki yükümlülüklerini 
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 General Comment No.14 (Twenty-second session, 2000), (UN doc. E/C.12/2000/4), para. 12. 

99
 Tysiac v. Poland, (App. No: 5410/03), Judgment of the ECHR of 20 March 2007, para. 107.( “… 

the Convention does not guarante as such a right to any specific level of medical care …) (vurgu 

eklenmiĢtir) 

100
 Ursula Kilkelly, The Child and the European Convention on Human Rights, sf:149-150. 
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gündeme getirebileceğini belirtmiĢtir.
101

 Mahkeme ayrıca, bir taraf devlet halka genel 

olarak sunması gereken sağlık hizmetinden bir bireyi yararlandırmamak suretiyle 

hayatını tehlikeye sokar ise, AĠHS Madde 2 bakımından bir mesele doğabileceğini 

belirtmiĢtir.
102

 

 „Tıbbi bakım hakkı‟nın AĠHS Madde 3 çerçevesinde gündeme geldiği 

davalardan biri olan D. davasında baĢvurucu, BirleĢik Krallık‟ta çarptırıldığı hapis 

cezasını çektikten sonra ülkesi St. Kitts‟e geri gönderilmesine karar verilen bir 

yabancıdır. BaĢvurucu, hakkında geri gönderme kararı alındığında daha önce 

yakalanmıĢ olduğu AIDS hastalığının son safhasındadır. BaĢvurucu, kendi ülkesinde 

hiçbir yakını, evi ve mali gücü olmadığını ve sınır dıĢı edilmesi durumunda BirleĢik 

Krallık‟ta baĢlamıĢ olan tedavisinin yarım kalacağını ve ayrıca kendi ülkesindeki 

sağlık hizmetlerinin son derece sınırlı olduğunu belirterek AĠHS Madde 3‟ün ihlali 

iddiasında bulunmuĢtur.
103

 Mahkeme, hapis cezalarını çekmiĢ ve haklarında sınır dıĢı 

edilme kararı verilmiĢ olan yabancıların, tıbbi, sosyal ve diğer türdeki yardımlardan 

faydalanmak için sınır dıĢı etme kararını vermiĢ olan ülkede kalmaya devam etme 

konusunda herhangi bir hak ileri süremeyeceklerini ilkesel olarak ortaya koymuĢtur. 

Ancak Mahkeme, baĢvurucunun istisnai koşullarını ve ölümcül hastalığının ulaşmış 

olduğu safhayı dikkate alarak insani mülahazalarla baĢvurucunun St. Kitts‟e geri 

gönderilmesinin AĠHS Madde 3 çerçevesinde insanlık dıĢı muamele teĢkil edeceğini 

belirtmiĢtir.
104

 Dolayısıyla bu iade vakasında baĢvurucunun sağlık durumunun 
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 William and Anita Powell v. the United Kingdom, (App. No. 45305/99), Admissibility Decision of 

the ECHR of 04 May 2000, para. 1 (The Law); Zdzislaw Nitecki v. Poland, (App. No. 65653/01), 

Admissibility Decision of the ECHR of 21 March 2002, para. 1 (The Law). 

102
 Cyprus v. Turkey, (App. No. 25781/94), Judgment of the ECHR [GC] of 10 May 2001, para. 219; 

Zdzislaw Nitecki v. Poland, (Application No. 65653/01), Admissibility Decision of the ECHR of 21 

March 2002, para. 1 (The Law).  

103
 D. v. the United Kingdom,  (App. No.30240/96), Judgment of the ECHR of 2 May 1997, para. 40. 

104
 D. v. the United Kingdom,  (App. No.30240/96), Judgment of the ECHR of 2 May 1997, paras. 53, 

54. 

Bir parantez açıp belirtilmelidir ki, Strasbourg Organlarının, sınırdıĢı ve iade vakalarında iade edecek 

devletin AĠHS Madde 3 yasağını dikkate alarak bu maddenin iade alacak olan devlet ya da o 

devletteki özel hukuk kiĢileri tarafından ihlal edilmesi riski bulunması halinde iade iĢlemini 

gerçekleĢtirmesinin Madde 3‟e aykırılık teĢkil edeceği Ģeklindeki yerleĢik içtihadının bu somut olayda 

geniĢlediğini görmekteyiz. Zira, bu olayda iade alacak olan ülkedeki Madde 3‟e aykırılık riskinin 

kaynağı ne devlet ne de özel hukuk kiĢileridir. Ancak Madde 3‟ün içerdiği mutlak yasağı 

zayıflatmamak adına Mahkeme, baĢvurucunun istisnai durumunu da dikkate alarak iade iĢleminin 

Madde 3‟e aykırı olacağına karar vermiĢtir.    
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Madde 3 çerçevesinde değerlendirilmesinde belirleyici olan, hastalığının ölümcül 

niteliği ve iade alacak ülkedeki ekonomik yetersizlikleri olmuĢtur.  

 Mahkeme‟nin D. davasındaki kararının, iade ve sınır dıĢı etme vakaları 

bakımından emsal oluĢturacak bir içtihat olduğunu söylemek zordur. Nitekim benzer 

bir dava olan Bensaid davasında baĢvurucu Ģizofreniden mustarip bir Cezayir 

vatandaĢıdır. Bir süredir bulunduğu ve bu hastalığı için tedavi gördüğü BirleĢik 

Krallık‟tan sınır dıĢı edilmesine karar verilmiĢtir. BaĢvurucu ülkesine geri 

gönderilmesi durumunda hastalığını yeterince tedavi ettiremeyeceğini ve oradaki 

koĢulların BirleĢik Krallık‟taki koĢullarla karĢılaĢtırıldığında her açıdan çok daha 

elveriĢsiz olduğunu belirterek AĠHS Madde 3 ve Madde 8‟in ihlalini ileri 

sürmüĢtür.
105

 Mahkeme öncelikle, bu vakanının, baĢvurucunun ölümcül bir hastalık 

olan AIDS‟in son aĢamasında olduğu ve iade edileceği ülkedeki koĢullarının son 

derece kötü olduğu D. davasının istisnai koĢullarını taĢımadığını not ederek bu 

davayı ayrı bir yere koymuĢtur. Bununla birlikte Mahkeme, bu davanın, kural olarak, 

Madde 3 kapsamına girebileceğini belirtmiĢtir. Bu bağlamda inceleme yapan 

Mahkeme, baĢvurucunun sınır dıĢı edilmesi durumunda, kendi ülkesinde BirleĢik 

Krallık‟takine göre daha az elveriĢli koĢullarda olacağını, ancak orada da tıbbi tedavi 

imkanlarının var olduğunu not etmiĢtir. BaĢvurucunun tıbbi durumunun ciddiyetini 

kabul etmekle beraber somut vakanın koĢullarının Madde 3‟ün aradığı Ģiddet eĢiğine 

ulaĢmadığına karar vermiĢtir.
106

  

 Mahkeme Madde 8 çerçevesinde yaptığı incelemede, akıl sağlığının, zihinsel 

bütünlükle beraber özel yaĢama saygı hakkının çok önemli bir parçasını 

oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. Öyle ki, akıl sağlığının korunması, özel yaĢama saygı 

hakkının etkili olarak kullanılabilmesi için bir ön koĢuldur.
107

 Görüldüğü üzere 

Mahkeme, akıl sağlığı bağlamında da olsa sağlık hakkı ile özel yaĢama saygı hakkı 

arasında esaslı bir bağ kurmuĢtur. Mahkeme somut olayda, baĢvurucunun sınır dıĢı 
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 Bensaid v. the United Kingdom , (App. No. 44599/98), Judgment of the ECHR of 6 February 2001, 

para. 30. 
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 Bensaid v. the United Kingdom , (App. No. 44599/98), Judgment of the ECHR of 6 February 2001, 

paras. 37-40. 
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 Bensaid v. the United Kingdom , (App. No. 44599/98), Judgment of the ECHR of 6 February 2001, 

para. 47 (“Mental health must also be regarded as a crucial part of private life associated with the 
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edilmesi durumunda zihinsel bütünlüğünün Madde 8‟in kapsamına girecek derecede 

esastan etkileneceğine ikna olmamıĢtır.
108

 

 Belirtilmelidir ki, söz konusu mahpuslar olduğunda Mahkeme sağlık hakkını 

Madde 3 içine yerleĢtirerek koruma konusunda hiç tereddüt etmemiĢtir.
109

 

Mahpuslara iliĢkin bir dizi davada Mahkeme, devletin mahpusların sağlığını koruma 

yükümlülüğü altında olduğu içtihadında bulunmuĢtur.
110

 Mahkeme yine mahpuslara 

iliĢkin kimi davalarda ise, devletin tıbbi yardım, tıbbi bakım veya tedavi sağlama 

yükümlülüğünden bahsetmiĢtir.
111
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 Bensaid v. the United Kingdom , (App. No. 44599/98), Judgment of the ECHR of 6 February 2001, 

para. 48. 

109
 Esasında AĠHM‟nin bu tutumu, Avrupa ĠĢkencenin Önlenmesi SözleĢmesi‟nin denetim organı 

olan Avrupa ĠĢkencenin Önlenmesi Komitesi‟nin 3. Genel Raporu‟nda yer alan standartları ile 

uyumludur. Söz konusu Genel Rapor‟da, yetersiz sağlık hizmet düzeyinin, „insanlıkdıĢı ve aĢağılayıcı 

muamele kategorisine girecek durumlara yol açabileceği ifade edilmiĢtir. Ayrıca, tabi tutuldukları 

alıkonulma rejimine bakılmaksızın mahpusların, herhangi bir zamanda doktora ulaĢabilmeleri ve 

sağlık hizmet servislerinin mahpusların gecikme olmaksızın bir doktora danıĢmalarına imkan verecek 

Ģekilde düzenlenmesi gerektiği de belirtilmiĢtir. Bkz., European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Standards, „Substantive‟ 

Sections of the CPT‟s General Reports, Extract from the 3rd General Report [CPT/Inf (93) 12], 

paras. 30, 34. 

110
 Keenan v. Birleşik Krallık, (App. No. 27229/95), Judgment of the ECHR of 3 April 2001, para. 

111, (“It is relevant in the context of the present application to recall also that the authorities are 

under an obligation to protect the health of persons deprived of liberty…”); Valasinas v. Lithuania, 

(App. No. 44558/98), Judgment of the ECHR of 24 July 2001, para. 102, (“Under this provision the 

State must ensure that a person is detained in conditions which are compatible with respect for his 

human dignity, …, his health and well-being are adequately secured.”); Kalashnikov v. Russia, (App. 

No. 47095/99), Judgment of the ECHR of 15 July 2002, para. 95; Nazarenko v. Ukraine, (App. 

No.39483/98), Judgment of the ECHR of 29 April 2003, para. 126; Yankov v. Bulgaria, (App. No. 

39084/97), Judgment of the ECHR of 11 December 2003, para. 107; G.B. v. Bulgaria, (App. No. 

42346/98), Judgment of the ECHR of 11 March 2004, para. 71; Lorgov v. Bulgaria, (App. No. 

40653/98), Judgment of the ECHR of 11 March 2004, para. 71; Kehayov v. Bulgaria, (App. No. 

41035/98), Judgment of the ECHR of 18 January 2005, para. 64; Alver v. Estonia, (App. No. 

64812/01), Judgment of the ECHR of 08 November 2005, para. 50; Khudoyorov v. Russia, (App. No. 

6847/02), Judgment of the ECHR of 08 November 2005, para. 103; Lovchev v. Bulgaria, (App. No. 

41211/98), Judgment of the ECHR of 02 February 2006, para. 127; Cenbauer v. Crotia, (App. No. 

73786/01), Judgment of the ECHR of 09 March 2006, para. 44; Menlik v. Ukraine, (App. No. 

72286/01), Judgment of the ECHR of 28 March 2006, para. 93. Bu kararlara referans yapan çalıĢma 

için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 3/ĠĢkence Yasağı Analizi sf: 245-246.  (vurgular 

eklenmiĢtir)         

111
 Kudla v. Poland, (App. No. 30210/96), Judgment of the ECHR [GC] of 26 October 2000, para. 94, 

(“Nevertheless, under this provision the State must ensure that a person is detained in conditions 

which are compatible with respect for his human dignity, …his health and well-being are adequately 

secured by, among other things, providing him with the requisite medical assistance”); Keenan v. the 

United Kingdom, (App. No. 27229/95), Judgment of the ECHR of 3 April 2001, para. 111, (“The lack 

of appropriate medical care may amount to treatment contrary to Article 3.”); Gelfmann v. France, 

(App. No. 25875/03), Judgment of the ECHR of 14 December 2004, para. 50; Ostovar v. Moldova, 
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 Mahpusun sağlık hakkı konusunda Mahkeme‟nin pilot içtihatlarından biri olan 

Keenan davasında mağdur, akıl hastalığından muzdarip bir mahpustur. Akıl hastası 

olduğu yetkili makamlar tarafından biliniyor olmasına rağmen gerekli tedbirler 

alınarak kendisini asmak suretiyle öldürmesinin engellenmemiĢ olması hususu, 

annesi tarafından Ģikayet konusu yapılarak AĠHM‟ye taĢınmıĢtır. Mahkeme 

öncelikle, mahpusların mağdur edilebilir bir durumda olduklarını ve devletin onları 

koruma yükümlülüğü altında bulunduğunu vurgulamıĢtır.
112

 Mahkeme, devletin 

mahpusların sağlığını koruma yükümlülüğünün de bulunduğunu belirtmiĢ ve uygun 

tıbbi bakımın yokluğunun AĠHS Madde 3‟e aykırı bir muamele teĢkil edebileceğini 

ifade etmiĢtir.
 113

 

Tıbbi bakım hakkının AĠHS Madde 8 eliyle korunması da mümkündür. 

Nitekim Passannante vakasında Komisyon devletin tıbbi bakım sağlama 

yükümlülüğü altında olduğu durumlarda kamu sağlık birimlerinin hastanın almaya 

hak sahibi olduğu tıbbi bakımı sunmada gecikmesinin hastanın sağlığı üzerinde ciddi 

bir etkisinin olması ihtimalinde Madde 8 çerçevesinde bir mesele doğabileceğini 

ifade etmiĢtir.
 
Komisyon, tıbbi bakım hakkını Madde 8 altında özel yaĢama saygı 

hakkı alt-kategorisi içinde fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı bağlamında ele 

almıĢtır.
114

 Dikkati çekmek gerekir ki, bu vakada Komisyon devletin tıbbi bakım 

sağlama yükümlülüğü altında olduğuna dair bir içtihatta bulunmamıĢ ve fakat 

devletin ulusal hukuku uyarınca halihazırda böyle bir yükümlülüğü var ise, bunu 

gecikme olmaksızın sağlama yükümlülüğü altında olduğunu belirtmiĢtir. 

                                                                                                                                          
(App. No. 35207/03), Judgment of the ECHR of 13 September 2005, para. 79; Becciev v. Moldova, 

(App. No. 9190/03), Judgment of the ECHR of 04 October 2005, para. 40; Boicenco v. Moldova, 

(App. No. 41088/05), Judgment of the ECHR of 11 July 2006, para. 112; Nevmerzhitsky v. Ukraine, 

(App. No. 54825/00), Judgment of the ECHR of 05 April 2005, para. 81. (vurgular eklenmiĢtir)  

Bu kararlara referans yapan çalıĢma için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Madde 3/ĠĢkence Yasağı 

Analizi, sf: 246. 

112
 Keenan v. Birleşik Krallık, (App. No. 27229/95), Judgment of the ECHR of 3 April 2001, para. 91. 

113
 Keenan v. Birleşik Krallık, (App. No. 27229/95), Judgment of the ECHR of 3 April 2001, para.111. 

“It is relevant in the context of the present application to recall also that the authorities are under an 

obligation to protect the health of persons deprived of liberty. The lack of appropriate medical care 

may amount to treatment contrary to Article 3.” (vurgu eklenmiĢtir) 

114
 Passannante v. Italy, (App. No. 32647/96), Admissibility Decision of the EComHR of 01 July 

1998, paras. 2, 5 (The Law). 
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D) ÇalıĢma Hakkı 

1) Genel Olarak 

ÇalıĢma hakkı
115

 UĠHH‟de gerek uluslararası düzlemde, gerekse bölgesel 

düzlemde çeĢitli belgelerde tanınmaktadır. Bu belgelerden ilk gruba girenler 

Ģunlardır: EĠHB Madde 23
116

, ESKHS Madde 6
117

, IAOKS Madde 5/(e)(i)
118

, 

KKAOKS Madde 11/1(c)
119

 ve ÇHS Madde 32
120

. Ġkinci gruba giren belgeler ise 

                                                 
115

 ÇalıĢma hakkı konusunda genel olarak bkz., Krzysztof Drzewicki, “The Right to Work and Rights 

in Work”,  Economic, Social and Cultural Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan 

Rosas), Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, sf: 223-243. 

116
 EĠHB Madde 23 metni Ģöyledir: 

 “Madde 23 

1. Herkes, çalışma, işini serbest olarak seçme, adil ve elverişli çalışma koşullarına 

sahip olma ve işsizliğe karşı korunma hakkına sahiptir. 

2. Herkes, herhangi bir ayrımcılık olmaksızın, eĢit iĢ için eĢit ücrete hak sahibidir. 

3. ÇalıĢan herkes, kendisi ve ailesi için insan olma onuruna uygun bir yaĢama 

düzeyini temin eden ve gerekli olduğu takdirde, baĢka sosyal koruma yollarıyla 

tamamlanan adil ve elveriĢli ücret almaya hak sahibidir. 

4. Herkes, menfaatlerini korumak için sendika kurma ve bunlara katılma hakkına sahiptir.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

117
 ESKHS Madde 6 normu Ģöyledir: 

“Madde 6 

1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği işte 

çalışarak geçimini sağlaması olanağına sahip olması hakkı dahil olmak üzere, çalışma 

hakkını tanırlar, ve bu hakkı korumak için gerekli önlemleri alacaklardır. 

2. Bu hakkın tam olarak gerçekleĢtirmek amacıyla bu SözleĢmeye Taraf bir Devletçe 

alınacak önlemler, teknik ve mesleki rehberlik ve eğitim programlarını, bireyin temel 

siyasal ve ekonomik özgürlüklerini koruyan koĢullar altında tam ve üretken istihdamın 

teminine ve düzenli/(istikrarlı) biçimde ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmenin 

sağlanmasına yönelik politika ve teknikleri kapsayacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

118
 IAOKS Madde 5/(e)(i) normu Ģöyledir: 

“Madde 5 

Bu SözleĢme Madde 2‟de düzenlenen temel yükümlülüklere uygun olarak, Taraf 

Devletler, her biçimiyle ırksal ayrımcılığı yasaklamayı ve ortadan kaldırmayı ve ırk, 

renk ya da ulusal yahut etnik kökeninde farklılık gözetmeksizin, özellikle aĢağıdaki 

haklardan yararlanma bakımından olmak üzere, herkesin kanun önünde eĢitlik hakkını 

güvence altına almayı taahhüt ederler: 

… 

(e) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, özellikle: 

(i) Çalışma hakkı, işini özgürce seçme hakkı, adil ve elverişli çalışma koşullarına 

hak, işsizliğe karşı korunma hakkı, eşit işe/(çalışmaya) eşit ücret (alma) hakkı, adil 

ve elverişli ücret (alma) hakkı; 

 …” (vurgu eklenmiĢtir) 

119
 KKAOKS Madde 11/1(c) normu Ģöyledir: 

“Madde 11  

1. Taraf Devletler, çalıĢma/(istihdam) alanında, erkeklerin ve kadınların eĢitliği 

temelinde, bilhassa (aĢağıdaki hususlarda) aynı hakları temin için/(amacıyla), kadınlara 

karĢı ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere uygun/(gerekli) bütün önlemleri alacaklardır: 

 (a) Bütün insanların bir vazgeçilmez hakkı olarak çalışma hakkı; 
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Ģöyledir: AĠHHġ Madde 15
121

, Ame.ĠHS/ESKHP Madde 6
122

 ve (Gözden 

GeçirilmiĢ) ASġ Madde 1
123

. ÇalıĢma hakkına açıkça yer veren bu belgelerin yanı 

sıra, anılan hakkın bazı yönlerini düzenleyen sözleĢmeler de zikredilmelidir. 

                                                                                                                                          
 … 

(c) Mesleğini ve iĢini serbest olarak seçme hakkı, meslekte/(iĢte) ilerleme, iĢ 

güvenliği ve hizmetin sağladığı bütün menfaatlerden/(benefits) ve 

olanaklardan/(koĢullardan) yararlanma hakkı ve çıraklık eğitimi, ileri düzeyde 

mesleki eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dahil olmak üzere, mesleki eğitim ve 

yeniden eğitim görme hakkı; (vurgu eklenmiĢtir) 

…” 

120
 ÇHS Madde 32 normu Ģöyledir: 

“Madde 32 

1. Taraf Devletler, çocuğun ekonomik sömürüye ve çocuğun eğitimine zarar verecek 

yahut kesintiye uğratacak, ya da çocuğun sağlığı yahut bedensel, zihinsel, ruhsal, 

ahlaksal yahut sosyal geliĢmesi bakımından zararlı olacak herhangi bir iĢte 

çalıĢtırılmaya karĢı korunması hakkını tanırlar. 

2. Taraf Devletler, bu Maddenin uygulanmasını temin etmek üzere yasal, yönetsel, 

sosyal ve eğitsel önlemleri alacaklardır. Bu amaçla, ve diğer uluslararası belgelerin 

ilgili hükümlerini göz önünde bulundurarak, Taraf Devletler özellikle: 

(a) ĠĢe kabulde bir asgari yaĢı ya da asgari yaĢları belirleyeceklerdir; 

(b) ÇalıĢma saatleri ve koĢulları hakkında uygun/(gerekli) düzenlemeyi yapacaklardır; 

(c) Bu Maddenin etkili biçimde uygulanmasını temin etmek üzere uygun/(gerekli) 

cezaları ya da diğer yaptırımları düzenleyeceklerdir.” 

121
 AĠHHġ Madde 15 normu Ģöyledir: 

 “Madde 15 

Her birey, eĢitlikçi ve tatminkar koĢullar altında çalıĢma, ve eĢit iĢe eĢit ücret alma 

hakkına sahip olacaktır.” 

122
 Ame.ĠHS/ESKHP Madde 6 normu Ģöyledir: 

“Madde 6. ÇalıĢma hakkı 

1. Herkes, özgürce seçtiği ya da kabul ettiği hukuka uygun bir faaliyette bulunmak 

suretiyle saygın ve yeterli düzeyde bir yaşam sürdürmesini ve varolmasını temin edecek 

fırsatların/olanakların güvence altına alınması dahil olmak üzere, çalışma hakkına 

sahiptir. 

2. Taraf Devletler, özellikle tam istihdamın, mesleki yönlendirmenin/rehberliğin 

gerçekleĢtirilmesi, ve bilhassa özürlülere yönelik bulunanlar olmak üzere teknik ve 

mesleki eğitim projelerinin geliĢtirilmesi bağlamlarında, çalıĢma hakkını tam olarak 

etkinleĢtirecek önlemleri almayı taahhüt ederler. Taraf Devletler ayrıca, kadınların 

çalıĢma hakkını kullanabilmeleri için gerçek bir fırsata sahip olmalarını sağlamak üzere, 

uygun nitelikteki aile bakımını temin etmeye yardımcı olan programları uygulamayı ve 

bunları güçlendirmeyi de taahhüt ederler.” (vurgu eklenmiĢtir) 

123
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 1 normu Ģöyledir: 

“Madde 1 – ÇalıĢma hakkı 

Taraflar, çalıĢma hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla: 

1. tam istihdamı sağlamak hedefiyle, mümkün olduğunca yüksek ve istikrarlı bir 

istihdam düzeyini gerçekleĢtirmenin ve sürdürmenin, en önde gelen amaçlarından ve 

sorumluluklarından birisi olduğunu kabul etmeyi; 

2. iĢçinin, serbestçe girdiği bir iĢte geçimini temin etme hakkını etkili Ģekilde korumayı; 

3. tüm iĢçiler için ücretsiz iĢ bulma hizmetlerini oluĢturmayı ve sürdürmeyi; 

4. uygun mesleki yönlendirme, eğitim ve iyileĢtirmeyi (rehabilitasyonu) sağlamayı ve 

geliĢtirmeyi, üstlenirler.” 
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Bunların baĢında gelen ve Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen “Kölelik 

SözleĢmesi”
124

 köleliğin yasaklanmasına dair uluslararası bir sözleĢmedir. Bu 

SözleĢmeyi BM ile uyumlu hale getirmek üzere, “Cenevre‟de 25 Eylül 1926‟da 

Ġmzalanan Kölelik SözleĢmesini DeğiĢtiren Protokol”
125

 kabul edilmiĢtir. BM 

tarafından kabul edilen “Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzeri 

Kurumların ve Uygulamaların Kaldırılması Hakkında Tamamlayıcı/(Ek) 

SözleĢme”
126

 de unutulmamalıdır.  BM‟nin özel uzmanlık birimi olan Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütünün (bundan sonra, UÇÖ) genel olarak insan haklarıyla, özel olarak 

da çalıĢma hakkıyla ilgili sözleĢmeleri özellikle önemlidir. Bunlara arasında, zorla ya 

da mecburi çalıĢtırmanın kaldırılmasına iliĢkin “Cebri/(Zorla) ÇalıĢtırma 

                                                 
124

 Kölelik SözleĢmesi/(“Slavery Convention”), 25/09/1926 tarihinde imzalanmıĢ ve 09/03/1927 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye bu SözleĢmeye taraf olmak üzere, 05/06/1933 tarih ve 2273 sayılı “Esaretin meni hakkındaki 

25 Eylül 1926 tarihli mukaveleye iltihakımıza dair kanun”u çıkartmıĢtır, (RG, 12/06/1933, s.2425). 

2273 sayılı Kanunun altında SözleĢmenin Türkçe resmi çevirisine yer verilmiĢtir. Bu SözleĢme‟nin 

Türkçe serbest çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt V/2004, sf:319-329 (Türkçe) ve sf:637-644 (Ġngilizce). 

Kölelik SözleĢmesi hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:524-

526. 

125
 Cenevre‟de 25 Eylül 1926‟da Ġmzalanan Kölelik SözleĢmesini DeğiĢtiren Protokol/(“Protocol 

Amending the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926”), BirleĢmiĢ Milletler 

Genel Kurulu tarafından 23/10/1953 tarih ve 794 (VIII) sayılı Karar ile kabul edilmiĢ ve 07/12/1953 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye, bu Protokol ile 14/01/1955 tarihinde bağlanmıĢtır. Bu Protokol‟ün Türkçe serbest çevirisi ve 

Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights 

Instruments/Cilt V/2004, sf:331-336 (Türkçe) ve sf:645-649 (Ġngilizce). Söz konusu Protokol 

hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:526-528. 

126
 “Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzeri Kurumların ve Uygulamaların Kaldırılması 

Hakkında Tamamlayıcı/(Ek) SözleĢme”/(“Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, 

the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery”), BM Ekonomik ve Sosyal 

Konseyinin  30/04/1956 tarih ve 608 (XXI) sayılı Kararıyla Cenevre‟de 13/08-04/09/1956 tarihleri 

arasında toplanan BM Konferansı tarafından benimsenmiĢ; ardından metnin son hali 07/09/1956 

tarihinde kabul edilmiĢ ve 30/04/1957 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

Türkiye bu SözleĢmeyi 28/06/1957 tarihinde imzalamıĢtır. SözleĢmeyi onaylamak üzere, 27/12/1963 

tarih ve 361 sayılı “Kölelik, Köle Ticareti ve Köleliğe Benzeri Uygulama ve Geleneklerin Ortadan 

Kaldırılmasına Dair Ek SözleĢmenin Onaylanmasının Uygun bulunduğu Hakkında Kanun” 

çıkartılmıĢtır, (RG, 06/01/1964, s.11599). 361 sayılı Kanunun yayımlandığı Resmi Gazetede Kanunun 

altında bu SözleĢmenin Türkçe resmi çevirisine yer verilmiĢtir. Bu SözleĢme Türkiye bakımından 

17/07/1964 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu SözleĢme‟nin Türkçe serbest çevirisi ve Ġngilizce metni 

için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 

V/2004, sf:337-352 (Türkçe) ve sf:651-659 (Ġngilizce). Söz konusu SözleĢme hakkında bilgi için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:534-537. 
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SözleĢmesi”
127

, “Cebri/(Zorla) ÇalıĢtırma SözleĢmesi”ni tamamlayıcı nitelikteki 

“Cebri/(Zorla) ÇalıĢtırmanın Ġlgası SözleĢmesi”
128

 ve “Ġstihdam ve Meslek 

Bağlamında Ayrımcılığa ĠliĢkin SözleĢme”
129

 çalıĢma hakkı ile doğrudan ilintilidir. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, kölelik ve zorla çalıĢtırma yasağı klasik hakları düzenleyen 

sözleĢmelerde de yer alan bir haktır. Örneğin, evrensel düzlemde MSHS Madde 

8/3(a)
130

; bölgesel düzlemde ise, AĠHS Madde 4 ve Ame.ĠHS Madde 6
131

 bu 

                                                 
127

 “Cebri/(Zorla) ÇalıĢtırma SözleĢmesi”/(“Forced Labour Convention – Convention No.29), UÇÖ 

Genel Konferansı tarafından 28/06/1930 tarihinde kabul edilmiĢ ve 01/05/1932 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. 

Türkiye bu SözleĢmeyi onaylamak üzere, 23/01/1998 tarih ve 4333 sayılı “Cebri veya Mecburi 

ÇalıĢtırma Hakkında 29 Sayılı SözleĢmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”u 

çıkartmıĢtır, (RG, 27/01/1998, s.23243). Bunun ardından, Bakanlar Kurulunun 25/05/1998 tarih ve 

98/11225 sayılı Kararırıyla, bu SözleĢmenin onaylanmasına karar verilmiĢtir (RG, 23/06/1998, 

s.23381). Bakanlar Kurulunun bu Kararına ekli olarak, SözleĢmenin Türkçe resmi çevirisi ve Ġngilizce 

orijinal metni yayımlanmıĢtır.  

Bu SözleĢme‟nin Türkçe serbest çevirisi ve Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, 

Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt V/2004, sf:393-425 (Türkçe) ve sf:690-

705 (Ġngilizce). Söz konusu SözleĢme hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel 

Teori/2007, sf:844-847. 

128
 “Cebri/(Zorla) ÇalıĢtırmanın Ġlgası SözleĢmesi”/(“Abolition of Forced Labour Convention – 

Convention No.105), Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansı tarafından 25/06/1957 tarihinde 

kabul edilmiĢ ve 17/01/1959 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye bu SözleĢmeyi onaylamak üzere, 14/12/1960 tarih ve 162 sayılı “Cebri ÇalıĢtırmanın Ġlgası 

Hakkındaki 105 Sayılı SözleĢmenin Tasdikına ve Bu SözleĢmeye Katılmamıza Dair Kanun”u 

çıkartmıĢtır, (RG, 21/12/1960, s.10686). Anılan 162 sayılı Kanuna ekli olarak, bu SözleĢmenin Türkçe 

resmi çevirisi de aynı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Bu SözleĢme‟nin Türkçe serbest çevirisi ve 

Ġngilizce metni için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights 

Instruments/Cilt V/2004, sf:427-434 (Türkçe) ve sf:707-711 (Ġngilizce). Söz konusu SözleĢme 

hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf:847-848. 

129
 “Ġstihdam ve Meslek Bağlamında Ayrımcılığa ĠliĢkin SözleĢme”/(“Convention concerning 

Discrimination in respect of Employment and Occupation – Convention No.111”), UÇÖ Genel 

Konferansı tarafından 25/06/1958 tarihinde kabul edilmiĢ ve 15/06/1960 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye bu SözleĢmeyi onaylamak üzere, 13/12/1966 tarih ve 811 sayılı “ĠĢ ve Meslek Bakımından 

Ayrım Hakkında 111 sayılı Milletlerarası ÇalıĢma SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun”u çıkartmıĢtır, (RG, 22/12/1966, s.12484). Ardından, Bakanlar Kurulunun 

31/03/1967 tarih ve 6/7977 sayılı kararıyla, bu SözleĢmenin uygulanmasına karar verilmiĢtir, (RG, 

22/05/1967, s.12602). Bakanlar Kurulunun anılan kararına ekli olarak SözleĢmenin Türkçe resmi 

çevirisi ile Ġngilizce orijinal metni yayınlanmıĢtır. Bakanlar Kurulunun 02/09/1967 tarih ve 6/8730 

sayılı Kararı çıkartılarak, bu SözleĢmenin 19/07/1968 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar 

verilmiĢtir, (RG, 21/09/1967, s.12705). Bu SözleĢme‟nin Türkçe serbest çevirisi ve Ġngilizce metni 

için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 

IV/2004, sf:251-260 (Türkçe) ve sf:511-517 (Ġngilizce). Söz konusu SözleĢme hakkında bilgi için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 850-854. 

130
 MSHS Madde 8 normu Ģöyledir: 

 “Madde 8 

1. Hiç kimse köle olarak/(durumunda) tutulmayacaktır; her biçimiyle kölelik ve köle 

ticareti yasaklanacaktır. 

2. Hiç kimse kul olarak/(durumunda) tutulmayacaktır. 

3. (a) Hiç kimseden zorla ya da zorunlu olarak çalışması istenmeyecektir; 
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yasaklara yer vermektedir. Görüldüğü üzere, çalıĢma hakkı gibi ikinci kuĢak bir 

hakkın bazı unsurları birinci kuĢak hakları düzenleyen sözleĢmelerde güvence altına 

alınmıĢtır. Bir kez daha, insan haklarının bölünmezliği ve karĢılıklı bağımlılığı teyit 

edilmektedir.  

 ÇalıĢma hakkının odağında „emek‟ kavramı yer almaktadır. Geleneksel olarak 

sadece geçim sağlama aracı olarak değerlendirilen bu kavram konusunda 20. yy‟da 

yeni bakıĢ açıları geliĢtirilmiĢtir. ġöyle ki, çalıĢma koĢulları ile sosyal adalet ve 

evrensel barıĢ arasındaki karĢılıklı bağımlılık vurgulanarak emek kavramı, bir insan 

                                                                                                                                          
(b) Paragraf 3‟ün (a) bendi hükmü, bir suçun cezası olarak hapisle birlikte ağır iĢlerde 

çalıĢma cezasının verilebildiği ülkelerde, yetkili mahkeme tarafından hükmedilen bu 

tür bir ceza uyarınca ağır iĢlerde çalıĢtırmaya engel teĢkil eder sayılmayacaktır; 

(c) Bu paragrafta kullanılan anlamıyla “zorla ya da zorunlu çalıĢtırma” terimine, 

aĢağıdaki hususlar dahil olmayacaktır: 

(i) Bir mahkemenin hukuka uygun bir kararının sonucu olarak 

alıkonulmakta/(tutuklu) olan bir kiĢiden, yahut bir kimseden böyle bir 

alıkonulmadan/(mahpusluktan) koĢullu salıverilmiĢ bulunduğu sürede normal 

olarak talep edilen ve “b” bendinde belirtilmemiĢ olan herhangi bir iĢ yahut hizmet; 

(ii) Askeri nitelikteki bir hizmet ve, vicdani gerekçelerle askerlik hizmeti yapmayı 

reddetme hakkının tanınmıĢ bulunduğu ülkelerde, vicdani retçilerden yasa uyarınca 

yerine getirmeleri talep edilen herhangi bir ulusal/(kamusal) hizmet: 

(iii) Toplumun yaĢamını ya da esenliğini/(refahını) tehdit eden olağanüstü hallerde 

ya da afet hallerinde istenen hizmet; 

(iv) Olağan yurttaĢlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluĢturan herhangi bir iĢ ya da 

hizmet.” (vurgu eklenmiĢtir. 

131
 Ame.ĠHS Madde 6 normu Ģöyledir: 

“Madde 6. Köle olmama özgürlüğü 

1. Hiç kimse, köle ticareti ya da kadın ticareti gibi, her biçimi yasaklanmış olan 

köleliğe ya da gayri iradi hizmetli olmaya tabi tutulmayacaktır. 

2. Hiç kimsenin, zor altında ya da zorunlu çalışma şeklinde iş görmesi istenmeyecektir. 

Bu hüküm, özgürlükten yoksun bırakılma durumunda zor altında çalıĢmanın belli suçlar 

için bir ceza olarak öngörüldüğü ülkelerde, bir yetkili mahkeme tarafından verilen bu 

türdeki bir mahkumiyet kararının yerine getirilmesini yasakladığı anlamında 

yorumlanmayacaktır. Zor altında çalıĢma, mahpusun onurunu ya da fiziksel ya da 

entelektüel yetilerini olumsuz olarak etkilemeyecektir. 

3. Bu maddenin amaçları bakımından, aĢağıdaki haller, zor altında ya da zorunlu 

çalıĢma oluĢturmaz: 

a. Mahkumiyet hükmünün infazı içinde ya da yetkili yargı makamı tarafından verilen 

resmi bir kararla, mahkum olan kiĢiden normal olarak istenen çalıĢma ya da hizmet; 

bu tür çalıĢma ya da hizmet, kamusal makamların gözetim ve denetimi altında 

yürütülecek, ve bu tür çalıĢma ya da hizmet ifa eden herhangi bir kimse, herhangi bir 

özel tarafın, Ģirketin ya da tüzel kiĢinin hizmetine amade kılınmayacaktır. 

b. Askerlik hizmeti ve, vicdani gerekçeyle askerlik hizmeti görmeyi reddetmenin 

tanınmıĢ olduğu ülkelerde, askerlik hizmetini ikame etmek üzere yasanın öngördüğü 

ulusal hizmetler; 

c. Topluluğun varlığını ya da refahını tehdit eden tehlike ya da felaket zamanında 

zorunlu tutulan hizmetler; ya da 

d. Normal yurttaĢlık görevlerinin parçasını oluĢturan çalıĢma ya da hizmetler.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 
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değeri, sosyal bir ihtiyaç ve bireyin kiĢiliğini gerçekleĢtirmesinin ve geliĢtirmesinin 

bir aracı olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır.
132

 Dolayısıyla denilebilir ki, ekonomik bir 

hak
133

 olan çalıĢma hakkının sosyalleĢmenin bir aracı olma yönü  de bulunmaktadır. 

 ÇalıĢma hakkı, hem bireysel hem de kolektif bir haktır. ESKHK‟nin çalıĢma 

hakkına iliĢkin 2005 tarihli Genel Yorum No. 18‟te
134

 bu hususa iĢaret edilmekte ve 

bireysel bir hak olan çalıĢma hakkının öznesinin „herkes‟ olduğu ifade 

edilmektedir.
135

 ÇalıĢma hakkının kolektif yönü ise; örgütlenme hakkı, toplu pazarlık 

hakkı ve grev hakkı gibi haklar aracılığıyla açığa çıkmaktadır. ÇalıĢma hakkının bu 

yönüne sadece iĢaret etmekle yetinip, çalıĢmamız bakımından asıl önem arz eden 

bireysel yönü üzerinde duracağız.
136

  

 Yarattığı izlenimin aksine, çalıĢma hakkı „bireylere iĢ/istihdam sağlanması 

hakkı‟ anlamına gelmemektedir.
137

 Bununla birlikte devletin, özellikle kadınlar, 

dezavantajlı durumda bulunanlar ve marjinaller arasındaki iĢsizlik oranını düĢürmek 

için kaynak arttıracak etkili önlemler alma yükümlülüğü vardır.
138

 Esasında „çalıĢma 

hakkı‟ tek bir spesifik hakka karĢılık gelmemekte, çalıĢmaya/istihdama iliĢkin birden 

fazla hakkın üst baĢlığını oluĢturmaktadır. ġöyle ki, bu hak altında üç ayrı kategori 

haktan söz edilebilir:
139

  

 i) Ġstihdama iliĢkin haklar: Bu hakları iki baĢlık altında sıralamak 

mümkündür: 1) ÇalıĢma özgürlüğü; bu özgürlüğün negatif yönünü emeğin 

sömürülme Ģekillerinden olan „kölelik ve kulluk yasağı‟ ile „zorla ve mecburi 

çalıĢtırma‟ yasağı oluĢturmakta iken, pozitif yönünü ise „bireyin iĢini serbestçe 

                                                 
132

 Krzysztof Drzewicki, a.g.m., sf: 223. 

133
 Doktrinde, çalıĢma hakkının baskın yönünün serbest meslek sahiplerinin özgürlüklerini güvence 

altına almak olduğu belirtilerek bu hakkın bir sosyal hak olmayıp ekonomik hak olduğu ileri 

sürülmüĢtür. Bkz., Tanör, a.g.e., sf: 99-100. 

134
 General Comment No.18-The Right to Work (Article 6), 35th session of the CESCR, 24 

November 2005.  

135
 General Comment No.18-The Right to Work (Article 6), para.6. 

136
 Bu çalıĢma kapsamında aksi belirtilmedikçe çalıĢma hakkı, „bireysel çalıĢma hakkı‟ olarak 

anlaĢılmalıdır. 

137
 General Comment No.18-The Right to Work (Article 6), para.6. 

138
 General Comment No.18-The Right to Work (Article 6), para.26. 

139
 Krzysztof Drzewicki, a.g.m., sf:227-239. 
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seçme özgürlüğü‟ oluĢturmaktadır. Ancak, bireyin iĢini serbestçe seçme özgürlüğü 

sınırsız değildir. Bir iĢin içkin gerekleri ve devlet güvenliği gibi bazı nedenlerle kimi 

bireyler örneğin devlet memurluğu gibi bir iĢe giremeyebilir. Ayrıca, çocuklar ve 

kadınlar gibi mağdur edilebilir kategorilerin bazı iĢleri yapmalarına izin verilmemesi 

de „bireyin iĢini serbestçe seçme özgürlüğü‟nün meĢru sınırlarındandır. 2) Ücretsiz iĢ 

bulma hizmetlerine hak; bireylerin iĢ bulmak için ücretsiz olarak bilgiye, rehberliğe 

ve yardıma ulaĢma hakkını ifade etmektedir. 

 ii) Ġstihdamdan kaynaklanan haklar: Bu haklar, bir istihdam iliĢkisinden 

kaynaklanmakta olup çalıĢma saatleri, yıllık izinler, güvenli ve sağlıklı çalıĢma 

koĢulları, adil ücret gibi hususlara referans yapmaktadır.  

 iii) Ġstihdamda muamele eĢitliği ve ayrımcılık yasağı: ÇalıĢmaya iliĢkin tüm 

haklara hakim olan ve biri diğeri ile ilintili iki temel ilke bulunmaktadır. Bunlar, 

„istihdamda muamele eĢitliği‟ ve „ayrımcılığa uğramama hakkı‟dır. Ayrımcılık 

yasağı bağlamında önemle belirtilmelidir ki, ESKHK çalıĢma hakkına iliĢkin Genel 

Yorumunda diğer temellerin yanı sıra HIV/AIDS dahil olmak üzere sağlık durumu 

ve cinsel yönelim temelinde de ayrımcılık yapılmasının yasak olduğunu 

belirtmiĢtir
140

 ki, bu temeller AĠHS Madde 8 altında güvence altına alınan hukuksal 

çıkarlardandır. 

2) AĠHS Madde 8 Özelinde ÇalıĢma Hakkı 

 AĠHS‟de adıyla adlı bir çalıĢma hakkı normatif olarak tanınmıĢ değildir. 

Bununla birlikte, daha önce belirttiğimiz üzere çalıĢma hakkının unsurlarından olan 

kölelik yasağı ile zorla ve mecburi çalıĢtırma yasağı AĠHS Madde 4‟te 

düzenlenmektedir. AĠHM‟in meseleye yaklaĢımı ise Ģöyledir: Mahkeme çeĢitli 

kararlarında, SözleĢme‟nin „belirli bir mesleği/iĢi seçme hakkı‟ Ģeklinde bir hakkı 

güvence altına almadığını belirterek
141

 çalıĢma hakkının görünümlerinden biri olan 

                                                 
140

 General Comment No.18-The Right to Work (Article 6), para. 12. 

141
 Vogt v. Germany, (App. No. 17851/91), Judgment of the ECHR of 26 September 1995, para. 43 

(“43. …the refusal to appoint a person as a civil servant cannot as such provide the basis for a 

complaint under the Convention…”); Thlimmenos v. Greece, (App. No. 34369/97), Judgment of the 

ECHR [GC] of 6 April 2000, para. 41 (“The Court considers that such difference of treatment does 

not generally come within the scope of Article 14 in so far as it relates to access to a particular 

profession, the right to freedom of profession not being guaranteed by the Convention.”) (vurgu 
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„bireyin iĢini serbestçe seçme hakkı‟nı SözleĢme sisteminin dıĢında bırakmıĢtır. Söz 

konusu olan devlet memurluğu olduğunda, Mahkeme, devlet memurluğuna girme 

Ģeklindeki bir hakkın özellikle SözleĢme sistemi dıĢında bırakıldığını belirtmiĢtir.
142

 

 Ancak, Mahkeme‟nin Sidabras ve Dziautas davasında tavrı farklı olmuĢtur. 

Anılan davada KGB eski ajanı olan baĢvrucular, KGB Yasasında bulunan bir 

maddeden ötürü ajanlıktan ayrıldıktan sonra özel sektördeki birçok dalda mesleki 

faaliyette bulunmalarının yasak olmasının AĠHS Madde 8‟e aykırı olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Mahkeme, öncelikle, ASġ Madde 1/2‟ye ve UÇÖ‟nün 111 sayılı 

SözleĢmesine atıfla özel sekörde iĢe baĢlama/girme konusundaki kapsamlı yasağın 

„özel yaĢamı‟ etkileyeceği içtihadında bulunmuĢtur.
143

 Somut olay özelinde ise 

Mahkeme, baĢvurucuların bazı meslekleri/iĢleri yapmaktan men edilmelerinin, dıĢ 

dünya ile iliĢki kurmalarını önemli derecede etkilediğini ve ayrıca geçimlerini 

sağlamaları konusunda da ciddi zorluklar oluşturduğunu belirterek, bu durumun 

AĠHS Madde 8 çerçevesindeki özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisini etkilediğini 

bulgulamıĢtır.
144

 

Görüldüğü üzere Mahkeme, çalıĢma hakkını iki ayrı açıdan özel yaĢama saygı 

hakkı alt-kategorisi çerçevesinde değerlendirmiĢtir. Ġlki, kiĢilerin çalıĢma yaĢamının, 

yani mesleki/iĢ faaliyetlerinin, dıĢ dünya ile iliĢki kurmanın bir aracı olarak 

değerlendirilip özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi kapsamına sokulmasıdır. 

Dikkati çekmek gerekir ki, Mahkeme‟nin bu yaklaĢımı, yukarıda çalıĢma hakkına 

iliĢkin genel bilgi verirken bahsettiğimiz çalıĢmayı, emeği geçim sağlama aracına 

indirgemeyip, bir insan değeri, bir sosyal ihtiyaç ve bireyin kiĢiliğini 

gerçekleĢtirmesinin ve geliĢtirmesinin bir aracı olarak gören modern algıya 

                                                                                                                                          
eklenmiĢtir); Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of 

the ECHR of 27 October 2004, para. 52 (“52. …it reiterates that the Convention does not guarantee as 

such the right to have access to a particular profession…”). (vurgu eklenmiĢtir) 

142
 Wille v. Liechtenstein, (App. No. 28396/95), Judgment of the ECHR of 28 October 1999, para. 41. 

143
 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of the ECHR 

of 27 October 2004, para. 47. (“47. … the Court considers that a far-reaching ban on taking up private 

sector employment does affect “private life”.) 

144
 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, (App. Nos. 55480/00 and 59330/00), Judgment of the ECHR 

of 27 October 2004, paras. 48, 50. (“50. The ban has, however, affected their ability to develop 

relationships with the outside world to a very significant degree and has created serious difficulties 

for them in terms of earning their living, with obvious repercussions on the enjoyment of their private 

lives.”) (vurgu eklenmiĢtir) 
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koĢuttur.
145

 ÇalıĢma hakkının sosyal yönü olarak adlandırabileceğimiz bu yönü, bu 

çalıĢma kapsamında Bölüm III‟de „SosyalleĢme Hakkı‟ baĢlığı altında ele 

alınmaktadır. 

E) Sosyal Güvenlik Hakkı 

1) Genel Olarak 

Ġkinci kuĢak haklardan biri olan sosyal güvenlik hakkı
146

, UĠHH‟de gerek 

uluslararası düzlemde gerekse bölgesel düzlemde kimi belgelerde bir insan hakkı 

olarak açıkça tanınmaktadır. Uluslararası düzlemde, EĠHB Madde 22
147

 ile Madde 

25/1
148

, IAOKS Madde 5/(e)(iv)
149

, ESKHS Madde 9
150

, KKAOKS Madde 

                                                 
145

 Esasında, çalıĢma hakkının sosyal boyutu olarak adlandırdığımız bu hususa, 168 sayılı UÇÖ 

SözleĢmesi‟nin BaĢlangıç kısmında iĢaret edilmektedir: “… çalıĢmanın ve istihdamın herhangi bir 

toplumdaki önemi, sadece toplum için oluĢturduğu kaynaklardan değil ve fakat aynı zamanda iĢçilere 

sağladığı gelirden, sosyal rolden ve kendini değerli hissettirmesinden ötürüdür.” Bkz., Employment 

Promotion and Protection against Unemployment Convention (Convention No.168). Anılan 

SözleĢme, UÇÖ tarafından 21/06/1988 tarihinde kabul edilmiĢ, 17/10/1991 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. 

146
 Sosyal güvenlik hakkı için genel olarak bkz., Martin Scheinin, “The Right to Social Security”, 

Economic, Social and Cultural Rights, (Ed., Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas), Second 

Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, sf:211-221; Catarina Krause-Martin 

Scheinin, “The Right to Not to be Discriminated Against: The Case of Social Security”, The 

Jurisprudence of Human Rights Law- A Comparative Approach, (Ed., Theodore Orlin, Allan 

Rosas, Martin Scheinin), Institute for Human Rights, Abo Akademi University, Turku-Abo, 2000, 

sf:253-286, 266-268. 

147
 EĠHB Madde 23 metni Ģöyledir: 

“Madde 22 

Herkes, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve onuru için ve 

kiĢiliğinin serbestçe geliĢmesi için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların, 

ulusal çaba ve uluslararası iĢbirliği yoluyla ve her bir Devletin örgütlenme Ģekline ve 

kaynaklarına uygun olarak gerçekleĢtirilmesine hak sahibidir.” (vurgu eklenmiĢtir) 

148
 EĠHB Madde 25/1 metni Ģöyledir: 

 “Madde 25 

1. Herkesin, yiyecek/(beslenme), giyim, konut, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler 

dahil olmak üzere, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını/(esenliğini) temin için, 

yeterli bir yaĢama standardına (sahip olma) hakkı, ve işsizlik, hastalık, 

malûliyet/(sakatlık), dulluk, yaşlılık hallerinde ya da geçim olanaklarından kendi 

kontrolü dışındaki koşullardan doğan diğer yoksunluk durumlarında, (sosyal) 

güvenceye (sahip olma) hakkı vardır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

149
 IAOKS Madde 5/(e)(iv) normu Ģöyledir: 

“Madde 5 

… 

 (e) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, özellikle: 

  … 

(iv) Genel sağlık hakkı, tıbbi bakım(dan) (yararlanma) hakkı, sosyal güvenlik hakkı 

ve sosyal hizmetlerden (yararlanma) hakkı; (vurgu eklenmiĢtir) 
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11/1(e)
151

 ile Madde 14/2(c)
152

 ve ÇHS Madde 26
153

; bölgesel düzlemde ise 

Ame.ĠHÖB Madde  XVI
154

, Ame.ĠHS/ESKHP Madde 9
155

 ve (Gözden GeçirilmiĢ) 

ASġ Madde 12
156

, Madde 13
157

 ile Madde 14
158

 sosyal güvenlik hakkını açıkça 

                                                                                                                                          
…”    

150
 ESKHS Madde  9 normu Ģöyledir: 

“Madde 9 

Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkese sosyal sigorta hakkı dahil olmak üzere, sosyal 

güvenlik hakkı tanır.” 

151
 KKAOKS Madde 11/2(e) normu Ģöyledir: 

“Madde 11 

… 

 (e) Özellikle emeklilik, işsizlik, hastalık, maluliyet ve yaşlılık ve diğer iş göremezlik 

hallerinde olmak üzere, sosyal güvenlik hakkı ve yanı sıra, ücretli izin hakkı; 

…” (vurgu eklenmiĢtir) 

152
 KKAOKS Madde 14/2(c) normu Ģöyledir: 

“Madde 14 

… 

 (c) Sosyal güvenlik programlarından doğrudan yararlanma (hakkı); 

…” (vurgu eklenmiĢtir) 

153
 ÇHS Madde 26 normu Ģöyledir: 

“Madde 26 

1. Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil olmak üzere sosyal güvenlikten 

yararlanma hakkını tanıyacaklardır, ve bu hakkın kendi ulusal hukuklarına uygun 

Ģekilde tam olarak gerçekleĢmesi için gerekli önlemleri alacaklardır. 

2. Bu haktan doğan menfaatler, çocuğun ve çocuğun bakımı sorumluluğunu üstlenen 

kiĢilerin kaynakları ve koĢulları ve bunun yanı sıra, çocuk tarafından yahut onun 

namına olarak bu haktan yararlanmak amacıyla yapılan bir baĢvuruya iliĢkin 

herhangi bir baĢka husus dikkate alınarak, uygun olan hallerde, sağlanır.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

154
 Ame.ĠHÖB Madde  XVI metni Ģöyledir: 

 “Madde XVI- Sosyal güvenlik hakkı 

Her kişi, işsizlik, yaşlılık ve bedensel ya da zihinsel bakımdan geçimini temin 

etmesini olanaksız kılan kendi kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan malûliyet 

hallerine karşı onu koruyacak olan sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” (vurgu 

eklenmiĢtir) 

155
 Ame.ĠHS/ESKHP Madde 9 normu Ģöyledir: 

“Madde 9 – Sosyal güvenlik hakkı 

1. Herkes, kendisini bedensel ya da akli olarak, onurlu ve yeterli düzeyde bir yaşam 

sürdürmesi olanaklarından yoksun bırakan yaşlılık ya da maluliyet hallerine karşı 

koruyacak olan sosyal güvenlik hakkına sahip olacaktır. Yararlanıcının ölümü halinde, 

sosyal güvenlik ödenceleri ölenin bakmakla yükümlü bulunduğu kiĢilere verilecektir. 

2. ÇalıĢmakta olan kiĢiler bakımından sosyal güvenlik hakkı, en azından, tıbbi bakımı 

ve iĢ kazası ya da meslek hastalığı durumunda (kaza ya da hastalık) ödencelerini ya da 

emeklilik maaĢını ve çalıĢanın kadın olması halinde, doğum öncesi ve sonrasında 

olacak Ģekilde ücretli doğum iznini kapsayacaktır.” (vurgu eklenmiĢtir) 

156
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 12 normu Ģöyledir: 

“Madde 12 – Sosyal güvenlik hakkı 

Taraflar, sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla: 

1. bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da bunu muhafaza etmeyi; 
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düzenlemektedir. Bu hakkın kaynakları arasında yer alan özel nitelikli sözleĢmeler 

özellikle belirtilmelidir. Bunlar; uluslararası düzlemde, UÇÖ‟nün 102 sayılı Sosyal 

Güvenlik Asgari Normlar SözleĢmesi
159

 ve bölgesel düzlemde AK‟nin sosyal 

                                                                                                                                          
2. sosyal güvenlik sistemini, en azından “Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu”nun 

onaylanması için gereken düzeye eĢit tatminkar bir düzeyde tutmayı; 

3. sosyal güvenlik sistemini aĢamalı olarak daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çaba 

göstermeyi; 

4. uygun nitelikte iki taraflı ya da çok taraflı anlaĢmalar yapmak ya da baĢka yöntemleri 

kullanmak suretiyle, ve bu tür anlaĢmalarda düzenlenen koĢullara tabi olarak: 

(a) koruma altına alınmıĢ kiĢiler Tarafların ülkeleri arasında her ne sebeple yer 

değiĢtirmiĢ olurlarsa olsunlar, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan 

yardımların saklı tutulması dahil olmak üzere, sosyal güvenlik hakları bakımından, 

diğer Tarafların vatandaĢlarına kendi vatandaĢları ile eĢit muamele yapmayı; 

(b) Tarafların her birinin mevzuatı çerçevesinde tamamlanan sigorta ya da çalıĢma 

sürelerinin birleĢtirilmesi gibi yollara baĢvurmak suretiyle, sosyal güvenlik 

haklarını vermeyi, bunları geçerli saymayı/(muhafaza etmeyi) ve yeniden 

baĢlatmayı temin etmek üzere gerekli adımları atmayı, üstlenirler.” 

157
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 13 normu Ģöyledir: 

“Madde 13 – Sosyal ve tıbbi yardım hakkı 

Taraflar, sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek amacıyla: 

1. yeterli olanakları/kaynakları bulunmayan ve gerek kendi çabasıyla ve gerekse baĢka 

kaynaklardan, özellikle de bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak bu tür olanakları 

sağlayamayan herhangi bir kiĢiye yeterli yardımı vermeyi, ve hastalık halinde, bu 

kiĢinin içinde bulunduğu durumun gerekli kıldığı bakımı temin etmeyi; 

2. bu tür bir yardım alanların, bundan ötürü siyasal ya da sosyal haklarının 

azaltılmasından (kısıtlanmasından) mustarip olmalarını önlemeyi; 

3. herkesin, kiĢisel ya da ailevi yoksulluk durumunu önlemek, ortadan kaldırmak yahut 

hafifletmek için gerekli olabilecek türdeki danıĢsal ya da kiĢisel yardımları, uygun 

nitelikteki kamusal yahut özel hizmetler aracılığı ile alabilmesini sağlamayı; 

4. bu Maddenin paragraf 1, 2 ve 3 hükümlerini, 11 Aralık 1953 tarihinde Paris‟te 

imzalanmıĢ olan Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa SözleĢmesi çerçevesinde üstlenmiĢ 

bulundukları yükümlülükler uyarınca, kendi ülkelerinde hukuka uygun olarak bulunan 

diğer Tarafların vatandaĢlarını kendi vatandaĢları ile eĢit tutarak uygulamayı, 

üstlenirler.” 

158
 (Gözden GeçirilmiĢ) ASġ Madde 14 normu Ģöyledir: 

“Madde 14 – Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı 

Taraflar, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin 

etmek amacıyla: 

1. sosyal hizmet yöntemlerini kullanarak, toplum içinde hem bireylerin ve hem de 

grupların refahına ve geliĢmelerine, ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkıda 

bulunacak hizmetleri geliĢtirmeyi ya da sağlamayı; 

2. bu tür hizmetlerin kurulmasına ve sürdürülmesine bireylerin ve gönüllü ya da diğer 

örgütlerin katılımını teĢvik etmeyi, üstlenirler.” 

159
 Sosyal Güvenlik Asgari Normlar SözleĢmesi/(“Social Security Minimum Standards Convention – 

Convention No.102”), UÇÖ Genel Konferansı tarafından 28/06/1952 tarihinde kabul edilmiĢ ve 

27/04/1955 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Türkiye bu SözleĢmeyi onaylamak üzere, 29/07/1971 tarih ve 1451 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari 

Normları Hakkındaki SözleĢmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”u çıkartmıĢtır, 

(RG, 10/08/1971, s.13922). Ardından, Bakanlar Kurulunun 01/04/1974 tarih ve 7/7964 sayılı 

kararıyla, bu SözleĢmenin uygulanmasına karar verilmiĢtir, (RG, 15/10/1974, s.15037). Türkiye onay 

belgesini 29/01/1975 tarihinde depo etmiĢtir. Bu SözleĢme‟nin Türkçe serbest çevirisi için bkz., 
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güvenlik rejimine hasredilmiĢ Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu
160

, Avrupa Sosyal 

Güvenlik Kodu Protokolü
161

, (Gözden GeçirilmiĢ) Avrupa Sosyal Güvenlik 

Kodu
162

, Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesi
163

, Avrupa Sosyal Güvenlik 

SözlĢemesine Ek AnlaĢma
164

 ile Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesi 

Protokolü‟dür.
165

  

                                                                                                                                          
Tankut Centel, Türkiye‟nin Onayladığı ILO SözleĢmeleri, 2. Bası, Türkiye Metal Sanayicileri 

Sendikası, Ġstanbul, , 2004 , sf:299-353. 

Bir parantez açıp Belirtilmelidir ki, AĠHM bu belgeye, Carson and others davasında atıf yapmıĢtır. 

Bkz., Carson and others v. UK, (App. No. 42184/05), Judgment of the ECHR of 4 November 2008, 

para. 48. 

160
 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu/(No.048, “European Code of Social Security”), 16/04/1964 

tarihinde Strasbourg‟da imzaya açılmıĢ ve 17/03/1968 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye bu 

belgeyi 13/05/1964‟de imzalamıĢ ve onaylamak üzere 21/09/1978 tarih ve 2170 sayılı “Avrupa 

Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun”u çıkarmıĢtır, 

(RG, 29/09/1978, s.16419). Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu, Türkiye bakımından 08/03/1981 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1138-1140. Bir 

parantez açıp Belirtilmelidir ki, AĠHM bu belgeye, Carson and others davasında atıf yapmıĢtır. Bkz., 

Carson and others v. UK, (App. No. 42184/05), Judgment of the ECHR of 4 November 2008, para. 

49. 

161
 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Protokolü/(No.048A, “Protocol to the European Code of Social 

Security”), 16/04/1964 tarihinde Strasbourg‟da imzaya açılmıĢ ve 17/03/1968 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. Türkiye, bu belgeye 13/05/1964 tarihinde imza koymuĢ ancak 1 Aralık 2009 tarihi itibariyle 

henüz taraf olma iĢlemini gerçekleĢtirmemiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1140-1141. 

162
 “(Gözden GeçirilmiĢ) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu” (No.139, “European Code of Social 

Security/Revised”), 06/11/1990 tarihinde Roma‟da imzaya açılmıĢsa da, 1 Aralık 2009 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girmemiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1142. 

163
 “Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesi” /(No.078, “European Convention on Social Security”), 

14/12/1972 tarihinde Paris‟te imzaya açılmıĢ ve 01/03/1977 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye bu 

SözleĢmeyi 14/12/1972 tarihinde imzalamıĢ ve ardından, 13/07/1976 tarih ve 2023 sayılı “Avrupa 

Sosyal Güvenlik SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”u çıkarmıĢtır, 

(RG, 23/07/1976, s.15655). Türkiye 02/12/1976 tarihinde onay belgesini depo etmiĢ ve bu SözleĢme 

Türkiye bakımından 01/03/1977 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1142-1143. 

164
 “Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesine Ek AnlaĢma”/(No.078A, “Supplementary Agreement to 

the European Convention on Social Security”), 14/12/1972 tarihinde Paris‟te imzaya açılmıĢ ve 

01/03/1977 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye, bu belgeyi 14/12/1972 tarihinde imzalamıĢ ve bu 

iĢlemin ardından, Bakanlar Kurulunun 03/08/1976 tarih ve No.7/12537 sayılı “Avrupa Sosyal 

Güvenlik SözleĢmesine ĠliĢik Ek AnlaĢma” baĢlıklı Kararname‟yi çıkarmıĢtır (RG, 21/02/1977, 

s.15857). Türkiye 02/12/1976 tarihinde onay belgesini depo etmiĢ ve bu belge 01/03/1977 tarihinde 

Türkiye bakımından yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1143. 

165
 “Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesinin Protokolü” (No.154, “Protocol to the European 

Convention on Social Security”), 11/05/1994 tarihinde Strasbourg‟da imzaya açılmıĢ ve 1 Aralık 2009 

tarihi itibariyle yürürlüğe girmemiĢtir. 

Bu belge hakkında bilgi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Genel Teori/2007, sf: 1144. 
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UĠHH‟de „sosyal güvenlik hakkı‟nın ne anlama geldiğinin belirlenmesi için 

ESKHK‟nin „Sosyal Güvenlik Hakkı‟ baĢlıklı ve 2007 tarihli Genel Yorum 

No.19‟a
166

 bakmakta yarar vardır. Anılan genel yorumda sosyal güvenlik hakkının 

yoksulluğu azaltmada ve sosyal dıĢlanmayı ortadan kaldırmada oynadığı önemli rol 

vurgulanmıĢ ve bir ekonomik ya da mali siyasa aracı olarak görülmemesi gerektiği 

belirtilmiĢtir.
167

   

Sosyal güvenlik, yararlanıcıların, iĢverenlerin ve bazen de devletin yaptığı 

zorunlu maddi katkılarla/prim ödemeleriyle oluĢturulan „sosyal sigortalar/social 

insurance‟ ile ihtiyacı olanlar için maddi katkısız „sosyal hizmetleri/social 

assistance‟ kapsamaktadır.
168

 Ġkincisi, her bir bireyin prim katkılı sosyal güvenlik 

sistemi kapsamında olması mümkün olamayacağı için özellikle önemlidir. 

Sosyal güvenlik sistemi üç ana kategori altında toplam dokuz temel sosyal 

güvenlik dalını kapsamaktadır:
169

 Bunlar; i) hastalık, özürlülük, gebelik/analık, iĢ 

kazası, iĢsizlik, yaĢlılık ve aile fertlerinden birinin ölmesi sebeplerinden ötürü 

çalıĢma/iĢ kazancından yoksun olma durumunu kapsayan sosyal güvenlik araçları, ii) 

sağlık hizmetleri, iii) özellikle çocuklar ve muhtaç yetiĢkinler olmak üzere yeterli 

aile desteğine sahip olamayanlara aile ve çocuk yardımı.  

 Sosyal güvenlik hakkı çerçevesinde yapılan ödemeler gerek miktar gerekse de 

süre olarak yeterli olmalıdır ki, ailenin korunması, yeterli bir yaĢam standardı ve 

sağlık hizmetlerine ulaĢma hakları gerçekleĢtirilebilsin.
170

 Ayrıca, sosyal güvenlik 

hakkının ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerekmektedir. ESKHK, bu hak 

bağlamındaki ayrımcılık temelleri arasında „cinsel yönelimi‟ de saymıĢ ve „medeni, 

siyasi, sosyal ya da diğer statü temelinde‟ ayrımcılık yapılmasını yasaklayarak
171

 

ayrımcılık yapılabilecek temelleri oldukça geniĢ tutumuĢtur. „Medeni, siyasi, sosyal 

                                                 
166

 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), Thirty-ninth session of the 

CESCR, 23 November 2007. 

167
 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), paras. 3, 10. 

168
 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), paras. 4/a, 4/b. 

169
 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), paras. 2, 12-21. 

170
 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), para.22. 

171
 General Comment No.19-The Right to Social Security (Article 9), para. 29. 
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ya da diğer statü‟ ibaresi özellikle önemlidir zira, aĢağıda AĠHS bağlamında sosyal 

güvenlik hakkı ele alınırken değinileceği üzere, Türk hukuk sisteminde „dul aylığı‟ 

olarak geçen ve eve ekmek getiren kiĢinin ölmesi üzerine geride kalan eĢe bağlanan 

aylık Ģeklindeki sosyal güvenlik ödeneğinin, medeni nikah dıĢında kalan fiili 

birliktelikler ve daha da ileri gidelim eĢcinsel fiili birliktelikler için geçerli olup 

olmayacağı meselesinde bir referans noktası olabilir. ġöyle ki, medeni hal, „medeni, 

siyasi, sosyal ya da diğer statü‟ ibaresinin kapsamına girebilir ve bir ayrımcılık 

temeli olarak değerlendirilebilir.  

2) AĠHS Madde 8 Özelinde Sosyal Güvenlik Hakkı 

 Sosyal güvenlik hakkı normatif olarak AĠHS sisteminde yer alan bir hak 

değildir. Hal böyle olmakla birlikte, bu hakkın AĠHS çerçevesinde çeĢitli haklarla 

bağlantılı olarak gündeme gelmesi mümkündür.
172

 Anımsanacağı üzere, sosyal 

güvenlik uyuĢmazlıklarının AĠHS Madde 6/1 çerçevesinde „medeni bir hak‟
173

 

sayıldığını belirtmiĢtik. Tarihsel olarak önce sosyal sigortalara iliĢkin 

uyuĢmazlıkların Madde 6/1 kapsamına girip girmediği meselesi AĠHM önüne gelmiĢ 

ve anılan uyuĢmazlıklar bu hak kapsamında kabul edilmiĢtir.
174

 Bunu, sosyal 

yardımlara iliĢkin uyuĢmazlıkların Madde 6/1 çerçevesinde ileri sürüldüğü davalar 

izlemiĢtir. Mahkeme bu davalarda, Madde 6/1 bakımından sosyal sigortalar ile 

sosyal yardımlar arasında bir ayrım yapmak için bir neden olmadığını belirterek, 

sosyal yardımlara iliĢkin uyuĢmazlıkları da Madde 6/1 kapsamında 

değerlendirmiĢtir.
175 

Mahkeme‟nin bu kararı, sosyal sigortalar ile sosyal yardımlar 

arasında farklılıklar bulunduğu ancak sosyal güvenlik hukukunun bugün ulaĢtığı 

                                                 
172

 Sosyal güvenlik hakkı- AĠHS iliĢkisi için için genel olarak bkz., Mel Cousins, The European 

Convention on Human Rights and Social Security Law, Intersentia, Antwerp, 2008. 

173
 Belirtilmelidir ki, AĠHS Madde 6/1‟deki „medeni hak ve yükümlülük‟ kavramının AĠHM 

tarafından „otonom‟ bir kavram olarak yorumlanması, sosyal yardımların bu kapsamda 

değerlendirilmesine imkan vermiĢtir. AĠHS‟deki bazı kavramların otonom yorumu konusunda genel 

olarak bkz., Naz ÇavuĢoğlu, “Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesi‟ni “YaĢayan Belge” Yapan Yorum 

Teknikleri”, Ġnsan Hakları Yıllığı, Cilt 14, 1992, sf:131-146, özellikle 134-137. 

174
 Feldbrugge v. the Netherlands, (App. No: 8562/79), Judgment of the ECHR of 29 May 1986, 

paras. 26-40; Deumeland v. Germany, (App. No: 9384/81), Judgment of the ECHR of 29 May 1986, 

paras. 60-74.  

175
 Salesi v. Italy, (App.No: 13023/87), Judgment of the ECHR of 26 February 1993, para.19; Schuler 

–Zgraggen v. Switzerland, (App.No: 14518/89), Judgment of the ECHR of 24 June 1993, para.46. 
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geliĢim aĢamasında bu farklılıkların esaslı kabul edilemeyeceği yaklaĢımının 

yansımasıdır.
176

  

 Aynı yaklaĢımın izdüĢümünü, Mahkeme‟nin sosyal güvenlik hakkını P1-1   

çerçevesinde ele alıĢında
177

 görmek de mümkündür. Sosyal güvenlik 

uyuĢmazlıklarının AĠHS Madde 6/1 kapsamına dahil edilmesi sürecine koĢut Ģekilde, 

önce sosyal sigortalar, P1-1 anlamında mülkiyet hakkı içinde kabul edilmiĢtir. 

Burada mülkiyet hakkını devreye sokan husus, uyuĢmazlık tarihine kadar ödenmiĢ 

olan primler olmuĢtur. Ayrıca, sosyal sigortalar yararlanıcısı olmak için prim ödeyen 

kiĢinin, somutlaĢtıralım emekli aylığı almak için prim ödeyen kiĢinin, ulusal 

hukukunun emekli aylığına hak kazanmak için öngörmüĢ olduğu tüm koĢulları 

sağlamıĢ olması gerekmektedir.
178

 Sosyal yardımlar gibi prim katkısız sosyal 

güvenlik araçlarının P1-1 kapsamına girip girmediği hususu ise Strasbourg 

Organları‟nın bir dizi çeliĢkili ve belirsiz kararından sonra en nihayetinde Stec 

kararında netleĢtirilmiĢtir.
179

 Stec davasında Mahkeme öncelikle, modern demokratik 

devletlerde birçok bireyin yaĢamlarının tamamında ya da bir bölümünde geçimlerini 

sağlamak için sosyal güvenlik ya da sosyal yardım ödeneklerine bağlı olduğunu 

belirtmiĢtir. Mahkeme devamla, bu tür ödeneklerin birçok ulusal hukukta belirli 

Ģartlara tabi olarak bir hak olarak tanındığını bulgulamıĢtır ve bir bireyin ulusal 

hukuk çerçevesinde sosyal yardım ödeneği konusunda ileri sürülebilir bir hakka 

sahip olması durumunda bu hakkın P1-1 kapsamına gireceği içtihadında 

bulunmuĢtur.
 180

 Bundan çıkan sonuç, ulusal hukuk sosyal yardım ödeneğine iliĢkin 
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 Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 377. 
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bir hakkı tanımıyor ise, bu ödenekten yoksun olma durumunun P1-1‟i gündeme 

getirmeyeceğidir.  

 Mahkeme‟nin yerleĢik içtihatları uyarınca genel olarak bir sosyal güvenlik 

hakkı, özel olarak da emekli aylığına hak Ģeklinde bir hak AĠHS‟de yer 

almamaktadır.
181

 Ancak yine Mahkeme‟ye göre, tamamen yetersiz miktardaki emekli 

maaĢı ya da diğer sosyal ödenekler, kural olarak, AĠHS Madde 3 altında insanlıkdıĢı 

ya da aĢağılayıcı muamele çerçevesinde bir mesele doğurabilir.
182

 Açıktır ki, Madde 

3‟ün gündeme gelebilmesi için yetersiz miktardaki emekli maaĢı ya da diğer sosyal 

ödeneklerin kiĢinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğü üzerinde Madde 3‟ün aradığı asgari 

Ģiddet derecesinde bir etki doğurması gerekmektedir.  

 Sosyal güvenlik hakkına iliĢkin hususlar AĠHS Madde 8 bağlamında da 

Strasbourg Organları içtihatlarına konu olmuĢtur. Hemen belirtelim, bu davalardan 

bazılarında Madde 8 bir baĢına ileri sürülmüĢ iken bazılarında ise, ayrımcılık 

yasağını düzenleyen ve tek baĢına ileri sürülemeyen bir hak olan Madde 14 ile 

bağlantılı olarak gündeme gelmiĢtir. Ġlk kategoriye giren vakalardan Andersson 

vakasında baĢvurucu çalıĢmayıp evde kalıp çocuğuna bakmak isteyen bir annedir ve 

bunu yapabilmesi için devletin ailesine mali yardımda bulunması talebinin 

reddedilmesinin Madde 8‟deki aile yaĢamına saygı hakkına aykırılık oluĢturduğunu 

ileri sürmüĢtür.
183

 Komisyon, SözleĢme‟nin „bireye mali yardım sağlanması‟ 

Ģeklinde bir hakkı güvence altına almadığını belirterek, Madde 8‟e bir müdahale 

olmadığını bulgulamıĢtır.
184

  

 Bir diğer vaka örneği olan Vaughan vakasında baĢvurucu, iki çocuğu olan 

boĢanmıĢ bir erkektir. ĠĢsiz olduğu için devletten iĢsizlik aylığı almaktadır. 
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BaĢvurucu, velayeti annelerinde olan çocukları ile görüĢmek için çok fazla yol parası 

ödemek zorunda kaldığını belirterek devletten bu masrafların da iĢsizlik aylığına 

dahil edilmesi talebinde bulunmuĢ ve fakat söz konusu talebi reddedilmiĢtir. 

BaĢvurucu aile yaĢamına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Madde 8‟e hem 

bir baĢına hem de bu hakla bağlantılı olarak Madde 14‟e aykırılık olduğu iddiasında 

bulunmuĢtur.
185

 Komisyon, Madde 8 çerçevesinde aile yaĢamına saygı hakkının, 

bireylerin aile yaĢamını tam olarak gerçekleĢtirmeleri için devletin mali yardım 

sağlaması yükümlülüğünü getirmediğini belirtmiĢtir.
186

 Madde 8 ile bağlantılı olarak 

Madde 14 ihlali iddiasında Ģu hususa dikkat çekmek gerekmektedir: Ulusal hukuk 

uyarınca başvurucuya ödenmekte olan işsizlik aylığının kapsadığı kalemler arasında 

çocukları ziyaret masrafı yer almamakta ve fakat hastanede yatmakta olan yakını 

ziyaret masrafları yer almaktadır. BaĢvurucunun ayrımcılık iddiası da bu 

bağlamdadır. Komisyon, Madde 8‟in baĢvurucunun çocuklarını ziyaret masrafının 

baĢvurucuya ödenmesi Ģeklinde bir hakkı içermediğini, dolayısıyla ayrımcılık 

iddiasının SözleĢme‟de düzenlenen haklardan herhangi birinin kullanımı ile ilgili 

olmadığını belirterek baĢvuruyu kabul edilemez bulmuĢtur.
187

 Dikkati çekelim, 

Komisyon vakada ileri sürülen sosyal güvenlik aracını Madde 8 kapsamına 

sokmamıĢtır.  

 AĠHS Madde 8‟in sosyal güvenlik hakkı bağlamında Madde 14 ile bağlantılı 

olarak ileri sürüldüğü bir diğer dava olan Petrovic davasında baĢvurucu, devlet 

memuru olan karısı çalıĢtığından bebeğine bakmak için yarı-zamanlı iĢinden izine 

ayrılmıĢtır. BaĢvurucu, kendisine çalıĢmayıp evde bebeğine baktığı için ödenek 

sağlanması talebinde bulunmuĢ ve fakat bu talep, söz konusu ödenek ulusal hukuk 

uyarınca sadece yeni doğum yapmış kadınlara tanındığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir. 
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BaĢvurucu, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığını iddia ederek Madde 8 ile 

bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlal edildiğini ileri sürmüĢtür.
 188

  

Mahkeme öncelikle, Madde 8‟in „çocuk bakım ödeneği/parental leave 

allowance‟ Ģeklinde bir mali yardım sağlanması yönünde bir pozitif yükümlülük 

getirmediğini belirtmiĢtir. Dolayısıyla da, bu yönde bir yardımın sağlanmamıĢ 

olması, „aile yaĢamına saygı hakkı‟ bakımından bir mesele doğurmayacaktır.
189

 

Bununla birlikte Mahkeme, „çocuk bakım ödeneğinin/parental leave allowance‟ 

ulusal hukuk çerçevesinde aile yaşamını geliştirmek için ödendiğini ve bu yolla 

devletin aile yaĢamına saygısını gösterdiğini belirterek söz konusu ödeneğin Madde 

8‟in kapsamına girdiğini, dolayısıyla da Madde 14‟ün Madde 8 ile bağlantılı olarak 

uygulanabilir olduğuna karar vermiĢtir.
190

 Mahkeme sonuç olarak, Madde 8 ile 

bağlantılı olarak Madde 14‟ün ihlal edilmediğine karar vermiĢtir.   

Sosyal güvenlik hakkının Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14 çerçevesinde 

gündeme geldiği bir diğer dava örneği olan Niedzwiecki davasında baĢvurucu 

Almanya‟ya göç etmiĢ bir yabancıdır ve Alman hukukun öngördüğü „çocuk 

yardımı/child benefits‟nın kendisine oturum izni olmadığı için ödenmemesinin 

Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14 ihlali olduğunu ileri sürmektedir.
191

 

Mahkeme, devletin „çocuk yardımı‟ ödemesi yaparak Madde 8 anlamında aile 

yaĢamına saygılarını gösterdiğini, dolayısıyla da anılan ödeneğin Madde 8 

kapsamına girdiğini belirterek Madde 8 ile bağlantılı olarak Madde 14‟ün 

uygulanabilir olduğuna karar vermiĢtir.
192

 Mahkeme neticede, Madde 8 ile bağlantılı 

olarak Madde 14 ihlali olduğuna karar vermiĢtir. 

Görece yakın tarihli Grant davasında erkek iken cerrahi operasyon ile kadın 

olan ve ulusal sigorta kimliğinde cinsiyeti kadın olarak tanımlanan baĢvurucu, emekli 
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aylığı primlerini kadınlar için öngörülen prim üzerinden ödemiĢ ve fakat kadınlar 

için öngörülen yaĢ haddini doldurduğunda kendisine emekli aylığı bağlanmamıĢtır. 

BaĢvurucu, kendisine emekli aylığı bağlanmamasının Madde 8‟e aykırılık teĢkil 

ettiği iddiasında bulunmuĢtur.
193

 Belirtilmelidir ki, Mahkeme, bu davayı her ne kadar 

cinsiyet değiĢikliğinin tüm sonuçlarıyla hukuken tanınması noktasından ele almıĢ ise 

de, emekli aylığı Ģeklindeki sosyal güvenlik aracını bu bağlamda da olsa Madde 8 

kapsamına sokmuĢtur.
194

 Mahkeme neticede, Madde 8 ihlali bulgulamıĢtır. 

Sosyal güvenlik araçlarının Madde 8 kapsamında korunabilir olup olmadığı 

konusunda yukarıda yer verilen kararlar ıĢığında Ģu sonuca varılabilir. AĠHS Madde 

8, taraf devletlere bireylere sosyal güvenlik araçlarının sağlanması Ģeklinde pozitif 

bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak, bir kez ulusal hukuk bu yönde bir hakkı 

tanıdığında, bunu ayrımcılık yapmaksızın uygulamak zorundadır ve bu noktada 

Madde 8, Madde 14 ile bağlantılı olarak gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, 

halihazırda ulusal hukuku uyarınca belirli bir sosyal güvenlik aracı öngörmeyen bir 

taraf devletin, Madde 8 çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı davrandığı 

söylenemez. Hatta, Madde 8‟e bir müdahaleden bile söz edilemeyebilir.  

F) Özgün YaĢam Biçimine Hak 

1) Genel Olarak 

 UĠHH‟de adıyla adlı „özgün yaĢam biçimine hak‟ Ģeklinde bir hak normatif 

olarak tanınmamaktadır. Ancak, bu hakkın ait olduğu kültürel haklar, çeĢitli 

belgelerde düzenlenmektedir. Bunlardan baĢlıcaları Ģunlardır: Uluslararası alanda; 

EĠHB Madde 27
195

, ESKHS Madde 15
196

, MSHS Madde 27
197

 ve Ulusal ya da 
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196

 ESKHS Madde 15 normu Ģöyledir: 

 “Madde 15 
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Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları Bildirisi
 
Madde 

4.
198

  

Kültürel haklar; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve 

eğitim hakkı gibi birinci kuĢak haklarla yakından ilintilidir.
199

 „Kültür‟ kavramına 

                                                                                                                                          
 1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, herkesin: 

 (a) Kültürel yaşama katılma; 

(b) Bilimsel ilerleme/(gelişme) ve bunların uygulanmasının nimetlerinden 

yararlanma; 

(c) Kendisinin yaratıcısı olduğu bilimsel, edebi ya da sanatsal ürünlerden 

kaynaklanan maddi ve manevi menfaatlerinin korunmasından yararlanma, 

 hakkını tanırlar. 

2. Bu hakkın tam olarak gerçekleĢtirilmesi için bu SözleĢmeye Taraf Devletlerce 

alınacak önlemler, bilimin ve kültürün korunması, geliĢtirilmesi ve yayılması için 

gerekli olan önlemleri kapsayacaktır. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı faaliyetler için 

zorunlu/(gerekli) bulunan özgürlüğe saygı göstermeyi taahhüt ederler. 

4. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanlarda uluslararası 

iliĢkilerin ve iĢbirliğinin teĢvik edilmesi ve geliĢtirilmesinden doğacak yararları 

tanırlar/(kabul ederler).” (vurgu eklenmiĢtir) 

197
 MSHS Madde 27 normu Ģöyledir: 

 “Madde 27 

Etnik, dinsel yahut dilsel azınlıkların bulunduğu Devletlerde, bu azınlıklara mensup 

kiĢiler, kendi gruplarının diğer mensuplarıyla birlikte toplu olarak, kendi 

kültürlerinden yararlanmak, kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmek ve 

uygulamak yahut kendi dillerini kullanmak hakkından yoksun bırakılmayacaklardır.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

198
 Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları Bildirisi Madde 4 

metni Ģöyledir: 

 “Madde 4 

1. Devletler gerekli olduğu takdirde, azınlıklara mensup kiĢilerin bütün insan 

haklarını ve temel özgürlüklerini herhangi bir ayrımcılık olmaksızın tam ve etkili 

biçimde ve hukuk/(kanun) önünde tam bir eĢitlikle kullanabilmelerini temin etmek 

üzere önlemler alacaklardır.        

2.Devletler, azınlıklara mensup kişilerin kendi özgün 

niteliklerini/(karakteristiklerini) ifade etmelerini ve, ulusal hukuku ihlal eden ve 

uluslararası standartlara aykırı düşen özel/(spesifik) uygulamalar hariç, kendi 

kültür, dil, din, gelenek ve göreneklerini geliştirmelerini mümkün kılan 

uygun/(elverişli) şartları yaratmak üzere önlemler alacaklardır. 

3. Devletler, mümkün olduğunca, azınlıklara mensup kişilerin kendi ana dillerini 

öğrenmeleri ya da kendi ana dillerinde eğitim görmeleri için yeterli 

olanaklara/(fırsatlara) sahip olmalarını sağlayacak uygun önlemleri alırlar. 

4. Devletler, uygun olduğunda, kendi ülkeleri içerisinde bulunan azınlıkların tarih, 

gelenek, dil ve kültürlerine ilişkin bilgi almalarını teşvik etmek/(özendirmek) için 

eğitim alanında önlemler almalıdır. Azınlıklara mensup olan kişiler, toplumun 

bütününe dair bilgi edinmelerini sağlayacak yeterli olanaklara/(fırsatlara) sahip 

olmalıdır. 

5. Devletler, azınlıklara mensup kiĢilerin, kendi ülkelerinin ekonomik geliĢmesine 

ve kalkınmasına tam olarak katılabilmelerini sağlayacak uygun/(gerekli) önlemler 

almayı değerlendirmelidir.” (vurgu eklenmiĢtir)  
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iliĢkin çeĢitli tanımlar yapılmaktadır. Bu tanımlardan birine göre kültür; belirli bir 

sosyal grubu, diğer benzer gruplardan ayıran maddi ve tinsel faaliyetler ile ürünlerin 

toplamıdır. Kültürel haklar ise; her bir kültürel grubun kendi özgün kültürünü 

koruma ve geliĢtirme hakkı olarak tanımlanabilir ki, bu kültürel kimlik hakkına iĢaret 

etmektedir.
200

 Kültürel haklara yer veren yukarıda iĢaret ettiğimiz UĠHH belgeleri 

ıĢığında, bu hakların öznesinin hem tek tek bireyler hem de kolektivite olabileceği 

açıktır. Kolektiviteden söz açılmıĢken belirtelim ki, yerli halkların hakları genellikle 

kültürel haklardır.
201

 

 Yerli halklar özelinde özellikle belirtilmesi gereken bir husus, üzerinde 

yaĢadıkları toprakla çok sıkı bir iliĢki içinde olduklarıdır. Nitekim, Yerli ve Kabile 

Halklar SözleĢmesi Madde 13‟te yerli halkların üzerinde yaĢadıkları toprak ile 

kültürleri arasındaki iliĢki vurgulanmıĢtır. Yine, Yerli ve Kabile Halklar SözleĢmesi 

Madde 4/1‟de yerli halkların kültürlerinin güvence altına alınması için devletlerin 

uygun özel önlemleri alması yükümlülüğü getirilmiĢtir. Yerli ve Kabile Halklar 

SözleĢmesi Madde 2/2(b)‟de devletlere; yerli halkların sosyal ve kültürel 

kimliklerine, gelenek ve göreneklerine ve kurumlarına saygı gösterilmesi ve bu 

yöndeki haklarının tam olarak gerçekleĢtirilmesini teĢvik eden önlemler alınması 

yükümlülüğü getirilmiĢtir. Böylece, yerli halk hem kültürel kimlik hakkının öznesi 

yapılmıĢ, hem de bu kimliğe saygı gösterilmesi ve bu kimliğin gerçekleĢtirilmesinin 

kolaylaĢtırılması devletler bakımından bir yükümlülük olarak formüle edilmiĢtir. 

Yerli Halkların Hakları BirleĢmiĢ Milletler Bildirisi Madde 3, Madde 5 ve 

Madde 11‟de de, yerli halkların kültür, gelenek ve göreneklerini koruma bunları 

sürdürme ve dıĢa vurma hakları düzenlenmiĢtir. Bu Bildiri Madde 25‟de ise yerli 

halkların üzerinde yaĢadıkları toprak ile kurdukları ruhani iliĢkiyi koruma hakkına 

sahip oldukları belirtilmiĢtir. 
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2) AĠHS Madde 8 Özelinde Özgün YaĢam Biçimine Hak 

 „Özgün yaĢam biçimine hak‟ AĠHS‟de açıkça düzenlenmemektedir. Ancak, 

Strasbourg Organları, Çingenelerin ve yerli halkların yaptığı kimi baĢvurularda, bu 

kategoriler bağlamında ve AĠHS Madde 8 kapsamında, „özgün yaĢam biçimine 

hak‟ka gönderme yapmıĢtır. Dikkati çekelim ki, Çingeneler tarafından yapılan ve 

özgün yaĢam biçimine hak‟kın gündeme geldiği vakalarda baĢvurucular, bireyler 

iken; yerli halkların kimi baĢvurularında kolektivitenin de Madde 8 çerçevesinde 

özne olduğu görülmektedir.  

„Özgün yaĢam biçimine hak‟ olarak formüle ettiğimiz hukuksal çıkar, AĠHS 

Madde 8 kapsamına, belirlenebildiği kadarıyla ilk kez, G. ve E. vakası kararıyla dahil 

edilmiĢtir. Anılan vakada baĢvurucular, Sami azınlığına mensup iki bireydir ve 

yaĢadıkları vadi üzerine yapılmaya baĢlanan barajdan ötürü yaĢadıkları yerlerin sular 

altında kalacağını ve yaĢadıkları coğrafyayı kaybetmenin, kimliklerini kaybetmek 

anlamına geldiğini ileri sürerek SözleĢme‟nin çeĢitli maddelerinin ihlal edildiğini 

iddia etmiĢlerdir.
202

 Belirtelim ki, baĢvurucular AĠHS Madde 8 ihlalini ileri 

sürmemiĢlerdir. Ancak Komisyon re‟sen Madde 8 altında da inceleme yapmıĢ ve bir 

azınlık
203

 grubunun AĠHS Madde 8 çerçevesinde belirli bir yaĢam tarzına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunu belirtmiĢtir. Üstelik, belirli bir yaĢam 

tarzı, hem aile yaĢamına ve özel yaĢama saygı hakkı hem de konuta saygı hakkı 

bağlamında korunacaktır.
204

 Komisyon, baĢvurucuların yaĢamakta oldukları 

coğrafyada yapımı süren barajın, baĢvurucuların özel yaĢama saygı haklarına bir 

müdahale teĢkil ettiğini bulgulamıĢtır. Ne var ki, baraj yapımından etkilenecek alanın 

çok küçük bir parça olacağından hareketle, Madde 8‟e aykırılık tespit etmemiĢtir.
205
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 G. and E. v. Norway, (App. No.9278/81; 9415/81), Admissibility Decision of the EComHR of 3 

October 1983, paras.1-4 (Complaints). 

203
 Komisyon, yerli halk yerine azınlık terimini kullanmıĢtır. 

204
 G. and E. v. Norway, (App. No.9278/81; 9415/81), Admissibility Decision of the EComHR of 3 

October 1983, para. 2 (The Law), (“The Commission is of the opinion that, under Article 8, a minority 

group is, in principle, entitled to claim the right to respect for the particular life style it may lead as 

being "private life", "family life" or "home".) (vurgu eklenmiĢtir) 
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 G. and E. v. Norway, (App. No.9278/81; 9415/81), Admissibility Decision of the EComHR of 3 

October 1983, para. 2 (The Law). 
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Özgün yaĢam biçimine hakkın, yerli halklar özelinde gündeme geldiği bir diğer 

dava ise, Noack ve diğerleri davasıdır. Söz konusu davada baĢvurucular, Slav 

kökenli Sorbian azınlığına mensup ve Alman vatandaĢı olan on üç birey, Sorbian 

azınlığın haklarını savunmak üzere kurulmuĢ bir dernek ve bir söz konusu azınlığın 

yaĢadığı köyün Protestan topluluğudur. BaĢvurucular, yaĢadıkları köyden tehcir 

edilmelerinin, Sorbian kültürünün yok edilmesi anlamına geldiğini ileri sürerek 

AĠHS Madde 8‟e aykırı olduğunu iddia etmiĢlerdir. Mahkeme, bir azınlığın yaĢam 

biçiminin, kural olarak, AĠHS Madde 8‟in güvencesi altında olduğu içtihadında 

bulunmuĢtur. Mahkeme, köy halkının tehcirinin, Madde 8 anlamında özel yaĢama ve 

aile yaĢamına saygı hakkına bir müdahale teĢkil ettiğini bulgulamıĢtır. Ancak, 

Muhatap Hükümetin takdir marjı içinde davrandığını belirterek, baĢvuruyu kabul 

edilemez bulmuĢtur.
206

 

Yerli halklara iliĢkin görece yakın tarihli Hingitaq 53 ve diğerleri davasında da 

özgün yaĢam biçimine hak gündeme gelmiĢtir. Anılan davada baĢvurucu, Kanada, 

Alaska ve Sibirya‟ya dağılmıĢ olan Inuit halkına bağlı olup Grönland‟da yaĢayan 

Inughuit yerlilerini temsil eden Hingitaq 53 isimli bir grup ile 428 Inughuit yerlisidir. 

YaĢadıkları yerlerden iskan politikası nedeniyle çıkarılmalarını diğer hususların yanı 

sıra AĠHS Madde 8 temelinde de Ģikayet konusu yapmıĢlardır. Ancak, Mahkeme, 

hükmünü tesis ederken, her ne kadar Madde 8‟i uygulanamaz bulmamıĢ ise de, 

ağırlığı P1-1‟e vermiĢtir.
 207

 

Lafı P1-1‟e getirmiĢken belirtmeliyiz ki, yerli haklar özelinde ve aĢağıda ele 

alacağımız Çingeneler özelinde, özgün yaĢam biçimine hak, sadece Madde 8 

bağlamında değil ve fakat P1-1 bağlamında da gündeme gelmiĢtir. Dolayısıyla, 

özgün yaĢam biçimine hak bakımından bu iki hakkın yarıĢmasından bahsedilebilir. 

Zira, özellikle yerli halkların baĢvurularında üzerinde yaĢanılan toprakla olan iliĢki 

özellikle vurgulanmıĢtır. Bu nedenle, toprağa, coğrafyaya sahiplik, daha doğrusu 

onun kullanımı anlamında P1-1 devreye girebilir. Ne var ki, yerli halklar 

bakımından, üzerinde yaĢanılan toprak, ekonomik değerinden ya da özelliğinden 

                                                 
206

 Noack and others v. Germany, (App. No.46346/99), Admissibility Decision of the ECHR of 25 

May 2000. 

207
 Hingitaq 53 and Others  v. Denmark, (App. No.18584/04), Admissibility Decion of the ECHR of 

12 January 2006. 
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ziyade yerli halk kimliğinin bir parçası olmasından dolayı önemlidir. Öyleyse, P1-1 

ile Madde 8 yarıĢmasında, önceliğin Madde 8‟de olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır.
208

 Bir parantez açıp belirtelim ki, Ame.ĠHM de, yerli halklara iliĢkin 

bir kararında, yerli halk ile yaĢadığı toprak arasındaki ruhani iliĢkiye dikkat 

çekmiĢtir.
209

 

 Çingeneler özelinde, „özgün yaĢam biçimine hak‟, AĠHS madde 8 bağlamında, 

adı konulmadan ilk kez Buckley
210

 davası ile AĠHM önüne getirilmiĢ ve fakat Madde 

8 altında konuta saygı hakkı çerçevesinde ele alınmıĢtır. Anılan davayı izleyen 

süreçte AĠHM önüne BirleĢik Krallık
211

 aleyhine Çingenelerin baĢvurucu olduğu ve 

„özgün yaşam biçimine hak‟kın da konu yapıldığı altı yeni dava gelmiĢtir. Dikkati 

çekmek gerekir ki, bu davalardan ilk beĢinde
212

 baĢvurucular, kendi arazileri 

üzerinde karavanlarında yaĢamak için iskan izni verilmemesinin, Çingenelerin 

geleneksel yaĢam tarzlarının, seyahat etmelerine imkan veren mobil evlerde yaĢamak 

olduğunu belirterek, diğer hususların yanı sıra, AĠHS Madde 8 çerçevesinde özel 

yaĢama, aile yaĢamına ve konutuna saygı haklarının ihlal edildiğini ileri 

sürmüĢlerdir. Bu beĢ dava Mahkeme Usul Kuralları Kural 100
213

 uyarınca Büyük 
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 Ayrıca bkz., Haydar Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf:219-221. 

209
 The Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment of the 

IACthHR of 31 August 2001, para. 151. Orijinali Ģöyledir: “…among indigenous peoples there is a 
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territory; the close ties of indigenous people with the land must be recognized and understood as the 

fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival. 

For indigenous communities, relations to the land are not merely a matter of possession and 

production but a material and spiritual element which they must fully enjoy, even to preserve their 

cultural legacy and transmit it to future generations”, (para.149). The Court further added that “as a 

result of customary practices, possession of the land should suffice for indigenous communities lacking 

real title to property of the land to obtain official recognition of that property, and for consequent 

registration”. (vurgu eklenmiĢtir) 

210
 Buckley v. the UK, (App. No. 20348/92), Judgment of the ECHR of 26 August 1996.  

211
 BirleĢik Krallık, Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve SözleĢme bağlamında, kendi 

ülkesindeki Çingenelerin ulusal azınlık olduğunu kabul etmiĢtir. 
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 Chapman v. the United Kingdom, (App. No. 27238/95), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001; Jane Smith v. the UK, (App. No. 25154/94), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001; Coster v. the United Kingdom, (App. No.24876/94), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001; Beard v. the UK, (App. No. 24882/94), Judgment of the ECHR [GC] of 18 January 

2001; Lee v. the United Kingdom, (App. No.25289/94), Judgment of the ECHR [GC] of 18 January 

2001. 

213
 AĠHM Usul Kuralları Kural 100 metni Ģöyledir: 
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Daire formundaki AĠHM tarafından incelenerek hepsi aynı gün karara bağlanmıĢtır. 

Yine dikkati çekmek gerekir ki, anılan davalarda Büyük Daire, Madde 8 

çerçevesindeki kararına 7‟ye karĢı 10 gibi bir oyçokluğuyla ulaĢmıĢtır. Altıncı dava 

ise, ilk beĢ davadan hem olgusal olarak hem de sonuç olarak farklı bir karar olduğu 

için ayrıca ele alınacaktır. ġimdi söz konusu beĢ davaya daha yakından bakacağız. 

 Mahkeme incelemesinde öncelikle, azınlıkların özel ihtiyaçlarının ve onların 

güvenliğinin, kimliğinin ve yaĢam tarzlarının korunması yükümlülüğünün tanınması 

konusunda Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında bir konsensüsün oluĢmakta 

olduğunun söylenebileceğini belirtmiĢtir. Bununla birlikte Mahkeme, söz konusu 

konsensüsün yol gösterecek kadar somut olmadığını eklemiĢtir.
214

 Bununla birlikte 

Mahkeme, AĠHS Madde 8‟in taraf devletlere Çingenelerin yaşam tarzını 

kolaylaştırma pozitif yükümlülüğü getirdiğini belirtmiĢtir.
215

 

                                                                                                                                          
 “Kural 100 – Daire ve Büyük Daire önündeki yargılama 

1. SözleĢme Protokol No.11 Madde 5 paragraf 4 çerçevesinde Mahkeme önüne 

götürülmüĢ olan davalarda, Büyük Dairenin (Kural 24/6) uyarınca oluĢturulan bir 

kurulu, sadece mevcut dava dosyasını esas alarak, bu davada bir Dairenin mi yoksa 

Büyük Dairenin mi karar vereceğini belirleyecektir. 

2. Dava bir Daire tarafından karara bağlandığı takdirde, o Dairenin bu hükmü Protokol 

No. 11 Madde 5 paragraf 4 uyarınca kesin olacaktır ve (Kural 73) uygulanmayacaktır. 

3. Protokol No. 11 Madde 5 paragraf 5 çerçevesinde Mahkemeye iletilen davalar, 

Mahkeme BaĢkanı tarafından Büyük Daireye havale edilecektir. 

4. Protokol No. 11 Madde 5 paragraf 5 çerçevesinde Büyük Daireye havale edilen her 

bir dava için Büyük Daire, (Kural 24 paragraf 3)‟de belirtilen gruplardan birisi içinden 

rotasyon usulüyle görevlendirilen yargıçlarla tamamlanacaktır; davalar bu gruplara 

sırasıyla/(seçenekli olarak) tahsis edilir.” 

AĠHM Kuralları‟nın Türkçe çevirisi için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ġnsan Hakları 

Belgeleri/Human Rights Instruments/Cilt 1/2003, sf:63-122 (Türkçe), sf:323-386 (Ġngilizce). 

214
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18 January 2001, para. 101; Coster v. the United Kingdom, (App. No.24876/94), Judgment of the 

ECHR [GC] of 18 January 2001, para. 107; Beard v. the UK, (App. No. 24882/94), Judgment of the 

ECHR [GC] of 18 January 2001, para. 104; Lee v. the United Kingdom, (App. No.25289/94), 

Judgment of the ECHR [GC] of 18 January 2001, para. 95. 
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 Chapman v. the United Kingdom, (App. No. 27238/95), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001, para. 96; Jane Smith v. the UK, (App. No. 25154/94), Judgment of the ECHR [GC] of 

18 January 2001, para. 103; Coster v. the United Kingdom, (App. No.24876/94), Judgment of the 

ECHR [GC] of 18 January 2001, para. 110; Beard v. the UK, (App. No. 24882/94), Judgment of the 

ECHR [GC] of 18 January 2001, para. 107; Lee v. the United Kingdom, (App. No.25289/94), 
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Mahkeme, Çingenelere iliĢkin bu beĢ davada her ne kadar taraf devletlerin 

Madde 8 çerçevesinde Çingenelerin yaĢam tarzını kolaylaĢtırma pozitif yükümlülüğü 

altında olduğunu belirtmiĢ ise de, ne bu kararlarında ne de bunları takip eden benzer 

olgulu davalarda, anılan pozitif yükümlülüğün içini doldurabilmiĢtir. Nitekim 

Mahkeme, görece yakın tarihli Codona vakasında, bulundukları bölgedeki yerel 

yetkililerin kendilerine içinde yaĢadıkları karavanlarını konuĢlandırabilecekleri 

alanlar göstermeyip konut sağlama yoluna gitmelerinin, Madde 8 çerçevesindeki 

haklarını ihlal ettiğini ileri süren baĢvurucuların baĢvurusunu, kabul edilemez 

bulmuĢtur. Mahkeme, Chapman davasındaki içtihadını yok saymadığını belirtmiĢ ve 

fakat Chapman ve diğer dört davadaki içtihadını tekrarlayarak, Taraf Devletlerin 

Çingenelerin karavanlarını konuşlandırabilecekleri yeterli sayıda ve yeterli 

donanımda alanlar sağlama pozitif yükümlülüğü altında olmadığına karar vermiĢtir. 

Böylesine bir yükümlülüğün, Madde 8 çerçevesindeki pozitif yükümlülüklere içtihat 

hukuku çerçevesinde çizilen sınırın çok ötesine geçmek olacağını ifade etmiĢtir.
216

 

 Kanaatimce, karavanda yaĢamanın Çingene kültürünün çok önemli bir parçası 

olduğu olgusu karĢısında ve Mahkeme‟nin gerek Çingenelere iliĢkin söz konusu beĢ 

davada gerekse de Codona kararında Çingenelerin yaĢam tarzını kolaylaĢtırma 

pozitif yükümlülüğünü kabul etmesine rağmen, karavanlarını yerleĢtirecekleri alanlar 

oluĢturulmasını bu yükümlülüğün bir parçası olarak değerlendirmemesinin izahı 

güçtür. Meseleyi bir de Ģu Ģekilde ortaya koymak mümkün, Mahkeme Çingenelerin 

özgün yaĢam biçimlerini kolaylaĢtırmaktan ne anlıyor bunu kestirmek güçtür. 

 Çingenelerin „özgün yaĢam biçimine hak‟ları bağlamında yukarıda ele alınan 

davalardan, yine bu bağlamda olmakla birlikte, hem olgusal açıdan hem de sonuç 

açısından farklılıklar arz eden ve dolayısıyla da ayrı incelenmesi gereken bir dava 

Connors davasıdır. Anılan davada baĢvurucu olan Çingene, sahip olduğu iskan izni 

uyarınca karavanını konuĢlandırdığı alandan iskan lisansının kurallarını ihlal ettiği 

                                                 
216

 Chapman v. the United Kingdom, (App. No. 27238/95), Judgment of the ECHR [GC] of 18 

January 2001, para. 98; Jane Smith v. the UK, (App. No. 25154/94), Judgment of the ECHR [GC] of 
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gerekçesiyle tahliye edilmesinin AĠHS Madde 8 çerçevesinde güvence altına alınan 

haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür.
217

 Mahkeme incelemesinde öncelikle, Çingene 

azınlığın mağdur edilebilir durumu dikkate alınarak ilgili düzenleyici iĢlemlerde ve 

belirli vakalarda karar verirken onların ihtiyaçlarına ve farklı yaĢam tarzlarına özel 

önem vermek gerektiğini yinelemiĢtir. Mahkeme devamla, Chapman kararına da 

atıfla Taraf Devletlerin Çingenelerin yaĢam tarzını kolaylaĢtırma pozitif 

yükümlülüğü altında olduğunu vurgulamıĢtır. 218
 Belirtilmelidir ki, Connors kararının 

özgün yaĢam biçimine hak bağlamındaki içtihadı bu vurgudan ibarettir. Bu kararda 

da yukarıda ele aldığımız beĢ kararda olduğu gibi somut olayda özgün yaĢam 

biçimine hakkın içi doldurulamamıĢ, olgularla gerekli bağlantılar kurulamamıĢtır. 

Connors kararının devamı tipik bir konut tahliye vakası incelemesidir. Mahkeme, 

baĢvurucunun karavanının hukuka uygun bir Ģekilde söz konusu alanda konuĢlanmıĢ 

olduğuna ve karavanın o alandan çıkarılmasının orantısız bir önlem olup Madde 8 

ihlalini sonuçladığına karar vermiĢtir.
219

   

 

III) SAĞLIKLI BĠR ÇEVREDE YAġAMA HAKKI  

Çevre hakkı, „dayanıĢma hakları‟ ya da „halkların hakları‟ olarak da 

adlandırılan üçüncü kuĢak haklardan
220

 olup, tarihsel olarak çevreci hareket
221

 

neticesinde ortaya çıkmıĢtır.
222

 Anılan hak, medeni ve siyasi haklardan olan yaĢam 

hakkı, iĢkence yasağı, özel yaĢama ve aile yaĢamına saygı hakkı ve mülkiyet hakkı 

ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan olan sağlık hakkı ve konut hakkı ile 

yakından iliĢkilidir. Ancak  bu hakkın, üçüncü kuĢak bir hak olması ve kendine özgü 

alanı, ayrı bir baĢlık altında ele alınmasını gerekli kılmıĢtır.  
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A) Genel Olarak Çevre Hakkı 

 Çevre kavramı, üzerinde uzlaĢılmıĢ ve yerleĢik bir tanıma sahip olmamakla 

beraber bu kavramın öğeleri olarak hava, su, toprak, flora ve fauna gibi doğal 

kaynaklar ile bunların karĢılıklı etkileĢimini ve kültürel varlıkları saymak 

mümkündür.
223

 

 Çevre hakkı ise, uyandırdığı izlenimin aksine çevre-merkezli bir yaklaĢım ile 

çevrenin kendi baĢına bir değer olarak korunmasını amaçlayan bir hak değildir. 

Ekolojik yaklaĢım olarak adlandırılan çevre-merkezli yaklaĢımda, çevresel sorunlara 

sadece insanoğlunu etkilediği oranda değil, ve fakat ekosisteme verdiği zararlar da 

dikkate alınarak yaklaĢılmaktadır. Anılan yaklaĢım, insan türünü yeryüzündeki diğer 

varlıklardan üstün görmeyip, insanoğlu da dahil olmak üzere tüm varlıkların 

yeryüzündeki yaĢamın eĢit öğeleri olduğunu kabul etmektedir. Dolayısıyla da bu 

anlayıĢ çerçevesinde çevre, insanoğlu için değil de, kendi baĢına bir değer olarak 

korunmalıdır.
 224

 Belirtilmelidir ki ekolojik yaklaĢım günümüzde, soyu tükenmekte 

olan türler ile bazı ekosistemlerin korunması ile sınırlı dar bir alanda geçerliliğini 

sürdürmektedir.
225

 

 Çevre hakkının temelini oluĢturan insan-merkezli yaklaĢım, çevrenin insan 

türünün ağırlıklı olarak ekonomik olmak üzere, her türlü çıkarı için kullanılmasını 

kabul etmektedir. Ancak çevrenin bu yaklaĢım çerçevesinde tüketilmesi son tahlilde 

çıkarlarına hizmet ettiği ileri sürülen insanoğlunun yaĢam standartlarını 

etkilemektedir.
226

 Hal böyle olunca, yine insan-merkezli bir yaklaĢımla, artan çevre 

sorunları karĢısında bireyi korumayı amaçlayan çevre hukuku ortaya çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla, insan haklarının korunması ile çevrenin korunması arasında açık bir bağ 

kurulmuĢtur.
227

 Disiplinler arası bir hukuk dalı olan çevre hukuku, uluslararası 
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hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve medeni hukuk ile yakından 

ilintilidir.
228

  

Çevre hukukunun doğuĢunu takip eden bir geliĢme olarak ortaya çıkan çevresel 

insan hakları/çevre hakkının ilk nüveleri ilk kez, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi 

Konferansı Bildirisi
229

 Ġlke 1‟de
230

 çevrenin korunması ile insan 

esenliği/sağlığı/well-being arasında bir bağ kurulmasıyla oluĢmuĢtur. Ancak, bu 

Bildiriyi takip eden süreçte çevresel insan hakları ya da bir çevre hakkı kategorik 

olarak, uluslararası düzlemde bağlayıcı bir belgede tanınmamıĢtır. Bununla birlikte, 

ESKHS Madde 12/2(b) sağlık hakkı içerisinde “çevresel ve sınai sağlık Ģartlarının 

bütün yönleriyle iyileĢtirilmesi” ifadesine yer vermektedir. Yine, ÇHS Madde 

24/2(c)‟de sağlık hakkı bağlamında çevre kirliliği tehlikeleri ve risklerine gönderme 

vardır. Bölgesel düzlemde ise, ilk kez AĠHHġ Madde 24‟te
231

 genel bir çevre 

hakkına yer verilmiĢtir. Dikkati çekmek gerekir ki, anılan maddede çevre hakkının 

öznesi olarak „halk‟ belirlenmiĢtir. Dolayısıyla kolektif bir hak olarak öngörülmüĢtür. 

Diğer taraftan, Ame.ĠHS/ESKHP Madde 11
232

 bireysel bir hak olarak sağlıklı bir 

çevrede yaĢama hakkını güvence altına almaktadır. Yine bölgesel düzlemde, Avrupa 

Birliği Temel Haklar ġartı Madde 37‟de
233

 çevrenin korunması ve niteliğinin 

                                                 
228

 Özdek, a.g.e., sf: 65-67.  

229
 BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı Bildirisi/(Declaration of the United Nations 
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230
 BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı Bildirisi Ġlke 1‟in konumuzla ilgili kısmı Ģöyledir: 

“Ġlke 1 
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ve yeterli yaĢam koĢulları temel hakkına sahiptir…” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 

231
 AĠHHġ Madde 24 normu Ģöyledir: 

“Madde 24 

Bütün halkların, kendi geliĢmelerine elveren bir genel tatminkar çevreye sahip olma 

hakkı olacaktır.” 

232
 Ame.ĠHS/ESKHP Madde 11 normu Ģöyledir: 

“Madde 11. Sağlıklı bir çevre hakkı 

1. Herkes, sağlıklı bir çevrede yaĢama ve temel kamu hizmetlerine ulaĢabilme/girebilme 

hakkına sahip olacaktır. 

2. Taraf Devletler, çevrenin korunmasını, muhafaza edilmesini ve iyileĢtirilmesini 

geliĢtireceklerdir.” 

233
 “Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı” Madde 37 metni Ģöyledir: 

“Madde 37 

Çevresel Koruma 
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geliĢtirilmesinin Avrupa Birliği siyasalarına entegrasyonundan bahsedilmektedir. AK 

düzleminde de PM‟nin, AĠHS‟ye çevreye iliĢkin bir ek protokol hazırlanmasına 

yönelik Tavsiye Kararları bulunmaktadır.
234

 Dolayısıyla, yakın gelecekte böyle bir 

Protokolün hazırlanacağını öngörmek mümkündür. 

 Genel olarak çevreye ve özel olarak da çevre hakkına iliĢkin uluslararası 

kaynaklar arasında Uluslararası Adalet Divanı‟nın
235

 (bundan sonra, UAD) çevreye 

iliĢkin boyutları da olan bazı davalarda verdiği kararlar ve ayrıca bu konudaki tavsiye 

kararlarının da olduğu unutulmamalıdır. UAD, “Nükleer Silahların Kullanımı 

Tehdidinin ya da Kullanımının MeĢruluğu” konulu Tavsiye GörüĢü‟nde 

çevrenin bir soyutlama olmayıp gelecek kuĢaklar da dahil olmak üzere insanoğlunun 

„yaĢama alanı‟nı, „yaĢam kalitesi‟ni ve „sağlığı‟nı ifade ettiğini belirtmiĢtir.
236

 

Görüldüğü üzere UAD de çevreye insan-merkezli bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmakta ve 

çevre ile nitelikli yaĢam ve sağlık arasında bir bağ kurmaktadır. Çevre hakkının 

öznesi olarak gelecek kuĢaklara da vurgu yapması önemlidir.  

 Çevre bağlamında özellikle son yıllarda öne çıkan bir kavram da „sürdürülebilir 

kalkınma/geliĢme‟ kavramıdır. Nitekim UAD, Gabcikovo-Nagymaros Project 

davasında çevre bağlamında sürdürülebilir kalkınmaya/geliĢmeye referans yapmıĢ ve 

                                                                                                                                          
“Yüksek düzeyde bir çevresel koruma ve çevrenin niteliğinin geliĢtirilmesi Birlik 

siyasalarına entegre edilmelidir ve bunun sürdürülebilir geliĢim/kalkınma ilkesine 

uygun olması sağlanmalıdır.” (tarafımızdan çevrilmiĢtir) 
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 UAD hakkında bilgi için bkz., Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, Ġstanbul, 2006, 

sf: 180-185.   
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bu kavramı, ekonomik kalkınma ile çevresel korunmanın uzlaĢması olarak 

tanımlamıĢtır.
237

 

Çevre ile barıĢ hakkı ve geliĢme/kalkınma hakkı arasındaki iliĢki “Çevre ve 

Kalkınma/GeliĢme Rio Bildirisi”
238

 Ġlke 25‟de “BarıĢ, geliĢme ve çevrenin 

korunması birbirlerine bağımlı ve bölünmezdirler” ifadesi ile açıkça belirtilmiĢtir. 

B) AĠHS Madde 8 Özelinde Sağlıklı Bir Çevrede YaĢama Hakkı 

1) Genel Olarak 

 AĠHS‟de ne genel olarak bir çevre hakkı ne de örneğin sağlıklı bir çevrede 

yaĢama hakkı Ģeklinde spesifik bir çevre hakkı, normatif olarak öngörülmektedir. 

Ancak çevreye iliĢkin kimi hususların AĠHS Madde 2, Madde 8, Madde 6/1, Madde 

10, Madde 13 ve P1-1   ile bağlantılı olarak AĠHM önüne götürülmesinin önünde 

teorik bir engel bulunmamaktadır.
239

 Anılan son madde ile çevre hakkı arasındaki 

iliĢki çevrenin bu hak kapsamında korunmasından ibaret olmayıp, ayrıca bir çatıĢma 

iliĢkisidir.
240

 

 Çevresel meseleler, AĠHS çerçevesinde „çevresel kirlilik‟ bağlamında gündeme 

gelmiĢtir. Kirlilik ister doğrudan devletin eylem ya da iĢlemlerinden isterse de özel 

sektörü gereği gibi düzenleyememesinden kaynaklansın yukarıda sıraladığımız 

haklar ve tabii Madde 8 uygulanabilirdir. Çevresel kirlilikte SözleĢme‟nin yatay 

uygulanmasını mümkün kılan pozitif yükümlülükler doktrinidir.
241
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February 1990, para. 41; Lopez Ostra v. Spain, (App. No: 16798/90), Judgment of the ECHR of 9 
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Çevresel kirliliğe iliĢkin bir dizi davada Mahkeme Madde 8‟de güvence altına 

alınan hakların uygulanabilir olduğu içtihadında bulunmuĢtur. Çevresel kirliliğe 

iliĢkin pilot vakalardan biri olan Powell ve Rayner davasında, Heathrow havaalanının 

birkaç mil ötesinde ikamet eden baĢvurucular, anılan havaalanının iĢletilmesinden 

kaynaklanan gürültü düzeyinin AĠHS Madde 6/1, Madde 8, Madde 13 ve P1-1‟i ihlal 

ettiği iddiası ile AĠHK‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢtur.
242

 AĠHK, 

Madde 13 dıĢındaki maddeler bakımından kabul edilemezlik kararı verdiği için, daha 

sonra AĠHM önüne gelen dava sadece Madde 13 çerçevesinde incelenebilmiĢtir.
243

 

Dolayısıyla, bu davada Madde 8‟in bir baĢına incelenerek içtihadi standart oluĢturma 

imkanı AĠHM bakımından mümkün olmamıĢtır. Ancak, Madde 13‟e iliĢkin inceleme 

çerçevesinde Madde 8 de ele alınmıĢtır. Mahkeme, havaalanının neden olduğu 

gürültü kirliliğinin her iki baĢvurucunun „özel yaşamının niteliğini/kalitesini‟ ve 

„konutu keyif alarak kullanma hakkını‟ olumsuz Ģekilde etkilediğini bulgulayarak
244

 

„özel yaĢama saygı hakkı‟ ve „konuta saygı hakkı‟ alt-kategorileri ile sağlıklı bir 

çevrede yaĢama hakkı arasında bir bağ kurmuĢtur. 

Çevresel kirliliğe iliĢkin bir baĢka dava olan Lopez Ostra
245

 davasında ise 

çevresel kirliliğe iliĢkin meselelerde Madde 8‟in uygulanabilirlik alanı geniĢletilmiĢ, 

„özel yaĢama saygı‟ ve „konuta saygı‟ haklarının yanı sıra „aile yaĢamına saygı‟ 

hakkı ile sağlıklı bir çevre arasında da bir bağ kurulmuĢtur. ġöyle ki, anılan davada 

baĢvurucunun evinin 12 metre ötesindeki atık arıtma tesisinin yol açtığı koku, 

gürültü ve havayı kirleten dumanların AĠHS Madde 8 ve Madde 3‟ü ihlal ettiği ileri 

sürülmüĢtür. BaĢvurucu Madde 8 bağlamında, söz konusu rahatsızlıkların aile 

yaĢamını katlanılmaz hale getirdiği ve hem kendisinde hem de ailesinde sağlık 
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sorunlarına yol açtığını, ayrıca konuta saygı hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür.
246

 

Mahkeme, ciddi boyuttaki çevresel kirliliğin bireylerin esenliğini/well-being 

etkileyebileceğini ve sağlıklarını ciddi Ģekilde tehlikeye atmaksızın da özel yaĢam ve 

aile yaĢamlarını olumsuz etkileyecek Ģekilde konutlarından yararlanmalarını 

engelleyebileceğini belirtmiĢtir.
247

 Mahkeme, somut davada baĢvurucunun özel 

yaĢamına, aile yaĢamına ve konutuna saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna 

ulaĢmıĢtır.
248

 

Esasında, çevresel meselelerin genel olarak AĠHS ve özel olarak da Madde 8 

çerçevesinde gündeme gelebilmesi pek kolay değildir. Öncelikle belirtilmelidir ki, 

SözleĢme „çevrenin korunması hakkı‟ gibi bir hakkı içermediği
249

 için örneğin, 

belirli bir yerdeki faunanın korunması Ģeklindeki çevrenin genel olarak korunmasına 

yönelik talepler AĠHS sisteminde kabul görmeyecektir.
250

 Bu çok da ĢaĢırtıcı olmasa 

gerek, zira daha önce belirttiğimiz üzere UĠHH‟nin çevreye yaklaĢımı birey-merkezli 

olup, çevrenin bir değer olarak bir baĢına korunması bu disiplin altında mümkün 

değildir. Ayrıca, genel olarak SözleĢme özel olarak da Madde 8, „temiz ve sessiz bir 

çevrede yaĢama hakkı‟ Ģeklinde bir hakkı güvence altına almadığı
251

 için, bu 

bağlamdaki çevresel bozulmalar da AĠHS ve dolayısıyla da Madde 8 kapsamı 

dıĢında kalacaktır.
252

 Ayrıca AĠHS‟deki actio popularis yasağından
253

 ötürü Ģikayet 

konusu yapılan çevresel meselenin baĢvurucunun özel yaĢama saygı, aile yaĢamına 

saygı ya da konuta saygı hakkı üzerinde doğrudan bir etkisi olması gerekir.
254

 Bir 
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baĢka güçlük de bu noktada çıkmaktadır. Madde 8 güvencelerinin devreye 

girebilmesi için çevresel kirliliğin ve bu kirliliğin baĢvurucu üzerindeki etkisinin 

belirli bir şiddet derecesine ulaşmış olması gerekmektedir.  

Nitekim Mahkeme, Lopez Ostra davasında „ciddi boyuttaki çevresel kirliliğin‟ 

bireyin özel yaĢamını ve aile yaĢamını etkileyebileceğini belirterek, çevresel 

kirliliğin „ciddi boyutta olması‟ ölçütünü geliĢtirmiĢtir.
255

 BaĢvurucunun, mülkünün 

yanına bina inĢa edilmesi için verilen izin iĢlemini ortadan kaldıran mahkeme 

kararına yetkili makamlarca uyulmamasını AĠHS Madde 8 ve P1-1 çerçevesinde 

Ģikayet konusu yaptığı sonraki tarihli Kyrtatos davasında
256

 ise, çevresel kirliliğin 

AĠHS Madde 8/1‟de güvence altına alan hakları olumsuz bir Ģekilde etkileyip 

etkilemediğinin test anahtarı olarak, bireyin özel ya da aile alanı üzerinde „zararlı bir 

etki‟ oluĢup oluĢmadığının belirlenmesini göstermiĢtir.
257

 Gürültü kirliliğine iliĢkin 

Hatton ve diğerleri davasında ise, konutları Heathrow havaalanına yakın olan ve 

özellikle gece uçuĢlarının neden olduğu gürültüden muzdarip baĢvurucular, Muhatap 

Hükümetin Heathrow havaalanının gece uçuĢlarına iliĢkin tutumunun, AĠHS Madde 

8 ve Madde 13‟ü ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür.
 258

 Ġlk kez bu davaya iliĢkin kararında 

“çevresel insan hakları/environmental human rights” ibaresini kullanan
259

 Mahkeme, 

bir kiĢinin gürültü ya da diğer kirliliklerden „doğrudan‟ ve „ciddi bir şekilde‟ 

„etkilenmesi‟ halinde Madde 8 kapsamında bir mesele doğabileceği içtihadında 

bulunmuĢtur.
260

 Böylece Mahkeme, önceki içtihatlarını teyit etmiĢtir. 

                                                 
255

 Lopez Ostra v. Spain, (App. No: 16798/90), Judgment of the ECHR of 9 December 1994, para. 51.   

(“Naturally, severe environmental pollution may affect individuals‟ well-being and prevent them from 

enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, 

however, seriously endangering their health.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

256
 Kyrtatos v. Greece, (App. No. 41666/98), Judgment of the ECHR of 22 May 2003, para.2, 27. 

257
 Kyrtatos v. Greece, (App. No. 41666/98), Judgment of the ECHR of 22 May 2003, para. 52. (“Yet 

the crucial element which must be present in determining whether, in the circumstances of a case, 

environmental pollution has adversely affected one of the rights safeguarded by paragraph 1 of 

Article 8 is the existence of a harmful effect on a person‟s private or family sphere and not simply the 

general deterioration of the environment.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

258
 Hatton and others v. United Kingdom, (App. No: 36022/97), Judgment of the ECHR [GC] of 2 

July 2003, paras. 11-26. 

259
 Jeremy Hyam, “Hatton v. United Kingdom in the Grand Chamber: One Step Forward, Two Steps 

Back?”, E.H.R.L.R., Vol. 8, Issue 6, sf:631-640, 639. 

260
 Hatton and others v. United Kingdom, (App. No: 36022/97), Judgment of the ECHR [GC] of 2 

July 2003, para. 96. (“There is no explicit right in the Convention to a clean and quiet environment, 



 383 

Ancak, baĢvurucunun evinin civarındaki gece kulüplerinin neden olduğu 

gürültünün konuta saygı hakkını ihlal ettiğinin ileri sürüldüğü Morenzo Gomez 

davasında
261

 Mahkeme, gürültü kirliliği Ģeklindeki çevresel kirliliğin Madde 8 ihlali 

oluĢturması için asgari bir şiddet derecesine ulaşması gerektiğini belirtmiĢtir.
262

 

Dikkati çekelim, bu davada Mahkeme, Madde 8‟e bir müdahale bağlamında değil ve 

fakat Madde 8‟in ihlali bağlamında asgari şiddet derecesi koĢulunu kullanmıĢtır. Ne 

var ki, yukarıdaki kararlar ve aĢağıda ele alacağımız Fadeyeva davası kararı ıĢığında 

bu karardaki ihlali, müdahale olarak okumak gerekmektedir. 

Zira Mahkeme en nihayetinde, baĢvurucunun, konutunun 450 metre uzağında 

çalıĢtırılmakta olan çelik fabrikasının neden olduğu sanayi emisyonu Ģeklindeki 

çevresel kirliliğin Madde 8 çerçevesinde özel yaĢamına ve konutuna saygı hakkını 

ihlal ettiğini ileri sürdüğü Fadeyeva davasında
263

 Madde 8‟in çevresel meselelerde 

aradığı asgari şiddet derecesini son derece net ve sistemli bir Ģekilde ortaya 

koymuĢtur. Mahkeme, çevresel kirliliğin olumsuz etkilerinin Madde 8 kapsamına 

girebilmesi için asgari bir Ģiddet derecesi taĢıması gerektiğini belirtmiĢtir. Bu asgari 

Ģiddet derecesinin değerlendirilmesi  görelidir ve çevresel rahatsızlığın yoğunluğu, 

süresi ve fiziksel ve zihinsel etkileri ile çevrenin genel bağlamı ölçütleri ıĢığında 

belirlenecektir.
264

 Dikkati çekmek gerekir ki, „asgari Ģiddet derecesi‟ kriteri de bunun 

değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler de, Madde 3‟e iliĢkin içtihadi standartlardan 

ödünç alınmıĢtır. Nitekim AĠHM, Madde 3‟e iliĢkin pilot içtihadını oluĢturduğu 
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davalardan biri olan Ireland v. Birleşik Krallık devletler arası Ģikayet baĢvurusunda, 

kötü muamelenin Madde 3 kapsamına girebilmesi için bir asgari Ģiddet düzeyine 

ulaĢması gerektiğini belirttikten sonra, anılan Ģiddet düzeyinin göreli olduğunu ve 

muamelenin süresi, fiziksel ya da zihinsel etkileri ve kimi davalarda mağdurun 

cinsiyeti, yaĢı ve sağlık durumu gibi Ģartlara bağlı olduğunu belirtmiĢtir.
265

  

 Özetle, çevresel kirliliğe iliĢkin hususlarda Madde 8‟in uygulanabilir olması 

için öncelikle çevresel rahatsızlığın baĢvurucunun özel yaĢama saygı, aile yaĢamına 

saygı ya da konuta saygı haklarından en az biri üzerinde „doğrudan etkisi‟nin olması 

gerekir. Doğrudan etkinin belirlenmesinde baĢvurucunun çevresel kirlilik kaynağına 

yakınlığı özellikle önemli bir unsurdur. Nitekim, örneğin Lopez Ostra davasında 

baĢvurucunun evinin atık arıtma tesisine sadece 12 metre uzaklıkta olması, Moreno 

Gomez davasında baĢvurucunun konutunun barların yoğunlukta olduğu bir bölgede 

olması ve örneğin Fadeyeva davasında baĢvurucunun konutunun çelik fabrikasına 

450 metre uzaklıkta olması Mahkemece dikkate alınmıĢtır.  Çevresel kirliliğe iliĢkin 

hususlarda Madde 8‟in uygulanabilir olması için „doğrudan etkilenme‟ unsuru bir 

baĢına yeterli olmayıp, söz konusu etkinin „asgari bir Ģiddet derecesi‟ne ulaĢmıĢ 

olması gerekir. Hal böyle olunca, „manzara hakkı‟ ya da „güzel bir çevrede yaĢama 

hakkı‟ Ģeklinde formüle edilebilecek olan kimi çevresel hakların AĠHS Madde 8 

çerçevesinde kabul görmesi pek mümkün görünmemektedir.
266

 

 Belirtilmesi gereken bir baĢka husus ise, çevresel kirlilik meselelerinde fiziksel 

ve zihinsel bütünlük hukuksal çıkarı bağlamında Madde 8 ile Madde 2 ve Madde 3 

arasında bir yarıĢma iliĢkisinin olabileceğidir. Ancak, Madde 2‟nin gündeme 

gelebilmesi için yaĢam hakkına yönelik çok ciddi bir riskin olması gerektiği ve 

Madde 3 için de asgari bir Ģiddet eĢiğinin arandığı ve bunun Madde 8 çerçevesinde 

aranandan daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, çevresel meselelerde fiziksel 

ve zihinsel bütünlük hukuksal çıkarı ekseninde Madde 8‟in uygulanabilirlik 

potansiyelinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Nitekim Mahkeme, örneğin Lopez 

                                                 
265
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Ostra davasında Madde 8 ihlali bulgulamıĢ ve fakat Ģikayet konusu yapılan muamele 

asgari Ģiddet eĢiğine ulaĢmadığı için Madde 3 ihlali bulgulamamıĢtır.
267

  

2) Sağlıklı Bir Çevrede YaĢama Hakkının Sağladığı Usuli Haklar/Güvenceler 

 Çevresel kirliliğe iliĢkin hususlarda Madde 8‟in uygulanabilir olduğunu 

belirledikten sonra, belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, devletin çevresel 

hususları ilgilendiren kararları söz konusu olduğunda Mahkeme‟nin davayı Madde 8 

bakımından iki ayrı açıdan inceleyeceğidir. Ġlki, devletin kararının esas bakımından 

Madde 8‟e uygunluğunun incelenmesidir. Ġkincisi ise, çevreyi ilgilendiren söz 

konusu kararın alınma sürecinin incelenmesidir.
268

 Dolayısıyla, çevresel meseleler 

bağlamında Madde 8‟in esasa iliĢkin boyutunun yanında bir de usule iliĢkin boyutu 

bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Madde 8‟in usuli boyutuna, bu çalıĢmanın I. 

Bölümünde “Hakkın Konusuna ĠliĢkin Kriterler” baĢlığı altında yer vermiĢtik.  

 AĠHS Madde 8 altında korunan hukuksal bir çıkar olan sağlıklı bir çevrede 

yaĢama hakkının sağladığı usuli güvenceleri
269

, üç baĢlık altında incelemek 

mümkündür. Bunlar, „çevresel bilgi edinme hakkı‟, „çevresel karar alma süreçlerine 

katılım hakkı‟ ve „çevresel konularda yargısal yollara baĢvurma hakkı”. Önemle 

belirtelim ki, çevresel meselelere iliĢkin bu üç usuli hak, ulusalüstü alanda iki 

belgede tanınmaktadır. Bunlardan ilki, Rio Bildirisi Ġlke 10‟dur. Zikredilen Ġlkede, 

öncelikle, çevresel meselelerin ancak ilgili bütün vatandaĢların uygun düzeydeki 

katılımlarıyla en iyi Ģekilde ele alınabileceği vurgulanmıĢtır. Sonra, bunu 

gerçekleĢtirmek üzere üç usuli hak formüle edilmiĢtir: i) Kamu makamlarının elinde 

                                                 
267

 Lopez Ostra v. Spain, (App. No: 16798/90), Judgment of the ECHR of 9 December 1994, para. 60. 

268
 Hatton and others v. United Kingdom, (App. No: 36022/97), Judgment of the ECHR [GC] of 2 

July 2003, para. 99, paragraf 99‟un orijinali Ģöyledir: (“99. The Court considers that in a case such as 

the present one, involving State decisions affecting environmental issues, there are two aspects to the 

inquiry which may be carried out by the Court. First, the Court may assess the substantive merits of 

the government's decision, to ensure that it is compatible with Article 8. Secondly, it may scrutinise 

the decision-making process to ensure that due weight has been accorded to the interests of the 

individual.”); Taşkın and Others v. Turkey, (App. No.46117/99), Judgment of the ECHR of 10 

November 2004, para.115; Giacomelli v. Italy, (App. No.59909/00), Judgment of the ECHR of 02 

November 2006, para.79. 

269
 Bu konuda bkz., Manual on Human Rights and the Environment, Principles Emerging From 

The Case-Law of the European Court of Human Rights, Council of Europe Publishing, 2006, 

sf:47-71. 



 386 

bulunan çevreye iliĢkin bilgiye uygun Ģekilde eriĢme yani „çevresel bilgi edinme 

hakkı‟; ii) karar alma süreçlerine katılma hakkı; iii) yargısal ve idari iĢlemlere etkili 

Ģekilde eriĢim sağlanması yani „yargısal yollara baĢvurma hakkı‟. Çevresel usuli 

hakların tanındığı ikinci belge ise, Aarhus SözleĢmesi‟dir.
270

 Söz konusu 

SözleĢme‟nin 4. ve 5. Maddelerinde kamu makamlarının elinde bulunan çevresel 

bilgilere eriĢim hakkı düzenlenmektedir. Madde 6, 7 ve 8 ise çevresel karar alma 

süreçlerine katılım hakkına iliĢkindir. Madde 9 ise, çevresel meselelerde yargısal 

yollara baĢvurma hakkını tanımaktadır.   

 Çevresel usuli hakların öngörüldüğü bu iki belge, bizim çalıĢma konumuzu 

oluĢturan AĠHS ve özel olarak da Madde 8 bakımından da önem arz etmektedir. 

Nitekim Taşkın ve Diğerleri davasında AĠHM, hem Rio Bildirisinin 10. Ġlkesine 

hem de Aarhus SözleĢmesine göndermede bulunarak AĠHS Madde 8‟in usuli 

boyutundan ihlal kararı vermiĢtir.
271

 Zaten, bu karara ön gelen süreçte, AK/PM 27 

Haziran 2003 tarih ve 1614(2003) saylılı „çevre ve insan hakları‟ baĢlıklı Tavsiye 

Kararı‟nda Aarhus SözleĢmesi‟ne referansla AK üyesi Devletlerin çevresel 

meselelerde kiĢilerin bilgi edinme, karar alma süreçlerine katılma ve yargısal yollara 

baĢvurma haklarının tanınması tavsiye edilmiĢti.
272

 

 AĠHM içtihatlarında da, çevresel hususlarda kiĢilerin AĠHS Madde 8 

çerçevesinde bilgi edinme, karar alma süreçlerine katılma ve nihayet yargısal yollara 

baĢvurma hakkı Ģeklinde usuli hakları olduğu bulgulanmıĢtır.
273

 Ancak bu usuli 

haklar ancak, hukuksal çıkarı etkilenen kiĢiler bakımından kullanılabilecektir. ġimdi 

sırasıyla bu usuli haklar ele alınacaktır. 
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a) Çevresel Bilgi Edinme Hakkı 

 Çevresel konularda bilgi edinme hakkının AĠHS Madde 8 altında korunan bir 

hukuksal çıkar olduğu, AĠHM içtihatlarında açıkça kabul edilmiĢtir. Buna göre, 

çevresel riskler konusunda Taraf Devletlerin kamuyu bilgilendirme pozitif 

yükümlülüğü bulunmaktadır.
274

 Ayrıca, çevresel siyasalara iliĢkin kararlar alınmadan 

önce, gerekli araĢtırma ve çalıĢmaların yapılması gerektiği ve bu çalıĢmaların 

neticesi hakkında kamunun bilgi edinme hakkı olduğu belirtilmiĢtir.
275

 

 Dikkati çekelim ki, AĠHS Madde 8 bağlamında çevresel bilgi edinme hakkı, 

bireylerin maruz kalabilecekleri olası çevresel risklerin belirlenmesine yönelik iken, 

örneğin, Aarhus SözleĢmesi‟nin bilgi edinme hakkını düzenleyen ilgili 

maddelerinde böyle bir Ģart aranmamaktadır. Dolayısıyla, Aarhus SözleĢmesi‟nin 

bilgi edinme hakkı bağlamında daha düĢük bir eĢik öngördüğü söylenebilir.
276

  

 Burada dikkati çeken husus, bilgi edinme hakkının, çevresel hususlar 

bağlamında ifade özgürlüğünü düzenleyen Madde 10 yerine Madde 8 altında 

korunmakta olmasıdır. Bunun nedeni, Madde 10‟daki bilgi alma hakkının, 

baĢkalarının yaymak istedikleri bilgiyi alma hakkını korumasıdır.
277

 Nitekim 

Mahkeme de, Guerra ve diğerleri davası hükmünde, AĠHS Madde 10/1‟de 

düzenlenen bilgi edinme hakkının, Taraf Devletlere kendiliğinden harekete geçerek 

bilgi toplama ve bunları yayma pozitif yükümlülüğü yüklemediğini ve fakat Taraf 

Devletlerin, baĢkalarının vermek ya da yaymak istedikleri bilginin diğer kiĢiler 
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tarafından edinilmesini engellememe yükümlülüğü getirdiğini ifade etmiĢtir.
278

 

Açıktır ki, bu ikinci yükümlülük bir negatif yükümlülüktür. Dolayısıyla, Mahkeme, 

çevresel meseleler bağlamında Madde 10‟u uygulanamaz bulmuĢtur.   

 Çevresel hususlara iliĢkin bilgi edinme hakkının AĠHS Madde 8 altında 

korunan bir hukuksal çıkar olduğunu belirledikten sonra, sorulması gereken önemli 

bir soru, söz konusu bilginin kimin elindeki bilgiler olduğudur. Yukarıda sağlıklı bir 

çevrede yaĢama hakkı ele alınırken, çevresel kirliliğin genellikle özel iĢletmelerin 

yani üçüncü kiĢilerin faaliyetleri sonucu oluĢtuğunu ve devletlerin buradaki 

sorumluluğun SözleĢme‟nin yatay uygulanmasından kaynaklandığını belirlemiĢtik. 

Hal böyle olunca, çevresel meselerde sadece kamu makamlarının elinde bulunan 

bilgiler değil, üçüncü kiĢilerin elinde bulunan bilgiler de önem arz etmektedir. 

Çevresel meselelere iliĢkin diğer iki usuli hakkın yani karar alma süreçlerine katılım 

hakkının ve yargısal yollara baĢvurma hakkının ön koĢulunun bilgi edinmek olduğu 

düĢünüldüğünde, özel kiĢilerin elindeki bilgilerin önemi açığa çıkmaktadır. AĢağıda 

bu konu ele alınacaktır. 

 
i) Kamu Makamlarının Elindeki Bilgiler 

Öncelikle belirtelim ki, ulusalüstü çevresel usuli hakların kaynağı olan Rio 

Bildirisi Ġlke 10 ile Aarhus SözleĢmesi Madde 4 ve 5, kamu makamlarının elinde 

bulunan çevresel bilgilere eriĢim hakkını düzenlemektedir. Ayrıca, her ne kadar 

çevresel meselelere hasredilmemiĢ ise de, bu meseleler bakımından uygulanabilir 

olduğu açık olan AK/BK‟nin 25 Kasım 1981 tarihli (81) 19 sayılı „kamu 

makamlarının elindeki bilgilere ulaĢma‟ baĢlıklı Tavsiye Kararında
279

, baĢlıktan da 

anlaĢılacağı üzere kamu makamlarına gönderme yapılmıĢtır. 

AĠHM içtihatlarında da, kamusal makamların elindeki bilgiler bağlamında bilgi 

edinme hakkına gönderme yapılmıĢtır.  

ii) Özel KiĢilerin Elindeki Bilgiler 

                                                 
278
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 Aarhus SözleĢmesi Madde 5 paragraf 6‟da çevre üzerinde önemli etkilere 

sahip iĢletmelerin, faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda kamuyu 

bilgilendirmeye teĢvik edilmesi Ģeklinde bir yükümlülük devletlere yüklemiĢtir. 

Ancak, bu sadece bir teĢvikten ibarettir, zorlayıcı değildir. Çevresel usuli hakların 

tanındığı Rio Bildirisi ve Aarhus SözleĢmesi‟nde, özel hukuk kiĢilerinin elindeki 

bilgilerin kamuya açıklanması yükümlülüğünün getirilmemiĢ olması, bir eksikliktir. 

AĠHM içtihatlarının bu yönde bir geliĢim çizgisi göstermesini beklemek, 

SözleĢme‟nin etkili bir Ģekilde yorumlanması ilkesinin bir gereğidir.  

b) Çevresel Karar Alma Süreçlerine Katılım Hakkı  

 Çevresel siyasalara iliĢkin kararlar alınırken, bu kararlardan etkilenebilecek 

kiĢilerin çıkarlarının da gözetilmesi gerekmektedir. Bunun yollarında biri ve belki de 

en önemlisi yukarıda açıkladığımız bilgi edinme hakkı iken, bir diğer önemli ayağı 

da, bu karar alma süreçlerine doğrudan katılmaktır. Bu bağlamda, bireylerin, 

kamusal makamlara sunumlarda bulunabilmesi özellikle önemlidir.
280

 

c) Çevresel Konularda Yargısal Yollara BaĢvurma Hakkı 

 Çevresel usuli hakların son ayağını yargısal yollara baĢvurma hakkı 

oluĢturmaktadır. Çevresel karar alma süreçlerinde, hukuki çıkarlarının yeterince 

gözetilmediğini düĢünen kiĢilerin yargısal yollara baĢvurması mümkündür. Nitekim, 

Mahkeme, Hatton ve diğerleri davasında, Madde 8„in usule iliĢkin boyutu 

çerçevesinde inceleme yaparken, baĢvurucuların, kamu makamları tarafından alınan 

çevresel kararlara karĢı yargı yoluna baĢvurma imkanlarının olup olmadığını da 

dikkate almıĢtır.
281
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 Aynı Ģekilde, Taşkın ve diğerleri davasında da, baĢvurucuların, çevresel karar 

alma süreçlerinin sonunda menfaatlerinin yeterince korunmadığını düĢündüklerinde 

yargısal yollara baĢvurma haklarının bulunduğu vurgulanmıĢtır.
282
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BÖLÜM 5 

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠNDE ÖZEL YAġAMIN 

KORUNMASI HAKKININ KAYITLANMASI REJĠMĠ 

AĠHS Madde 8 mutlak bir hak değildir, dolayısıyla kayıtlamalara tabi 

tutulabilir. Kayıtlama, iki Ģekilde gerçekleĢir. Öncelikle bu hak, ikinci paragrafında 

yer alan koĢullar çerçevesinde „sınırlandırılabilir‟. Ayrıca, AĠHS Madde 15 uyarınca 

özel yaĢamın korunması hakkı aykırı önlemlere tabi tutulabilir.   

AĢağıda, önce sınırlama rejimi, arkasından da askıya alma rejimi ele 

alınmaktadır. 

I) SINIRLAMA REJĠMĠ 

A) Genel Olarak 

 AĠHS‟de düzenlenen hakların hepsi mutlak nitelikte olmayıp bir kısmı 

sınırlanabilir nitelikte haklardır. Sınırlanabilir nitelikte olan hakların ise bir kısmı 

açıkça bir sınırlama hükmü içermekte iken, diğer kısmı böyle bir hüküm 

içermemektedir. Ancak bu ikincilerin sınırlandırılamayacağı anlamına gelmeyip bu 

haklar aĢağıda ele alacağımız „zımni sınırlamalar doktrini‟ eliyle sınırlamaya tabi 

tutulabilirler. Yine, sınırlama hükümü içeren bazı hakların ayrıca „içkin sınırlamalar 

doktrini‟ vasıtasıyla da sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı meselesi söz konusu 

olup, aĢağıda bu husus üzerinde de durulmaktadır.    

1) Sınırlama Hükmü Ġçeren Haklar [AĠHS Madde 8-Madde 11] Bakımından 

Genel Sınırlama Rejimi 

  AĠHS Madde 8 ila Madde 11‟in ilk paragraflarında ilgili hak düzenlenmekte 

olup, ikinci paragraflarında ise söz konusu hakkın sınırlandırılmasına iliĢkin norm 

yer almaktadır. Bu hakların sınırlandırılma hükümleri büyük paralellik gösterdiği 

gibi, Strasbourg Organları‟nın yerleĢik içtihatları ile belirlenmiĢ sınırlama rejimleri 

de büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, Madde 8-11‟in sınırlama 

rejimlerini birlikte ele almak yerinde olacaktır. 
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 Söz konusu hakların sınırlandırılmasına iliĢkin normatif analizde, hakların 

ikinci paragraflarında, sınırlamanın „yasallığı‟, haklar sınırlandırılırken kullanılacak 

„sınırlama ölçütleri‟
1
 ile sınırlamanın „demokratik bir topumda gerekli olması‟ 

koĢullarının yer aldığı görülmektedir. 

 Yasallık koĢulu ise, AĠHS Madde 8‟de “yasaya uygun olarak” ibaresi ile ifade 

edilmiĢ iken, Madde 9 ila Madde 11‟de ise “yasa tarafından öngörülen” ibaresi ile 

ifade edilmiĢtir. 

 Sınırlama ölçütleri her bir hak özelinde spesifik olarak ve sınırlı sayıda 

sayılmıĢtır. Buna göre;  

 AĠHS Madde 8 ancak Ģu sınırlama ölçütlerinden bir ya da daha fazlasına 

dayanılarak sınırlanabilir: i- Ulusal güvenlik, ii- kamu emniyet, iii- ülkenin 

ekonomik refahı, iv- suçun önlenmesi, v- düzensizliğin önlenmesi, vi- sağlığın 

korunması, vii- ahlakın korunması, viii- baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 

korunması. 

 AĠHS Madde 9 Ģu sınırlama ölçütlerinden bir ya da daha fazlasına dayanılarak 

sınırlanabilir: i- Kamu emniyeti yararı, ii- kamu düzeni, iii- sağlığın korunması, iv- 

ahlakın korunması, v- baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması.  

 AĠHS Madde 10 Ģu sınırlama ölçütlerinden bir ya da daha fazlasına dayanılarak 

sınırlanabilir: i- Ulusal güvenlik, ii- ülke/(toprak) bütünlüğü, iii- kamu emniyeti 

yararı, iv- düzensizliğin önlenmesi, v- suçun/(suç iĢlenmesinin) önlenmesi, vi- 

sağlığın korunması, vii- ahlakın korunması, viii- baĢkalarının Ģöhretinin korunması, 

ix- baĢkalarının haklarının korunması, x- mahrem kaydıyla edinilen bilginin açığa 

çıkmasının önlenmesi, xi- yargı organlarının yetke/(otorite) ve tarafsızlığının 

korunması. 

 AĠHS Madde 11 Ģu sınırlama ölçütlerinden bir ya da daha fazlasına dayanılarak 

sınırlanabilir: i- Ulusal güvenlik, ii- kamu emniyeti yararı, iii- düzensizliğin 

                                                 
1
 AĠHS metninde ve Protokollerinde yer alan sınırlanabilir hakların sınırlama ölçütleri için bkz. 

Mehmet Semih Gemalmaz, Temel Belgelerde Ġnsan Hakları: Maddi Hukuk, sf: 315-316; Mehmet 

Semih Gemalmaz-Haydar Burak Gemalmaz, a.g.d., sf:2137; Mehmet Semih Gemalmaz, Genel 

Teori/2007, sf:974-975. 
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önlenmesi, iv- suçun önlenmesi, v- sağlığın korunması, vi- ahlakın korunması vii- 

baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması. 

 Normatif analizde son husus ise, sınırlamanın “bir demokratik toplumda gerekli 

olması” koĢuludur. AĠHM‟nin yerleĢik içtihatlarına göre aile yaĢamına bir müdahale, 

„yasa uyarınca‟ olmadıkça, Madde 8/2 çerçevesinde meĢru olan bir ya da daha fazla 

amaç izlemedikçe ve söz konusu amaç ya da amaçlar bakımından „demokratik bir 

toplumda gerekli‟ olmadıkça Madde 8‟i ihlal edecektir.
2
 Gereklilik nosyonu, 

müdahalenin „sosyal ihtiyaç baskısı‟nı karĢılaması anlamına gelmektedir ve özellikle 

de, söz konusu müdahalenin izlenen meĢru amaç ile „orantılı olması‟ anlamına 

gelmektedir.
3
 Bir müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını ya 

da bir pozitif yükümlülük ihlalinin söz konusu olup olmadığını belirlerken Mahkeme, 

devletlere bir takdir marjı bırakılmıĢ olduğunu dikkate alacaktır.
4
 

2) Sınırlama Hükmü Ġçermeyen Haklar Bakımından Zımni Sınırlamalar 

Doktrini 

 „Zımni sınırlamalar/implied limitations‟, AĠHS‟de açık bir normatif temele 

sahip olmayıp içtihatlarla geliĢtirilmiĢtir. Konu, öğretide pek iĢlenmiĢ olmadığı gibi 

aĢağıda ele alınan „içkin sınırlamalar‟ ile de sıkça karıĢtırılmakta ve bunlar 

birbirlerinin yerine kullanılıp, aralarında net bir ayrım yapılmamaktadır.
5
 Kanımca, 

„zımni sınırlamalar‟ ile „içkin sınırlamalar‟ arasında, kullanıldıkları bağlam ve sahip 

oldukları iĢlev bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

 Öncelikle, „zımni sınırlamalar‟ doktrini/teorisi, mutlak hak niteliğinde 

olmayan, ancak yukarıda sınırlama rejimi anlatılan AĠHS Madde 8- Madde 11 gibi 

                                                 
2
 W. v. the United Kingdom, (App. No. 9749/82), Judgment of the ECHR of 8 July 1987, para. 60. 

3
 W. v. the United Kingdom, (App. No. 9749/82), Judgment of the ECHR of 8 July 1987, para. 60. 

4
 W. v. the United Kingdom, (App. No. 9749/82), Judgment of the ECHR of 8 July 1987, para. 60. 

5
 „Zımni sınırlamalar‟ konusuna yer verilen ama „içkin sınırlamalar‟ doktrini ile arasında en azından 

kavramsal olarak net bir ayrımın yapılamadığı bir çalıĢma için bkz., Yutaka Arai, “Chapter 5 – The 

System of Resrictions”, Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights/2006, sf: 343-350. 

Yine, zımni sınırlamalar doktrinine, ne anlama geldiğine iliĢkin bir açıklama yapılmaksızın, birkaç 

içtihat örneği ıĢığında ve kısaca yer verilen bir çalıĢma için bkz., Marc-Andre Eissen, “The Principle 

of Proportionality in the Case Law of the European Court of Human Rights”, The European System 

for the Protection of Human Rights, (Ed., R. St. J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold), Martinus 

Nijhoff Publishers, the Hauge, 1993, sf: 125-146, 135-137.  
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bir sınırlama klozu da içermeyen haklar bakımından gündeme gelmektedir. Bununla 

birlikte, zımni sınırlamalar doktrinin asıl ayırt edici unsuru, bu tip sınırlamaların 

gündeme geldiği hakların, SözleĢme‟nin ilgili maddesinde açıkça düzenlenmiĢ 

olmayan ve dolayısıyla zımnen mevcut bulunan haklar olmasıdır. Bir sınırlama klozu 

içermeyen bu tür hakların sınırlanabilir olup olmadığının tartıĢmalı olduğu ve 

SözleĢme Organları‟nın bu konuda çeliĢkili kararlarının bulunduğu ileri 

sürülmüĢtür.
6
 Kanımca, açıkça sınırlama klozu içermeyen bir hakkın içtihatlarla 

geliĢtirilen bir doktrin uyarınca sınırlamaya tabi tutulmasının de lege feranda 

eleĢtirilebilirliği saklı kalmak üzere, bu tür hakların de lege lata sınırlanabilir olduğu 

hususu, AĠHM‟nin açık ve tutarlı içtihatları dikkate alındığında tartıĢmadan uzak 

görünmektedir. 

 „Zımni sınırlamalar‟ doktrininin gündeme geldiği en tipik hak örnekleri adil 

yargılanma hakkını düzenleyen AĠHS Madde 6 ile serbest seçimlere hakkı 

düzenleyen Protokol No. 1 Madde 3
7
‟tür, (bundan sonra, P1-3).  

 Nitekim AĠHM, açacağı bir dava hakkında danıĢmak amacıyla bir avukata 

baĢvurmak isteyen ve o sırada hapiste bulunan baĢvurucunun bu yöndeki izin 

talebinin reddedilmesinin, AĠHS Madde 6/1‟deki „bir mahkemeye baĢvurma 

hakkı‟nın
8
 ihlali olduğunun ileri sürüldüğü Golder davasında „zımni sınırlamalar‟ 

doktrinine baĢvurarak, sınırlama klozu içermeyen bir hakkın da sınırlanabileceğini 

göstermiĢtir. ġöyle ki, AĠHM, Madde 6/1 kapsamında olduğuna hükmettiği 

„mahkemeye baĢvurma hakkının/right of access to the courts‟ mutlak bir hak 

olmadığını ve bu hakkın SözleĢme‟de, kelimenin dar anlamıyla, 

                                                 
6
 H. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, sf: 137, dn. 680. 

7
 “AĠHS Protokol No. 1” Madde 3 hükmü Ģöyledir: 

“Madde 3 – Serbest seçimlere hak 

Yüksek SözleĢmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde, makul aralıklarla ve gizli 

oy kullanılarak ve halkın görüĢünü özgürce ifade etmesini temin edecek koĢullar altında 

gerçekleĢtirilen serbest seçimler yapmayı üstlenirler/(taahüt ederler). 

8
 Ġlginç bir not olarak eklenmelidir ki, AĠHK oldukça ayrıntılı bir değerlendirmeden ve tüm yorum 

metotlarını kullandıktan sonra AĠHS Madde 6‟nın sadece halihazırda baĢlamıĢ olan yargılama 

iĢlemlerine iliĢkin usuli güvenceleri içermekle kalmayıp aynı zamanda  „mahkemeye baĢvurma‟ 

Ģeklinde bir hakkı da içerdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Dolayısıyla, ilk kez Golder vakasında Komisyon 

tarafından yorum metoduyla bu hakkın Madde 6/1‟in kapsamına dahil olduğu belirlenmiĢtir. Bkz., 

Golder v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Report of the EComHR of 01 June 1973, paras. 

41-73, özellikle 73. 
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tanımlanmamıĢ/belirtilmemiĢ/defining diğer haklar gibi herhangi bir hakkın içeriğini 

kayıtlayan sınırlar dıĢında „zımni sınırlamalara/implied limitations‟ tabi 

tutulabileceğini belirtmiĢtir.
9
 AĠHM, „mahkemeye baĢvurma hakkı‟ açısından AĠHS 

Madde 6/1‟in „zımni sınırlamalar‟ içerdiği yönündeki içtihadını daha sonra sırasıyla 

Stepowski
10

 ve Cordova
11

 davalarında teyit etmiĢtir.  

 Önemle belirtilmelidir ki, AĠHM‟nin Golder vakasında „zımni sınırlamalar‟ 

konusunda geliĢtirdiği yaklaĢımı AĠHK‟nin aynı vaka eksenli yaptığı 

değerlendirmeyle tezat oluĢturmaktadır. AĠHK, Golder vakası Raporunda Madde 6 

çerçevesinde „zımni sınırlamalara‟ yer olmadığını zira bu tür bir sınırlandırmanın 

kabulünün Madde 6/1‟i belirsiz hale getireceğini ve keyfi tanımlamalara yol 

açabileceğini ifade etmiĢtir.
12

 AnlaĢılan AĠHK, Madde 6/1 metninde açıkça yer 

almayan bir sınırlandırmanın „zımni sınırlamalar‟ Ģeklinde hakka dahil edilmesini 

sakıncalı bulmuĢtur. Ancak AĠHM, AĠHK‟nin bu yöndeki içtihadını takip 

etmemiĢtir.  

 „Zımni sınırlamalar‟ doktrinine, bu kez P1-3 çerçevesinde Zdanoka ve 

Lykourezos davalarında rastlamak mümkündür. Seçimlere katılmak için gerekli 

koĢulları taĢımadığı gerekçesiyle diskalifiye edilen baĢvurucunun P1-3‟ün ihlalini 

Ģikayet konusu yaptığı Zdanoka davasında
13

 AĠHM, P1-3‟ün ilk bakıĢta açıkça bir 

seçme ve seçilme hakkını içermediğini ama bu maddenin Hazırlık ÇalıĢmaları 

                                                 
9
 Golder v. the United Kingdom, (App. No. 4451/70), Judgment of the ECHR of 21 February 1975, 

para. 38. (“38. As this is a right which the Convention sets forth … without, in the narrower sense of 

the term, defining, there is room, apart from the bounds delimiting the very content of any right, for 

limitations permitted by implication.) (vurgu eklenmiĢtir) 

10
 Stepowski v. Poland, (App. No. 35461/97), Admissibility Decision of the ECHR of 15 June 2000, 

para. 1/c (The Law) “the “… right to a court” is not absolute; it is subject to implied limitations …” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

11
  Cordova v. Italy (No. 1), (App. No. 40877/98), Judgment of the ECHR of 30 January 2003, Final 

on 30 April 2003, para. 54, “this right is not absolute, but may be subject to implied limitations.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

12
 Golder v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Report of the ECoHR of 01 June 1973, paras. 

90-99, özellikle 99. “The Commission is of the opinion  that  to allow the notion of „inherent 

limitations‟ – which seems rather loose as an independent concept – in Art. 6 (1) would make the 

rights guaranted by that Article uncertain and perhaps open to arbitrary definition.” Kanımca buradaki 

„inherent limitations‟ kavramını „implied limitations‟ olarak anlamak lazım gelir. Zira, AĠHS Madde 

6/1 bakımından geçerli olan içkin değil ve fakat zımni sınırlamalardır.  

13
 Zdanoka v. Latvia, (App. No. 58278/00), Judgment of the ECHR of 16 March 2006. 
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dikkate alındığında ve ayrıca bu hakkın AĠHS‟in bütünü ıĢığında yorumlanması 

halinde, hem seçme hem de seçilme haklarını içerdiği içtihadında bulunmuĢtur.
14

 

Bununla birlikte AĠHM, P1-3‟deki hakların mutlak haklar olmadığını dolayısıyla da 

„zımni sınırlamalar‟ doktrinine yer olduğunu belirtmiĢ ve bu bağlamda da Taraf 

Devletlerin sahip olduğu takdir marjına gönderme yapmıĢtır.
15

 Lykourezos davasında 

ise baĢvurucu, yapılan bir anayasa değiĢikliği sonucunda yürütülmekte olan bütün 

mesleki faaliyetlerin Parlamento üyeliği ile bağdaĢmaz ilan edilmesi sonucunda 

Parlamento üyeliğinden ayrılması zorunluluğunun hâsıl olmasını Ģikayet konusu 

yapmıĢtır.
16

 AĠHM, Zdanoka davası hükmünde P1-3 çerçevesinde yaptığı 

değerlendirmenin aynısını bu davada da yapmıĢ ve tıpa tıp aynı cümlelerle Protokol 

No.1 Madde 3‟ün „zımni sınırlamalar‟ içerdiğini kanaatine varmıĢtır.
17

 

 „Zımni sınırlamalar‟ doktrini uyarınca uygulanacak sınırlama rejiminin nasıl 

olacağı Mahkeme içtihatlarıyla belirlenmiĢtir. Buna göre, açık bir sınırlama klozu 

içermeyen bu hakların sınırlandırılmasında da „meĢru bir amaç‟ izlenecektir. Ne var 

ki, bu haklar, „meĢru amaçlar‟ın sıralandığı bir liste içermediklerinden, Taraf 

Devletler izleyecekleri meĢru amacı seçmekte serbest olacaktır. Ancak, Taraf 

Devletlerin seçmekte serbest oldukları meĢru amacın taĢıması gereken iki önemli 

özellik bulunmaktadır. ġöyle ki, izlenecek olan meĢru amaç; i) hukuk devleti ilkesine 

uygun olacaktır, ii) SözleĢme‟nin genel amaçları ile bağdaĢır olacaktır. 

Belirtilmelidir ki, Mahkeme Madde 8-11 çerçevesinde yapılan baĢvuruları incelerken 

uyguladığı „sosyal ihtiyaç baskısı‟ diğer bir deyiĢle  „gereklilik‟ testini, „zımni 

sınırlamalar‟ doktrinin geçerli olduğu haklar bakımından yapılan baĢvuruları 

incelerken uygulamamaktadır. Diğer taraftan, „zımni sınırlamalar‟ doktrini, AĠHS 

Madde 8-11‟in sınırlama rejimine koĢut biçimde, sınırlamanın hakkın özüne 

                                                 
14

 Zdanoka v. Latvia, (App. No. 58278/00), Judgment of the ECHR of 16 March 2006, para. 102. 

15
 Zdanoka v. Latvia, (App. No. 58278/00), Judgment of the ECHR of 16 March 2006, para. 103. 

(“103. The rights guaranteed under Article 3 of Protocol No. 1 … are not absolute. There is room for 

“implied limitations”, and Contracting States must be given a margin of appreciation in this sphere.” 

(vurgu eklenmiĢtir) 

16
 Lykourezos v. Greece, (App. No. 33554/03), Judgment of the ECHR of 15 June 2006, para. 10. 

17
 Lykourezos v. Greece, (App. No. 33554/03), Judgment of the ECHR of 15 June 2006, para. 51. 
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dokunmaması Ģeklindeki „sınırlamanın sınırı ölçütüne‟ ve „ölçülülük prensibine‟ yer 

vermektedir.
18

   

3) Ġçkin Sınırlamalar Doktrini 

„İçkin sınırlamalar/inherent limitations‟ doktrini de, „zımni 

sınırlamalar/implied limitations‟ gibi SözleĢme‟de açık bir normatif temele sahip 

olmayıp, Komisyon ve Mahkeme içtihatlarıyla geliĢtirilmiĢtir.  

Esasında, „içkin sınırlamalar‟ da, ulusal anayasa hukuklarının yabancı 

olmadığı bir doktrin olup, her temel hakkın niteliğinde var olan belirli sınırlara 

gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla ilgili hak bakımından dıĢarıdan getirilen bir 

sınırlama değil ve fakat hakkın kendisinde var olan sınırlamaları ifade etmektedir.
19

 

UĠHH‟ye iliĢkin öğretide de, „içkin sınırlamalar‟ doktrini eliyle, SözleĢme‟de 

yer alan haklardan bazılarına yönelik olarak iç hukukta alınan önlemlerin o haklara 

bir „müdahale‟ teĢkil etmeyeceği zira bu önlemler yoluyla getirilen sınırlamaların o 

hakların kapsamına içkin olduğu belirtilmiĢtir.
20

 Ancak kanaatimce, „içkin 

                                                 
18

 Cordova v. Italy (No. 1), (App. No. 40877/98), Judgment of the ECHR of 30 January 2003, Final on 

30 April 2003, para. 54 (“54.…this right is not absolute, but may be subject to implied limitations. 

Nonetheless, such limitations must not restrict the access left to the individual in such a way or to such 

an extent that the very essence of the right is impaired. Furthermore, they will not be compatible with 

Article 6 § 1 if they do not pursue a legitimate aim and if there is not a reasonable relationship of 

proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved …”) (vurgu 

eklenmiĢtir); Yumak and Sadak v. Turkey, (App. No. 10226/03), Judgment of the ECHR of 8 July 

2008, para. 109 (“109. The concept of “implied limitations” under Article 3 of Protocol No. 1 is of 

major importance for the determination of the relevance of the aims pursued by the restrictions on the 

rights guaranteed by this provision. Given that Article 3 is not limited by a specific list of “legitimate 

aims” such as those enumerated in Articles 8-11, the Contracting States are therefore free to rely on 

an aim not contained in that list to justify a restriction, provided that the compatibility of that aim with 

the principle of the rule of law and the general objectives of the Convention is proved in the particular 

circumstances of a case. It also means that the Court does not apply the traditional tests of 

“necessity” or “pressing social need” which are used in the context of Articles 8-11. In examining 

compliance with Article 3 of Protocol No. 1, the Court has focused mainly on two criteria: whether 

there has been arbitrariness or a lack of proportionality, and whether the restriction has interfered 

with the free expression of the opinion of the people. … the Court … has to satisfy itself that 

limitations do not curtail the rights in question to such an extent as to impair their very essence, and 

deprive them of their effectiveness; that they are imposed in pursuit of a legitimate aim and that the 

means employed are not disproportionate.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

19
 Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982, sf: 33. Anılan eserde iĢaret edilen sayfada, içkin sınırlamaya örnek 

olarak toplantı özgürlüğünün, silahsız ve saldırısız toplantıları içermesi gösterilmiĢtir. Silahsız ve 

saldırısız belirlemesinin, toplantı özgürlüğüne dıĢarıdan getirilen bir sınırlama olmayıp, o hakkın 

niteliğinde var olan sınırların beyan edilmesinden ibaret olduğu belirtilmiĢtir.  

20
 Arai, “Chapter 5 – The System of Resrictions”, sf: 343.  
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sınırlamalar‟ doktrinin ulusal anayasa hukuklarındaki anlamına koĢut bu önerme, iki 

açıdan sorunlu görünmektedir. Öncelikle, iç hukuk çerçevesinde alınan bazı 

önlemlerin, ilgili hak bakımından bir müdahale bile teĢkil etmeyeceği noktası, 

Strasbourg Organlarının bu doktrine yer verdiği erken dönem içtihatları için doğru 

ise de, sonraki içtihatlar ıĢığında artık geçerliliğini yitirmiĢtir. Bunun böyle olduğu 

aĢağıda içtihatlarla gösterilecektir.  

Ġkinci sorunlu nokta, „içkin sınırlamalar‟ın hakkın kapsamına içkin olduğu 

hususudur. Kanımca, içkin sınırlamalar belirli bir kategoriye, statüye tabi olma 

durumuna içkindir. Hakkın kapsamına içkin sınırlamalar yukarıda anlattığımız „zımni 

sınırlamalar‟dır. Bu iki sınırlama türü arasında ciddi bir fark vardır. „İçkin 

sınırlamalar‟ dediğimiz vakit, söz konusu hak ancak belirli bir statüye tabi kiĢiler 

bakımından „içkin sınırlamalar‟ içerecektir. Dolayısıyla, bu statüye tabi olmayan 

kiĢiler bakımından „içkin sınırlamalar‟dan bahsedilemeyecektir. Buna karĢılık „zımni 

sınırlamalar‟, öngörüldüğü hak çerçevesinde istisnasız herkes için uygulanacaktır. 

Strasbourg Organları içtihatları incelendiğinde bu doktrine „mahpuslar‟ ve 

„askerler‟ gibi özel bir hukuki rejime tabi kiĢiler için Madde 8 ve Madde 9 gibi açık 

bir sınırlama klozu içeren haklar çerçevesinde baĢvurulduğu gözlemlenmektedir. ĠĢte 

bu noktada, Madde 8 ve Madde 9 gibi zaten açık bir sınırlama klozu içeren hakların 

özel bir hukuki rejime tabi bazı kategoriler için ilgili sınırlama klozu dıĢında bir 

sınırlamaya tabi tutulup tutulamayacağı meselesi kendisini dayatmaktadır. 

ġimdi, bu meseleye içtihatlar ıĢığında daha yakından bakalım.   

Belirlenebildiği kadarıyla, „içkin sınırlamalar‟ doktrinine ilk kez Komisyon 

tarafından K.H.C.
21

 vakasında baĢvurulmuĢtur. ġöyle ki, hapiste olan baĢvurucunun 

dıĢarıya mektup göndermesinin engellenmesi ve mektuplarının kontrol edilmesi 

iĢlemlerinin Ģikayet konusu yapıldığı K.H.C. vakasında Komisyon, bir mahpusun 

haberleĢme hakkının sınırlandırılmasının hapis cezasına içkin ve söz konusu kişinin 

özgürlüğünden yoksun olmasının gerekli bir parçası olduğunu belirterek Madde 8/2 

                                                 
21

 K.H.C. v. United Kingdom, (App. No: 2749/66), Admissibility Decision of the EComHR of 11 July 

1967. 
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çerçevesinde bir inceleme yapmaksızın Ģikayet edilen iĢlemlerin Madde 8/1 ihlali 

doğurmadığına karar vermiĢtir.
22

  

Bilindiği üzere, Madde 8‟in ikinci paragrafında bir sınırlama klozu yer 

almaktadır. Buna rağmen Komisyon, K.H.C. vakasında haberleĢme özgürlüğünü bu 

sınırlama klozu çerçevesinde değerlendirmeksizin „içkin sınırlamalar‟ doktrinine 

dayanarak Madde 8‟e aykırılık bulmamıĢtır. Esasında bu tür bir yöntem, SözleĢme 

Organları‟nın sınırlama klozu içeren haklar çerçevesinde yapılan bir baĢvuruyu 

ratione materiae incelerken kullandığı yöntemi akla getirmektedir. Zira bu tür 

incelemelerde SözleĢme Organları, Ģikayet konusu iĢlemin ratione materiae ilgili 

hakkın kapsamına girmediğini bir kez tespit ettiğinde ortada bir „müdahale‟ 

olmadığından sınırlama klozu çerçevesinde bir incelemeye girmemektedir. Oysa, 

K.H.C. vakası özelinde mektup göndermek ve mektupların kontrol edilmesi 

iĢlemlerinin Madde 8/1‟de güvence altına alınan haberleĢme özgürlüğünün 

kapsamına girdiğine Ģüphe yoktur. Hal böyle iken, Komisyon‟u bu vakada bir 

müdahale olmadığı sonucuna götüren baĢvurucunun mahpusluk statüsüdür.    

Komisyon‟un K.H.C. vakasında verdiği hükmün benzeri, AĠHS Madde 9 

çerçevesinde AĠHM tarafından Kalaç davasında verilmiĢtir. „İçkin sınırlamalar‟ 

doktrinin SözleĢme çerçevesinde uygulama alanı bulduğunun bir örneğini teĢkil eden 

bu dava, Ġslami bir tarikatla bağlantısı olduğu gerekçesiyle askeri savcı olarak görev 

yaptığı hava kuvvetlerinden zorunlu emekliye ayrılan bir kiĢinin AĠHS Madde 9‟a 

dayanarak yaptığı bireysel Ģikayet baĢvurusuna iliĢkindir.
23

 Davayı inceleyen AĠHM, 

baĢvurucunun askeri kariyer tercih etmekle, silahlı kuvvetler mensuplarının bazı 

temel hak ve özgürlüklerine sivillere uygulanamayacak sınırlamalar getirilmesi 

imkanını doğası gereği içeren askeri disiplin rejimini kabul etmiĢ olduğunu 

belirtmiĢtir.
24

 Mahkeme devamla, baĢvurucunun zorunlu emekliliğinin Madde 9 

                                                 
22

 K.H.C. v. United Kingdom, (App. No: 2749/66), Admissibility Decision of the EComHR of 11 July 

1967. (“… the limitation of the right of a detained person to conduct correspondence is necessary part 

of his deprivation of liberty which is inherent in the punishment of imprisonment …”) (vurgu 

eklenmiĢtir) 

23
 Kalaç v. Turkey, (Case No. 61/1996/680/870), Judgment of the ECHR of 01/07/1997, paras. 7-12. 

24
 Kalaç v. Turkey, (Case. No: 61/1996/680/870), Judgment of the ECHR of 01/07/1997,para. 28. 

(“28. … a system of military discipline that by its very nature implied the posibility of placing on 



 400 

çerçevesinde bir „müdahale‟ teĢkil etmediğine karar vermiĢtir.
25

 Görüldüğü üzere, bu 

örnekte „içkin sınırlamalar doktrini‟,  „askeri personel‟ gibi özel bir hukuki statüye 

sahip kiĢi bakımından söz konusu olmuĢtur. 

Komisyon‟un K.H.C. vakasında Madde 8 çerçevesinde kullandığı „içkin 

sınırlamalar‟ doktrini daha sonra hem Komisyon‟un kendisi hem de Mahkeme 

tarafından Golder
26

 davasında açık bir Ģekilde reddedilmiĢtir. Golder davasında, 

hapishane görevlilerinden biri hakkında iftira davası açmak üzere bir avukata 

danıĢmak için izin verilmesi talebiyle Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟na baĢvuran mahpus 

baĢvurucunun bu talebi kabul görmemiĢtir. BaĢvurucu bir avukatla iletiĢime 

geçmesine izin verilmemesi iĢleminin diğer hususların yanı sıra Madde 8‟deki 

haberleĢme özgürlüğünün de ihlali olduğunu ileri sürmüĢtür.  Komisyon yaptığı 

esasa iliĢkin incelemesinde hiçbir biçimde „içkin sınırlamalar‟ doktrinine gönderme 

yapmaksızın ve Madde 8/2‟deki sınırlama klozu uyarınca incelemesini yaparak 

haberleĢme özgürlüğünün ihlalini bulgulamıĢtır.
27

 AĠHM‟nin önüne gelen bu davada 

Muhatap Hükümet, haberleĢme özgürlüğünün AĠHS Madde 8/2 çerçevesinde cevaz 

verilen sınırlamalar dıĢında özgürlükten yoksun bırakılma durumundan kaynaklanan 

„içkin sınırlamalara‟ da tabi tutulabileceği savunmasında bulunmuĢtur. AĠHM, 

Muhatap Hükümet‟in bu argümanının Madde 8‟in açık metni ile çatıĢtığını ve 

“Madde 8/2‟nin sınırlayıcı/restrivtive formülasyonunun zımni sınırlamalar
28

 

nosyonuna yer bırakmadığını” özellikle belirtmiĢtir.
29

 

                                                                                                                                          
certain of the rights and freedoms of members of the armed forces limitations incapable of being 

imposed on civilians …) 

25
 Kalaç v. Turkey, (Case. No: 61/1996/680/870), Judgment of the ECHR of 01/07/1997, para.31. 

26
 Golder v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Report of the ECoHR of 01 June 1973; Golder 

v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Judgment of the ECHR of 21 February 1975. 

27
 Golder v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Report of the ECoHR of 01 June 1973, paras. 

122-123. 

28
 Bu karar bağlamında kullanılan „zımni sınırlama‟ kavramını, „içkin sınırlama‟ olarak okumak 

gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Mahkeme bu konuda özensiz davranıp, iki kavramı 

karıĢtırabilmektedir. 

29
 Golder v. the United Kingdom, (App. No: 4451/70), Judgment of the ECHR of 21 February 1975, 

para. 44. [“The restrictive formulation used at paragraph 2 (art. 8-2) (“There shall be no interference 

… except such as …”) leaves no room for the concept of implied limitations.”] 



 401 

Golder davası kararından ortaya çıkan açık sonuç, mahpusların AĠHS Madde 8 

çerçevesindeki haklarını kullanırken Madde 8/2‟de tüketici olarak sayılmıĢ olan 

sınırlama ölçütlerine dayanılarak yapılan sınırlamalar dıĢında ya da onlara ek bir 

sınırlamaya „içkin sınırlamalar‟ doktrini altında tabi tutulamayacaklarıdır. Ancak, 

„içkin sınırlamalar‟ kuramına iliĢkin olarak Golder davasında Komisyon ve 

Mahkeme‟nin ortaya koyduğu içtihattan sonra verilen bazı kararlarda bu doktrine 

gönderme yapılmaya devam edildiği gözlemlenmiĢtir. Yargılanmakta olduğu bir 

suçtan ötürü tutuklu bulunan baĢvurucunun, ailesiyle yeterince görüĢemediği 

iddiasıyla AĠHM‟ye bireysel Ģikayet baĢvurusunda bulunduğu Kalashnikov
30

 

davasında Mahkeme, söz konusu iddiayı değerlendirirken alıkonulma durumunun 

doğası gereği özel ve aile yaĢamı üzerinde bir sınırlama oluĢturduğunu belirtmiĢtir. 

Bununla birlikte Mahkeme, baĢvurucunun Madde 8‟e iliĢkin iddialarını Madde 

8/2‟deki sınırlama klozu çerçevesinde inceleyerek kararını vermiĢ ve Muhatap 

Hükümetin Ģikayet konusu yapılan önlemleri „düzensizliğin ve suçun önlenmesi‟ 

meĢru amacı temelinde aldığını bulgulamıĢtır.
31

 

 AĠHM daha sonra, Klamecki
32

 davasında da Madde 8 bağlamında „içkin 

sınırlamalar‟ kuramına gönderme yapmaya devam etmiĢtir. Yargılanmakta olduğu 

bir suçtan ötürü tutuklu bulunan baĢvurucu, eĢinin de bu suçla bağlantılı olabileceği 

ve görüĢmeleri halinde kendi aralarında anlaĢarak yargılamanın uygun Ģekilde 

yürütülmesinin engelleneceği gerekçesiyle eĢinin ziyarette bulunmasının, hapishane 

telefonundan görüĢmelerinin engellenmesi ve mektuplarının sansürlenmesi yoluyla 

aile yaĢamına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AĠHM‟ye bireysel Ģikayet 

baĢvurusunda bulunmuĢtur.
33

  

                                                 
30

 Kalashnikov v. Russia, (App. No. 47095/99), Admissibility Decision of the ECHR of 18 September 

2001, sf:27. (“27. … while detention is by its very nature a limitation on private and family life ...”) 

(vurgu eklenmiĢtir) 

31
 Kalashnikov v. Russia, (App. No. 47095/99), Admissibility Decision of the ECHR of 18 September 

2001, sf:28. 

32
 Klamecki v. Poland (No. 2), (App. No. 31583/96), Judgment of the ECHR of 3 April 2003.  

33
 Klamecki v. Poland (No. 2), (App. No. 31583/96), Judgment of the ECHR of 3 April 2003, para. 

142.  
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 Mahkeme, özgürlükten yoksun bırakma durumunun alıkonulan kiĢilerin özel 

ve aile yaĢamına yönelik „içkin sınırlamalar‟ gerektirdiğini belirtmiĢtir.
34

 Bununla 

birlikte Mahkeme, baĢvurucunun eĢiyle iletiĢiminin engellenmesine yönelik 

önlemleri Madde 8‟in ikinci paragrafında yer alan sınırlama klozu çerçevesinde 

incelemiĢ, söz konusu önlemlerin bir meĢru amaç izlenerek yapılıp yapılmadığını 

değerlendirmiĢtir. ġikayet konusu yapılan önlemlerin, „düzensizliğin ve suçun 

önlenmesi‟ meĢru amacı izlenerek alındığını belirlemiĢtir.
35

  

 Ancak Mahkeme, alınan önlemler ile izlenen meĢru amaç arasındaki ölçülülüğe 

iliĢkin değerlendirmesinde, söz konusu önlemlerin aile yaĢamını ne alıkonulmaya 

„içkin sınırlamalar‟ ile ne de Muhatap Hükümetin dayandığı meĢru amaçla 

haklılaĢtırılacak bir dereceye indirdiğini bulgulayarak bir kez daha „içkin 

sınırlamalar‟ doktrinine atıf yapmıĢtır.
36

 ĠĢte bu son gönderme oldukça kafa 

karıĢtırıcıdır. Çünkü, Golder vakasında Starsbourg Organları  „içkin sınırlamalar‟ 

doktrinine kapıyı tamamen kapatmıĢ, Kalashnikov ve Klamecki davasında da 

Mahkeme Ģikayet konusu iĢlemi Madde 8/2‟deki sınırlama klozu çerçevesinde 

değerlendirmiĢtir. ĠĢte bu noktada, Mahkeme‟nin „içkin sınırlamalar‟ doktrinine 

yaptığı göndermenin nasıl anlaĢılması ya da değerlendirilmesi gerektiği meselesi 

ortaya çıkmaktadır. 

Öğretide AĠHM‟nin, Kalaç
37

 ve Klamecki davalarındaki içtihatları dikkate 

alındığında, „içkin sınırlamalar‟ doktrinine kapıyı kapattığı Golder davasındaki 

içtihadından saptığı ileri sürülmüĢtür.
38

 Kanaatimce bu görüĢ ilk bakıĢta doğru gibi 

görünse de, zira Mahkeme açıkça „içkin sınırlamalar‟ doktrinini kullanıyor, söz 

konusu içtihatlar bir bütün olarak ele alındığında yerinde değildir. Çünkü Mahkeme, 

                                                 
34

 Klamecki v. Poland (No. 2), (App. No. 31583/96), Judgment of the ECHR of 3 April 2003, para. 

144. (“144. … detention, likewise any other measure depriving a person of his liberty, entails inherent 

limitations on his private and family life.”) (vurgu eklenmiĢtir) 

35
 Klamecki v. Poland (No. 2), (App. No: 31583/96), Judgment of the ECHR of 3 April 2003, para. 

147. 

36
 Klamecki v. Poland (No. 2), (App. No: 31583/96), Judgment of the ECHR of 3 April 2003, para. 

152. (“… the measure in question reduced the applicant‟s family life to the degree that can be justified 

neither by the inherent limitations involved in detention nor by the pursuance of the legitimate aim 

relied on by the Government .”) (vurgu eklenmiĢtir) 

37
 Kalaç v. Turkey, (Case No. 61/1996/680/870), Judgment of the ECHR of 01 July 1997. 

38
 Arai, “Chapter 5 – The System of Resrictions”, sf: 345.  
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Kalashnikov ve Klamecki davalarında „içkin sınırlamalar‟ doktrinine gönderme 

yapmakla birlikte her iki davayı da Madde 8/2‟deki sınırlama klozu çerçevesinde 

inceleyerek kararını vermiĢtir. Dolayısıyla Mahkeme‟nin „içkin sınırlamalar‟ 

doktrinine atıfla Madde 8/2 çerçevesinde bir inceleme yapmayı gereksiz görmediği 

ya da orada yer almayan bir sınırlama ölçütüne dayanmadığı ortadadır. Öte yandan, 

AĠHM‟nin hükmünü tesis ederken „içkin sınırlamalar‟ doktrinine gönderme 

yapmasının bir anlamı olsa gerektir. 

Esasında, Mahkeme‟nin mahpusların Madde 8 çerçevesindeki hakları söz 

konusu olduğunda „içkin sınırlamalar‟ doktrinine gönderme yapmasında 

yadırganacak bir durum yoktur. Zira, mahpus olmak doğası gereği kiĢiyi aile 

yaĢamından koparmakta ve özel yaĢamını sınırlamaktadır. Örneğin, mahpusun 

ailesiyle birlikte yaĢamaya devam etmesini beklemek mahpusluğun doğasına 

aykırıdır. Yine mahpusun kendi evindeki gibi özel yaĢamını sürdüremeyeceği ve 

yakınlarını arzu ettiği sıklıkta, uzunlukta ve nitelikte göremeyeceği ortadadır. Aynı 

Ģekilde, haberleĢme özgürlüğünden de özgür bir kiĢi kadar yararlanamaması hem 

mahpusluk statüsünün hem de aklın bir gereğidir.  

Zaten, yukarıda Madde 8 çerçevesinde yer verilen içtihatlar mahpusların 

ziyaret ve haberleĢme haklarıyla ilgilidir. Mahpusların bu haklara sahip olduğu kabul 

edilmekte ve fakat bunlar bir takım düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Örneğin, 

mahpusları ziyaret edecek kiĢilere, ziyaret sıklığına ve ziyaret sürelerine iliĢkin 

düzenlemeler getirilmektedir. HaberleĢme özgürlükleri de benzer Ģekilde 

düzenlenmektedir. ĠĢte, „içkin sınırlamalar‟ doktrini de bu noktada devreye girmekte 

ve mahpusluk statüsüne vurgu yapmaktadır. Bunun pratikteki sonucu Ģudur: „İçkin 

sınırlamalar‟ ne Madde 8/2 çerçevesinde bir incelemeyi gereksiz kılmakta ne de 

Madde 8/2‟de sıralananlar dıĢında bir sınırlama ölçütü getirmektedir. Ne var ki, 

Madde 8/2‟deki sınırlama ölçütlerinden „düzensizliğin ya da suçun önlenmesi‟ 

ölçütleri mahpusların Madde 8/1 çerçevesindeki haklarına, özgür bir insanınkine 

kıyasla, daha geniĢ önlemler yoluyla müdahalelerde bulunulmasını meĢru 

kılabilmektedir.
39

  

                                                 
39

 Golder v. the United Kingdom, (App. No. 4451/70), Judgment of the ECHR of 21 February 1975, 

para. 44; Schönenberger and Durmaz v. Switzerland, (App. No. 11368/85), Judgment of the ECHR of 
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B) AĠHS Madde 8 Özelinde Sınırlama Rejimi 

1) Hukukilik Testi   

a) Yasallık 

 AĠHS Madde 8/1 çerçevesinde yapılacak bir müdahalenin meĢruluğu öncelikle, 

söz konusu müdahalenin „yasa uyarınca‟ olmasına bağlıdır. Eğer müdahale Madde 

8/2 anlamında „yasa uyarınca‟ değil ise, AĠHM daha fazla inceleme yapmaksızın 

müdahaleyi Madde 8‟e aykırı bulacaktır.
40

 Ancak söz konusu pozitif yükümlülükler 

olduğunda, Madde 8/2‟deki „yasa uyarınca‟ testi devletin doğrudan müdahalede 

bulunduğu vakalara uygulandığı Ģekilde uygulanmayacaktır. Bu tür durumlarda, 

Taraf Devlet ulusal hukuk tarafından öngörülen belirli bir önlem doğrultusunda 

hareket etmemiĢ olsa bile, yine de baĢka bir önlem yoluyla pozitif yükümlülüklerini 

yerine getirebilir. Bu nedenle, pozitif yükümlülüklere uyulmadığı hallerde, hukukilik 

testi Mahkeme tarafından ayrı ve belirleyici bir test olarak değil ve fakat ölçülülüğün 

tayininde dikkate alınan birçok unsurdan biri olarak değerlendirilmektedir.
41

 

Dolayısıyla, pozitif yükümlülüklerde „yasa uyarınca‟ koĢulunun sağlanmaması, 

otomatikman Madde 8 ihlalini sonuçlamayacaktır.  

 AĠHS Madde 8‟deki „yasa uyarınca‟ ibaresi, müdahalenin ulusal hukukta yasal 

bir dayanağının olmasına yani „yasallık‟ ölçütüne öncelikle gönderme yapmaktadır. 

Belirtilmelidir ki, „yasa‟ terimi Ģekli olarak değil ve fakat esas/öz olarak 

değerlendirilmelidir. Ayrıca, sadece yazılı hukuk olarak da düĢünülmemelidir. Yazılı 

hukuk tarafından öngörülen durumlarda yasa/hukuk terimi, yetkili mahkemeler 

                                                                                                                                          
20 June 1988, para. 25; Kalashnikov v. Russia, (App. No. 47095/99), Admissibility Decision of the 

ECHR of 18 September 2001. 

40
 Fadeyeva v. Russia, (App. No. 55723/00), Judgment of the ECHR of 9 June 2005, para. 43; Bykov 

v. Russia, (App. No. 4378/02), Judgment of the ECHR [GC] of 10 March 2009, para. 82. 

41
 Bkz., Fadeyeva v. Russia, (App. No. 55723/00), Judgment of the ECHR of 9 June 2005, para. 44, 

46. 
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tarafından yorumlanan yürürlükteki mevzuat/enactment anlamına gelmektedir.
42

 

Yazılı olmayan hukuk da, „yasa‟ terimini karĢılamaktadır.
43

 

 Ancak, „yasa uyarınca‟ ibaresi „yasallık‟ ölçütünden daha fazlasını 

içermektedir. Söz konusu yasanın niteliği de, „yasa uyarınca‟ koĢulunun sağlanıp 

sağlanmadığına iliĢkin değerlendirmede AĠHM tarafından dikkate alınacaktır. 

AĢağıda bu husus ele alınmaktadır. 

b) Yasanın Niteliği 

 AĠHS Madde 8 kapsamındaki haklara yapılacak bir müdahalenin, Madde 

8‟deki anlamıyla „yasa uyarınca‟ olduğunun kabul edilebilmesi için, müdahalenin 

ulusal hukuk çerçevesinde yasal bir dayanağının bulunması zorunlu ancak bir baĢına 

yeterli değil demiĢtik. Söz konusu yasanın niteliği de son derece önemlidir.  

„Yasanın niteliği‟ koĢulu, ulusal hukuktaki yasanın „ulaĢılabilir‟ ve 

„öngörülebilir‟ olmasına gönderme yapmaktadır. Ancak bundan ibaret değildir, 

ayrıca ilgili yasa, SözleĢme‟nin BaĢlangıç Bölümünde iĢaret edilen „hukuk 

devleti/hukukun üstünlüğü ilkesi‟ ile de bağdaĢır olmalıdır.
44

 Tüm bu ölçütler 

aĢağıda sırasıyla ele alınmaktadır. 

i) UlaĢılabilirlik Ölçütü 

 UlaĢılabilirlik unsuru; bireylerin, belirli bir vakaya uygulanabilir olan hukuk 

kurallarına iliĢkin olarak yeterli göstergeye sahip olması gerekliliğine gönderme 

yapmaktadır.
45

  

ii) Öngörülebilirlik Ölçütü 
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 Bir yasanın öngörülebilir kabul edilebilmesi için, bireylerin davranıĢlarını 

ayarlamalarına imkan verecek yeterlikte kesin bir formülasyona sahip olması 

lazımdır. Böylelikle kiĢi, belirli bir eylemin doğurabileceği sonuçları, bağlamına göre 

makul sayılabilecek bir derecede öngörebilecektir. Ancak, bu mutlak bir 

öngörülebilirlik anlamına gelmemektedir.
46

 Öngörülebilirliğin derecesi Ģu üç faktöre 

göre değiĢiklik gösterebilmektedir:
47

 i) Yasanın içeriği, ii) yasanın kapsadığı alan, iii) 

yasanın hitap ettiği kiĢilerin niteliği ve sayısı.    

 Nitekim, öngörülebilirlik ölçütü, haberleĢmenin gizli denetlemesi özelinde 

farklı yorumlanmakta ve bireylerin kamu makamlarının haberleĢmelerini ne zaman 

denetleyeceklerini öngörme ve buna göre kendilerini ayarlama anlamına 

gelmemektedir. Ancak, gizli denetlemeye imkan veren yasa yeterince açık olmalı ve 

bireylerin, kamu makamlarının gizli denetlemeye baĢvurabileceği durumlar ve bu tür 

bir denetime baĢvurma koĢullarına iliĢikin olarak yeterince fikir sahibi olmalarına da 

imkan verir nitelikte olmalıdır.
48

 Hele, telefon dinleme gibi özel yaĢama ve 

haberleĢmeye saygı hakkına ciddi bir müdahale oluĢturan önlemlerin dayandığı 

yasanın özellikle kesin yani açık ve ayrıntılı kurallar içermesi gereklidir.
49

 

iii) Hukuk Devleti/Hukukun Üstünlüğü Ġlkesiyle BağdaĢırlık Ölçütü 

 Ulusal yasanın „hukuk devleti/hukukun üstünlüğü‟ ilkesi ile bağdaĢır olması 

ölçütü, Madde 8‟de koruma altına alınan hakların sınırlandırılmasında kamu 

makamlarının keyfiliklerine karĢı ulusal hukuk çerçevesinde güvenceler 

öngörülmesini ifade etmektedir.
50

 „Hukuk devleti/hukukun üstünlüğü‟ ilkesi, hukuki 

kesinliğe de gönderme yapmaktadır.
51
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 Özellikle yürütme organının gizli denetim yetkisini kullandığı durumlarda, 

keyfilik riski aĢikardır.
52

 HaberleĢme hakının gizli denetlenmesini öngören bir yasa, 

Ģayet yürütmeye ya da yargıya bir takdir marjı tanıyor ise, bu takdir marjının 

kapsamının da belirtilmesi gereklidir. Ayrıca, haberleĢmenin gizli denetlenmesi 

doğası gereği ilgili bireyin ve genel olarak kamunun incelemesine açık olmadığı için, 

bu konuda yürütmeye ya da yargıya tanınacak olan sınırsız/belirsiz bir takdir marjı, 

„hukuk devleti/hukukun üstünlüğü‟ ilkesine aykırı olacaktır. Bu nedenle, ilgili 

makamlara tanınacak takdir marjının kapsamının ve kullanılma Ģeklinin yeterli 

açıklıkta belirtilmesi Ģarttır.
53

  

2) Sınırlama Ölçütlerine Uygunluk 

 Özel yaĢamın korunması hakkına iliĢkin sınırlama ölçütleri, AĠHS Madde 

8/2‟de tahdidi olarak sayılmıĢtır. Buna göre, Madde 8 kapsamında korunan hukuksal 

çıkarlar ancak Ģu sınırlama ölçütlerinden biri ya da daha fazlasına dayanılarak 

sınırlanabilir: „Ulusal güvenlik‟, „kamu emniyet‟, „ülkenin ekonomik refahı‟, „suçun 

ya da düzensizliğin önlenmesi‟, „sağlığın korunması‟, „ahlakın korunması‟ ve 

„baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması‟. 

 Belirtilmelidir ki, söz konusu sınırlama ölçütleri dar bir şekilde yorumlanmalı 

ve her bir dava özelinde bu sınırlama ölçütlerine duyulan ihtiyaç Muhatap Hükümet 

tarafından ikna edici bir şekilde gösterilmelidir.
54

 AĠHS Madde 8/2‟de sıralanan 

sınırlama ölçütleri, her ne kadar bu paragrafta açıkça „müdahale‟ye gönderme 

                                                 
52

 Malone v. the United Kingdom, (App. No. 8691/79), Judgment of the ECHR of 2 August 1984, 

para. 67. 

53
 Malone v. the United Kingdom, (App. No. 8691/79), Judgment of the ECHR of 2 August 1984, 

para. 67-68; Amann v. Switzerland, (App. No. 27798/95), Judgment of the ECHR [GC], of 16 

February 2000, para. 56; Bykov v. Russia, (App. No. 4378/02), Judgment of the ECHR [GC] of 10 

March 2009, para. 78. 

54
 Klass and Others v. Germany, (App. No. 5029/71),  Judgment of the ECHR of 6 September 1978, 

para. 42; Funke v. France, (App. No. 10828/84), Judgment of the ECHR of 25 February 1993, para. 

55; Miailhe v. France (No.1), (App. No. 12661/87), Judgment of the ECHR of 25 February 1993, 

para. 36; Cremieux v. France, (App. No. 11471/85), Judgment of the ECHR of 25 February 1993, 

para. 38. 



 408 

yapılmakta ise de, daha önce de belirttiğimiz üzere pozitif yükümlülükler söz konusu 

olduğunda da belirli bir derecede dikkate alınabilirler.
55

 

 SözleĢme Organları, sınırlama ölçütlerine uygunluk testi noktasında 

SözleĢme‟ye aykırılığa çok nadiren hükmetmektedir.
56

  

 Aile yaĢamına iliĢkin vakalarda ağırlıklı olarak dayanılan sınırlama ölçütleri 

„sağlığın korunması‟, „ahlakın korunması‟ ile „baĢkalarının haklarının ve 

özgürlüklerinin korunması‟ ölçütleridir.
57

   

a) Ulusal Güvenlik 

 „Ulusal güvenlik‟ sınırlama ölçütü, bir taraf devletin güvenliğinin ve 

demokratik anayasal düzeninin iç ve dıĢ düĢmanlara karĢı korunmasına iliĢkindir. 

AĠHS Madde 8 bağlamında çoğunlukla gizli denetleme davalarında taraf devletlerin 

dayandığı bir sınırlama ölçütüdür.
58

 

b) Kamu Emniyeti 

 „Kamu emniyeti‟ sınırlama ölçütü, genellikle mahpuslar özelinde baĢvurulan 

bir meĢru amaç olmuĢtur. Zorunlu cezaevi kıyafeti giydirilmesinin AĠHS Madde 8 

çerçevesinde Ģikayet konusu yapıldığı davalarda „kamu emniyeti‟ gerek AĠHK 

gerekse de AĠHM tarafından meĢru bir amaç olarak kabul edilmiĢtir.
 59
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c) Ülkenin Ekonomik Refahı 

 „Ülkenin ekonomik refahı‟ sınırlama ölçütü AĠHS çerçevesindeki sınırlanabilir 

haklar içinde sadece Madde 8 altında öngörülmektedir. Bu ölçüte ağırlıklı olarak, 

çevresel kirliliğe iliĢkin davalarda dayanılmıĢtır ve Strasbourg Organları da bu 

sınırlama ölçütünü bu tür davalar bakımından meĢru bir amaç olarak kabul etmiĢtir.
60

 

Bu sınılama ölçütünün dayanıldığı bir diğer dava kategorisi ise, gümrük 

görevlilerince ev ve iĢ yerlerinin aranarak bir takım belgelere el konulan Funke
61

, 

Cremieux
62

 ve Miailhe
63

 davalarıdır. 

d) Suçun ya da Düzensizliğin Önlenmesi 

 Suçun ya da düzensizliğin önlenmesi sınırlama ölçütü, Starasbourg Organları 

içtihatlarında ağırlıklı olarak konut arama
64

, yabancıların sınır dıĢı edilmesi
65

, gizli 

dinleme
66

 ve mahpusların haberleĢmelerinin denetlenmesi
67

 vakalarında karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 Mahpuslar özelinde suçun ve düzensizliğin önlenmesi sınırlama ölçütü özellik 

arz etmektedir. Mahpuslar gibi bazı özel kategoriler söz konusu olduğunda fiziksel 

ve zihinsel bütünlüğe yönelik müdahaleler, AĠHS Madde 8/2 çerçevesinde 

incelenirken, mahpusluk durumunun olağan ve makul gerekleri
68

 SözleĢme Organları 

tarafından dikkate alınmaktadır. AĠHS Madde 8/2‟de sıralanan meĢru amaçlardan 
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biri olan „düzensizliğin ya da suçun önlenmesi‟, mahpusların fiziksel ve zihinsel 

bütünlüklerine yönelik olarak özgür insanlara kıyasen daha geniĢ önlemler alınmasını 

haklılaĢtırabilmektedir. Dolayısıyla, mahpuslara yönelik kimi tıbbi müdahaleler de 

bu yaklaĢım çerçevesinde AĠHS Madde 8 ihlalini sonuçlamayabilmektedir. 

Nitekim, A.B. davasında baĢvurucu bir mahpustur ve hapishane yönetiminin 

mahpuslardan test edilmek üzere düzenli aralıklarla idrar örneği alınması ve buna 

karĢı çıkanlara disiplin cezası verilmesi yönündeki kararının özel yaĢama saygı 

hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüĢtür.
69

 Komisyon, idrar testinin Madde 8‟e bir 

müdahale teĢkil ettiğini tespit ettikten sonra, söz konusu müdahalenin Madde 8/2 

çerçevesinde demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı noktasındaki 

incelemesinde, mahpusların fiziksel ve zihinsel bütünlüklerine saygı hakkına 

yapılacak müdahalelerin gerekliliğinin, hapsetmenin olağan ve makul gerekleri 

dikkate alınarak değerlendirileceğini ifade etmiĢtir. „Düzensizliğin ya da suçun 

önlenmesi‟ gibi bir meĢru amacın, mahpuslar örneğinde özgür insanlara göre daha 

geniĢ ölçekte önlemler alınmasını meĢrulaĢtırabileceğini değerlendirmiĢ ve Madde 8 

ihlali olmadığı sonucuna varmıĢtır.
70

 

e) Sağlığın ve Ahlakın Korunması 

 Ahlakın korunması sınırlama ölçütü, AĠHS Madde 8/2, Madde 9/2, Madde 

10/2, Madde 11/2 ve P4-2 bakımından ortak bir sınırlama ölçütüdür. „Ahlakın 

korunması‟ ibaresinden ne anlaĢılması gerektiği noktasında, AĠHM‟in ifade 

özgürlüğü konusundaki pilot içtihatlarından biri olan Handyside kararına bakmak 

gerekmektedir. Anılan kararda Mahkeme, tüm AK üyesi devletler bakımından 

geçerli bir ahlak kavramının mümkün olmayacağına ve ahlakın zamandan zamana ve 

mekandan mekana değiĢiklik gösterme niteliğine dikkati çekmiĢtir.
71
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Komisyon Dudgeon vakası kararında, „ahlakın korunması‟ sınırlama ölçütü 

bakımından AĠHS Madde 8 ve Madde 9 ile Madde 10 ve Madde 11 arasında bir 

ayrım yapmıĢ ve ikinciler çerçevesinde ahlakın, öncelikle toplumun ahlaki 

ethoslarına gönderme yaptığını; birinciler çerçevesinde ise ayrıca, bireye sağlanan ve 

devletin müdahale edemeyeceği sıkı sıkıya „özel ahlak alanı‟na da gönderme 

yaptığını belirtmiĢtir. Bununla birlikte Komsiyon, toplumun ahlakının korunması 

adına bireylerin özel yaĢamlarına müdahalede bulunmanın gerekli olmadığı 

sonucuna varılmaması gerektiğini belirtmiĢtir.
72

 

Komisyon, „ahlakın korunması‟ sınırlama ölçütü bağlamında AĠHS Madde 10/2 

ile Madde 8/2 arasındaki farkı Ģöyle açıklamıĢtır. AĠHS Madde 10/2‟de geçen 

“ödevler ve sorumluluklar” ibaresi Madde 8/2‟de geçmemektedir ve Madde 8/2, 

Madde 10/2‟ye göre daha katı/sınırlandırıcı terimlerle düzenlenmiĢtir. Komisyon, 

Madde 10‟daki özgürlüğün kamusal yönü dikkate alındığında SözleĢmeci Devletlerin 

anılan hak çerçevesinde Madde 8‟e kıyasen daha geniĢ düzenlemeler yapabilme 

imkanına sahip olabileceğini çünkü Madde 8 çerçevesindeki faaliyetlerin esas olarak 

özel alanda gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir.
73

 Nitekim Mahkeme, ifade özgürlüğüne 

iliĢkin olan Muller davasında ahlakın korunması sınırlama ölçütünü Madde 10 

bağlamında farklı yorumladığından ihlal bulmamıĢtır.
74

 

AĠHS Madde 8/2 çerçevesinde ahlakın korunması gerekleri her bir spesifik vaka 

özelinde ve ilgili SözleĢmeci devletin toplumu bağlamında değerlendirilecektir. 

Ancak, belirtilmelidir ki, ilgili SözleĢmeci Devletin ülkesindeki halkın çoğunluğunun 

bir eylemi ahlaki temelde onaylamıyor olması, o eyleme „ahlakın korunması‟ 

sınırlama ölçütü temelinde getirilen bir yasağın demokratik bir toplumda gerekli 

olacağı anlamına gelmez. Zira, çoğunluğun ahlak anlayıĢının tüm topluma empoze 

edilmesine izin vermek daha önce de belirttiğimiz Madde 8/2‟deki sınırlama 

ölçütlerinin dar bir Ģekilde yorumlanması ilkesine de ters düĢecektir. Bu noktada 

karĢımıza çıkan bir ölçüt, yasaklanmak ya da sınırlandırılmak istenen eylemin 
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toplumun ahlaki standartları üzerindeki „etkisi‟dir.
75

 Nitekim Komisyon Dudgeon 

vakasında, yetiĢkin erkekler arasında mahrem olarak gerçekleĢtirilen rızaya dayalı 

eĢcinsel seksin cezalandırılması için, „ahlakın korunması‟ bağlamında bastırıcı bir 

toplumsal ihtiyacın olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
76

    

AĠHS Madde 8/2 çerçevesinde ahlakın korunması gereklerinin her bir spesifik 

vaka özelinde ve ilgili SözleĢmeci devletin toplumu bağlamında değerlendirileceğini 

belirttik. Bu noktada akla, yasaklanmak istenen eyleme iliĢikin AK üyesi diğer 

devletlerdeki ahlaki yaklaĢımın Strasbourg Organları‟nı kararları üzerindeki etkisi 

meselesi gelmektedir. Komisyon, bir eyeleme ahlakın korunması ölçütü izlenerek 

getirilen bir sınırlamanın AK üyesi diğer devletlerde Madde 8/2 anlamında „gerekli‟ 

olarak değerlendirilmiyor olmasının, söz konusu sınırlamanın ilgili SözleĢmeci 

Devlet özelinde de „gerekli‟ görülmeyeceği anlamına gelmeyeceğini belirtmiĢtir.
77

 

Diğer taraftan Mahkeme Dudgeon davası kararında, karĢılaĢtırmalı hukuk yöntemini 

kullanarak Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin 21 yaĢın üstündeki erkek eĢcinselliğini 

cezalandırmadığını belirlemiĢ ve bunu davaya iliĢkin kararında dikkate alacağını 

belirtmiĢtir.
78

 

 Özetle, „ahlakın korunması‟ sınırlama ölçütü AĠHS Madde 8/2 özelinde sadece 

toplumun ahlaki değerlerine değil ve fakat bireysel ahlaki değerlere de gönderme 

yapmaktadır. Dar bir Ģekilde yorumlanması gereken bu ölçütün kullanımında, 

demokratik toplumun gerekleri olan çoğulculuk, tolerans ve açık fikirlilik gibi 

değerler özellikle unutulmamalıdır. Son olarak, her ne kadar zamana ve mekana göre 

değiĢiklik gösterse de, AĠHM, bu sınırlama ölçütüne dayanılarak yapılan 

sınırlamların SözleĢme‟ye uygunluğunu değerlendirirken AK üyesi diğer Devletlerde 

aynı hususun nasıl algılandığına da bakacaktır.  
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f) BaĢkalarının Haklarının ve Özgürlüklerinin Korunması    

 Öncelikle belirtilmelidir ki, „baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 

korunması‟ sınırlama ölçütü, dar bir Ģekilde yorumlanarak sadece SözleĢmede 

korunan haklara indirgenmemiĢtir.
79

  

 Bu sınırlama ölçütüne, ağırlıklı olarak, çocukların koruma altına alınması ve 

evlat edinme davalarında dayanılmıĢtır.
80

 

3) Demokratik Bir Toplumda Gerekli Olma Testi/Gereklilik Testi 

 AĠHS Madde 8‟e yönelik bir müdahalenin meĢru kabul edilebilmesi için 

„demokratik bir toplumda gerekli olma‟ koĢulunu da sağlaması gerekmektedir. 

„Demokratik bir toplumda gerekli olma‟ ya da kısaca „gereklilik‟ testi bakımından 

belirtilmesi gereken ilk Ģey, „gereklilik‟ teriminin „mutlaka gerekli‟ ya da „kesinlikle 

gerekli‟ anlamına gelmediği ancak öte yandan, „kabul edilebilir‟, „arzu edilir‟ ya da 

„makul‟ terimlerinin içerdiği esnekliği de taĢımadığıdır.
81

 „Demokratik toplum‟ ise, 

onun temel taĢlarını oluĢturan çoğulculuk, tolerans ve açık fikirlilik ile birlikte 

düĢünülmelidir.
82

 

 „Demokratik bir toplumda gerekli olma‟ koĢulunun karĢılanabilmesi için, söz 

konusu müdahalenin bir „sosyal ihtiyaç baskısına cevap vermesi‟ ve „izlenen meĢru 

amaç ile orantılı/ölçülü olması‟ gerekmektedir.
83
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a) Sosyal Ġhtiyaç Baskısı 

 Mahkeme, AĠHS Madde 8 bağlamında bireyin genel olarak özel yaĢamına özel 

olarak da „bireysel/özel ahlak‟ alanına yönelik müdahalelerin, „demokratik bir 

toplumda‟ „bir sosyal ihtiyaç baskısı‟ ile meĢrulaĢtırılmasının özellikle gerekli 

olduğunun akılda tutulması gerektiği içtihadında bulunmuĢtur. Komisyon, bu 

bağlamda AĠHM‟in Handyside kararında demokratik toplumun gerekleri olarak 

iĢaret ettiği „çoğulculuk‟, „tolerans‟ ve „açık fikirlilik‟ nosyonlarına gönderme 

yapmıĢtır.
84

 

 Polis devletinin karakteristiklerinden olan gizli denetleme, demokratik 

kurumların korunması için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde Madde 8/2 altında meĢru 

kabul edilecektir.
85

  

b) Ölçülülük/Orantılılık Testi 

 SözleĢmesel bir hakkın sınırlanması yönünde bir sosyal ihtiyaç baskısının 

varlığı tek baĢına, bir sınırlamayı SözleĢme çerçevesinde meĢru kılmaya yetmez. 

Sınırlama yani müdahale ile izlenen meĢru amaç arasında bir orantı da bulunmalıdır, 

iĢte bu „ölçülülük‟ ya da „orantılılık‟
86

 nosyonudur.
87

 SözleĢme‟de ölçülülük açıkça 

zikredilmemektedir. Ancak, Strasbourg Organları içtihatlarında bu nosyon 

geliĢtirilmiĢtir. 

 AĠHM, AĠHS Madde 8‟e iliĢkin incelemesinde, bu hakka bir aykırılık olup 

olmadığını tespit için son aĢama olarak, yapılan müdahalenin ölçülü olup olmadığını 

değerlendirir. ĠĢte bu noktada, Madde 8‟e yapılan müdahale ile bu müdahaleyle 

güdülen meĢru amaç arasında bir orantı olup olmadığına bakar. BaĢka bir deyiĢle, 

baĢvurucunun Madde 8 çerçevesindeki bireysel yararı ile kamunun yararı ya da 
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duruma göre yine bir baĢka bireyin yararı arasında adil bir denge kurulup 

kurulmadığını inceler.  

 AĠHS Madde 8/2‟de düzenlenen baĢkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 

korunması sınırlama ölçütü, spesifik bireylerin Madde 8 çerçevesindeki haklarını 

korumaya yöneliktir. Yine, yukarıda belirttiğimiz üzere sağlığın ya da ahlakın 

korunması sınırlama ölçütleri de duruma göre bireysel yararı korumaya hizmet 

edebilirler.
88

 AĢağıda, genel yarar ile bireysel yarar arasındaki ölçülülük ve bireysel 

yarar ile bireysel yarar arasındaki ölçülülük ele alınacaktır. 

i) Genel Yarar- Bireysel Yarar Arasındaki Adil Denge 

 AĠHS Madde 8/2‟de sıralanan sınırlandırma ölçütlerinden ulusal güvenlik, 

kamu emniyeti ya da ülkenin ekonomik refahı/(esenliği) yararı, düzensizliğin ya da 

suçun/(suç iĢlenmesinin) önlenmesi, kamu yararı yani genel yarar için vaaz edilmiĢ 

olup, bireyler bunlardan tek tek değil de, ancak kolektif olarak yararlanabilirler. 

Sağlığın ya da ahlakın korunması
 
sınırlama ölçütleri ise, somut olayın koĢullarına 

göre kamusal yararı ya da bireysel yararı güvence altına almak için kullanılabilirler.
89

 

 Çevresel kirliliğe iliĢkin davalarda, Mahkeme, baĢvurucunun sağlıklı bir 

çevrede yaĢama Ģeklindeki bireysel yararı ile ülkenin ekonomik refahı sınırlandırma 

ölçütünde somutlaĢan genel yarar arasında bir denge kurulup kurulmadığını 

incelemiĢtir. Nitekim Lopez Ostra davası hükmünde, Muhatap Hükümetin, ülkenin 

ekonomik refahı ile bireyin özel yaĢama, aile yaĢamına ve konuta saygı hakkı 

arasında adil bir denge kuramadığını bulgulayarak, Madde 8‟in ihlali sonucuna 

ulaĢmıĢtır.
90

 

 Yine, beden üzerinde tasarruf hakkı bağlamında daha önce belirttiğimiz üzere 

ne kiĢisel özerklik ne de bireyin bedeni üzerinde tasarruf hakkı mutlak olarak kabul 

edilmektedir. Nitekim AĠHM‟e göre, Devletler, diğer bireylerin yaĢamına ya da 

emniyetine zararlı aktiviteleri ceza hukuku yoluyla düzenleme yetkisine sahiptir. 
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Zararın ciddiyeti; kamu sağlığı ve kamu güvenliği meĢru amaçları ile kiĢisel özerklik 

arasındaki dengenin kurulmasında dikkate alınacak belirleyici unsurdur. Zarar ne kadar 

ciddi ise, denge o kadar kamu sağlığı ve kamu güvenliği meĢru amaçları lehine olacak 

Ģekilde kurulacaktır.
91

 

 Bireyin geçmiĢi hakkında bilgi sahibi olma hakkının gündeme geldiği Gaskin 

davasında baĢvurucu, kendisi hakkında bilgiye ulaĢamamasını Ģikayet konusu 

yapmıĢtır. Mahkeme, bu durumun Madde 8 bakımından bir mesele doğurduğunu 

bulguladıktan sonra, kamunun yararı ile bireyin yararı arasında adil bir denge 

kurulup kurulmadığı hususunu incelemiĢtir.
 92 

Çocuklara konulacak ön adlarının, diğer insanlar tarafından 

yakıĢıksız/uygunsuz bulunmasından kaynaklanacak olası rahatsızlıklardan çocuğun 

koruması için ön ad konusunda Taraf Devletlerin düzenleme yapmasında da kamu 

yararı vardır. Dolayısıyla, ön adlara iliĢkin sınırlamalar, toplumun yararı temelinde 

meĢrulaĢtırılabilir.
93

 

ii) Bireysel Yarar-Bireysel Yarar Arasındaki Adil Denge 

 Ölçülülük nosyonu çerçevesinde değerlendirilen bir diğer öbek de, 

baĢvurucunun AĠHS Madde 8 bağlamındaki haklarının, baĢkalarının yine aynı hak 

altındaki hukuksal çıkarları ya da diğer maddelerde düzenlenen hakları ile 

dengelenmesidir. Burada artık, bireysel yarar ile bireysel yarar arasında bir orantı 

kurulması söz konusudur. Esasında, bu husus, „hakların çatıĢması‟ olarak 

nitelendirilmektedir. Nitekim AĠHM de, içtihatlarında hakların çatıĢması teorisine 

gönderme yapmıĢtır.
94

 Ancak doktrinde, sınırlandırma klozu içeren haklar 

bakımından çatıĢma teorisine ihtiyaç olmadığı, öçülülük nosyonu ile zaten 
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dengeleme iĢleminin yapıldığı ileri sürülmüĢtür.
95

 Biz burada, hakların çatıĢması 

teorisini de kullanacağız. Zira, AĠHM içtihatlarında da bu teori kullanımaktadır. 

 Yukarıda belirttiğimiz üzere, bireysel yarar-bireysel yarar arasındaki denge, 

baĢvurucunun Madde 8 altındaki hukuksal çıkarı ile bir üçüncü kiĢinin yine Madde 8 

altındaki hukuksal çıkarı arasında söz konusu olabilir. Nitekim, özellikle çocuğa 

karĢı Ģiddet bağlamında bu tür bir çatıĢma iliĢkisine rastlanılmaktadır. ġöyle ki, aile 

içinde Ģiddete uğrayan çocuğun korunması amacıyla devletin pozitif yükümlülükleri 

çerçevesinde içinde bulunduğu aile ortamından uzaklaĢtırılması gerekli olabilir. ĠĢte 

böyle bir olasılıkta, çocuğu kendisinden alınan ebeveynin aile yaĢamına saygı 

hakkına bir müdahale söz konusu olacaktır. ġiddete uğrayan çocuğun „özel yaĢama 

saygı hakkı‟ ve „aile yaĢamına saygı hakkı‟ ile Ģiddet uyguladığı için çocuğunun 

kendisinden uzaklaĢtırılması olasılığı doğan ebeveynin „aile yaĢamına saygı hakkı‟ 

çatıĢtığında, aralarında adil bir denge kurulmaya çalıĢılacak ve nihayetinde ya 

çocuğun Madde 8 çerçevesindeki haklarına ya da ebeveynin yine aynı hak altındaki 

haklarına üstünlük tanınacaktır.  

 Belirtilmelidir ki, Ģiddete uğrayan çocuğun Ģiddet uygulayan ebeveyninden 

uzaklaĢtırılması genellikle, Madde 8/2‟de yer alan „baĢkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması‟ sınırlama ölçütü temelinde Madde 8‟e aykırı 

bulunmamaktadır. Nitekim Komisyon‟un erken dönem içtihatlarında bu yönde 

kararlara rastlamak mümkündür. Örneğin, çocuklarına Ģiddet uygulayan bir babanın 

bu nedenle çocuklarıyla görüĢmesinin yasaklanması üzerine bizzat çocuklar 

tarafından aile yaĢamına saygı hakkının ihlalinin Komisyon önünde ileri sürüldüğü X 

ve Y vakasında Komisyon, Madde 8‟e aykırılık bulmamıĢtır.
96

 Yine, X vakasında 

Komisyon, kızına Ģiddet uyguladığı için kızının velayetinin elinden alınarak anneye 
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verilmesini Ģikayet konusu yapan baĢvurucunun „aile yaĢamına saygı hakkı‟nın ihlal 

edilmediğine karar vermiĢtir.
97

 

 Bireyin AĠHS Madde 8 çerçevesinde özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi 

çerçevesinde korunan hukuksal çıkarlarından birinin de, geçmiĢi hakkında bilgi 

sahibi olmak olduğunu bu çalıĢmanın III. Bölümünde belirtmiĢtik. ĠĢte bu 

bağlamdaki önemli bir çatıĢma iliĢkisi, baĢvurucunun gerçek ebeveynini öğrenme 

hakkı ile üçüncü kiĢinin Madde 8 altındaki hukuksal çıkarı arasında görülmektedir. 

Nitekim,  Jaggi davasında Mahkeme, baĢvurucununngeçmiĢini öğrenme hakkı ile 

üçüncü bir kiĢinin özel yaĢamına saygı hakkı arasında bir çatıĢma olduğunu 

bulguladıktan sonra, iki hukuksal yarar arasında ail bir dengenin kurulmuĢ olup 

olmadığını incelemiĢtir.
98

 

 Madde 8 altındaki haklar arasında çatıĢma iliĢkisine örnek olarak Evans davası 

da gösterilebilir. Anılan davada, baĢvurucunun ebeveyn olma Ģeklindeki hukuksal 

çıkarı, bir baĢkasının, somut olayda partnerinin, ebeveyn olmak istememe Ģeklindeki 

hukuksal çıkarı ile çatıĢmıĢtır. Her iki hukuksal çıkar da, AĠHS Madde 8 

çerçevesinde özel yaĢama saygı hakkı alt-kategorisi bağlamında korunmaktadır. 

Mahkeme, iki bireysel yarar arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığını yani 

ölçülülü olup olmadığını değerlendirmiĢ ve Ģikayet konusuyapılan husus da Taraf 

Devletlerin sahip olduğu takdir marjına gönderme yaparak, ağırlığı baĢvurucunun 

partnerinin hukuksal çıkarına vermiĢtir.
99

   

 AĠHS Madde 8‟in güvence altına aldığı haklarla SözleĢme‟de düzenlenen diğer 

haklar arasındaki çatıĢmaya tipik örnek, AĠHS Madde 8-Madde 10 çatıĢmasıdır. Bu 

çatıĢma iliĢkisi, özellikle, bireylerin mahremiyet haklarına saygı hukuksal çıkarı ile 

basının haber verme özgürlüğü ve buna karĢılık gelen kamunun bilgilenme hakı 

arasında açığa çıkmaktadır. Nitakim, bu çatıĢma iliĢkisinin gündeme geldiği görece 
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yakın tarihli ve oldukça önemli bir dava, von Hannover davasıdır. Mahkeme, anılan 

dava hükmünde, kamunun Madde 10 çerçevesindeki bilgi edinme hakkı ile 

baĢvurucunun Madde 8 altında korunan mahremiyet hakkı arasında bir çatıĢma 

olduğunu bulgulamıĢ ve bu çatıĢan haklar arasında adil bir denge kurulup 

kurulmadığını değerlendirmiĢtir
100

 

 Bireysel yarar ile bireysel yararın çatıĢtığı bir diğer dava öbeği ise, bireyin 

geçmiĢi hakkında bilgi sahibi olma hakkı bağlamında AĠHM önüne gelen davalardır.  

c) Taraf Devletlerin Gereklilik Konusunda Sahip Olduğu Takdir Marjı 

i) Genel Olarak 

 Esasında ne AĠHS metninde ne de Protokollerinde SözleĢmeci Devletlere 

tanınmıĢ açık bir „takdir marjı‟ yer almaktadır. Takdir marjı, Strasbourg Organları 

içtihatları ile oluĢturulmuĢtur. Böylesi bir doktrin, Strasbourg Organları‟nın bir 

taraftan SözleĢmeci Devletlerin farklı dinsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yapılarına duyarlı olma ama diğer taraftan da tüm SözleĢmeci Devletler için 

uygulanabilir kapsamlı ilkeler geliĢtirme ikileminin ya da geriliminin yarattığı 

gereksinimle oluĢturulmuĢtur.
101

  

 Gerçekten de, her ne kadar AĠHS bölgesel bir SözleĢme olduğu için SözleĢme 

Tarafı Devletler görece ortak temellere sahip ise de, faklı sosyo-ekonomik ve 

hukuksal sistemlerin varlığı da bir hakikattir. Ancak, SözleĢme‟nin BaĢlangıç 

kısmında SözleĢme Tarafı Devletler arasında insan hakları konusunda ortak bir 

anlayıĢın sağlanması amacına gönderme yapılmaktadır. Dolayısıyla bu paradoksal 

durumun aĢılmasında takdir marjı pragmatik bir araç gibi görünmektedir.
102
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 Takdir marjı doktrinini, SözleĢme‟nin taliliği ilkesi
103

 ve bunun bir sonucu olan 

iç hukuk yollarının tüketilmesi kabul edilebilirlik kriteri ile birlikte düĢünmek 

arkasındaki mantığın anlaĢılmasında kolaylık sağlayacaktır. Zira, takdir marjı 

doktrini, SözleĢme‟nin taliliği ilkesinden devinilerek oluĢturulmuĢtur.
104

 Aslında 

anılan doktrinin bir yorum ilkesi ve aynı zamanda da bir çeĢit yargısal kendini 

sınırlama/judicial self-restraint Ģekli olduğu da ileri sürülmüĢtür.
105

   

 Takdir marjı doktrini AĠHM tarafından ilk kez De Wilde, Ooms ve Versyp 

davasında açıkça ifade edilmiĢtir.
106

 Dikkati çekilim ki, anılan davada takdir marjına 

Madde 8 bağlamında gönderme yapılmıĢtır.
107

 Mahkeme daha sonra Handyside 

davasında, SözleĢmeci Devletlerin kendi ülkelerindeki temel dinamikler ile olan 

doğrudan ve sürekli temasından ötürü SözleĢmesel bir hakka müdahalede bulunurken 

ilgili sınırlama ölçütünün tam içeriğinin belirlenmesi ve müdahalenin gerekliliği 

noktasında ulusalüstü bir yargıca göre daha elveriĢli bir pozisyonda olduğunu 

belirtmiĢtir.
108

 Böylece Mahkeme Taraf Devletlere, bir hakkın sınırlandırılması 

sürecinde iki ayrı aĢamada takdir marjı tanımıĢtır. Ġlki, sınırlama ölçütünün 

seçiminde ve örneğin „kamu ahlakının korunması‟ sınırlama ölçütünde söz konusu 

olduğu üzere o ölçütün içeriğinin doldurulmasında Taraf Devletlere tanınan takdir 

marjıdır. Ġkincisi ise, ilgili sınırlama ölçütü çerçevesinde izlenen meĢru amacı 

gerçekleĢtirmek üzere yapılan sınırlamanın „gerekliliği‟ aĢamasında, özellikle de bir 
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sosyal ihtiyaç baskısının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde Taraf 

Devletlerin sahip olduğu takdir marjıdır.
109

  

 Ancak, SözleĢmeci Devletlere tanınan bu takdir marjı, sınırsız olmayıp 

AĠHM‟in denetimine tabidir. Son tahlilde, Ģikayet konusu yapılan önlemin SözleĢme 

ile bağdaĢır olup olmadığına yani Muhatap Hükümetin, müdahaleyi meĢrulaĢtırmak 

için ileri sürdüğü argümanların „uygun‟ ve „yeterli‟ olup olmadığına karar verecek 

olan Mahkeme‟dir.
110

  

 Bu genel giriĢten sonra, takdir marjının AĠHS Madde 8 bağlamında özellikle de 

müdahalenin demokratik bir toplumda gerekliliği noktasında uygulanıĢına 

gelindiğinde, sonda söyleyeceğimizi baĢta söyleyerek, Taraf Devletlerin Madde 8 

çerçevesindeki takdir marjının diğer SözleĢmesel haklara örneğin P1-1‟e kıyasen dar 

olduğunu belirtmeliyiz.
111

 Ancak, takdir marjının geniĢliğinin Madde 8 kapsamında 

korunan her bir hukuksal çıkar bağlamında da farklılık arz ettiği yani göreli olduğu 

eklenmelidir. AĢağıda AĠHM‟in, Madde 8‟e yönelik bir müdahalenin ölçülülüğü 

noktasında Taraf Devletlerin sahip olduğu takdir marjına iliĢkin olarak belirlediği 

ölçütler ele alınmaktadır. 

ii) Takdir Marjının Göreliliği 

 Taraf Devletlerin, Madde 8‟e yönelik bir müdahalenin gerekliliği noktasında 

sahip olduğu takdir marjı her bir vaka özelinde aynı kapsama sahip değildir. Takdir 

marjı, AĠHS Madde 8 altında düzenlenen „hakkın niteliği‟, „hakkın birey bakımından 
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önemi‟, hakka yapılan „müdahalenin niteliği‟ ve „izlenen sınırlama ölçütü‟ gibi 

unsurlara bağlı olarak daralmakta ya da geniĢlemektedir.
112

  

aa) Hakkın Niteliği 

 Taraf Devletlerin, Madde 8‟e yönelik bir müdahalenin ölçülü olup olmadığına 

karar verirken sahip olduğu takdir marjının geniĢliğini belirleyen unsurların baĢında 

„hakkın niteliği‟ gelmektedir. Ancak, Madde 8 altında korunan hakkın niteliği kadar, 

o hak çerçevesinde korunan hukuksal çıkar da takdir marjının kapsamı belirlenirken 

AĠHM tarafından dikkate alınacaktır.
113

 Dolayısıyla, örneğin taraf devletlerin „özel 

yaĢama saygı hakkı‟ alt-kategorisi bakımından sahip olduğu takdir marjı, „aile 

yaĢamına saygı hakkı‟ alt-kategorisi bakımından sahip olduğu ile aynı olmayacağı 

gibi, „özel yaĢama saygı hakkı‟ altında korunan her bir hukuksal çıkar bakımından da 

farklılık arz edecektir.  

 AĠHS Madde 8 altında korunan haklardan Ģu nitelikte olanlar bakımından 

takdir marjı dar olacaktır: 

 - Entim nitelikte ya da bireyin varlığına veyahut kimliğine iliĢkin önemli haklar 

söz konusu olduğunda takdir marjı dardır. Nitekim Mahkeme, Dudgeon davasında 

özel yaĢama saygı hakkının cinsellik gibi çok entim yönleri söz konusu olduğunda 

takdir marjının dar olduğunu ve bu alana yönelik müdahaleler için özellikle ciddi 

nedenlerin varlığının Ģart olduğunu belirtmiĢtir.
114

 

 - SözleĢmeci Devletler arasında yeknesaklığın bulunduğu konularda takdir 

marjı dar olacaktır.
115

  

 Diğer taraftan, Ģu hususlarda Taraf Devletlerin takdir marjı geniĢtir: 
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 - SözleĢmeci Devletler arasında çok az ortak temelin bulunduğu konularda 

takdir marjı geniĢ olacaktır. Nitekim, transseksüeller tarafından yeni cinsel 

kimliklerinin ulusal hukuk çerçevesinde tanınmaması bağlamında AĠHM önüne 

getirilen ilk dönem davalarda Mahkeme Ģu içtihatta bulunmuĢtu: Taraf Devletler 

arasında bu konuda bir konsensüs olmadığı için Muhatap Hükümetin 

transseksüellerin yeni cinsel kimliklerini tanıyıp tanımama konusunda geniĢ bir 

takdir marjı bulunmaktadır.
116

  

 Yine, transseksüellerin ve eĢcinsellerin velayet hakları konusunda Taraf 

Devletler geniĢ bir takdir marjına sahiptir.
117

 Zira, bu alanda da ortak bir Avrupa 

konsensüsü henüz oluĢmuĢ değildir. Ayrıca, eĢcinsellerin evlat edinebilmeleri 

hususunda Taraf Devletler, geniĢ bir takdir marjına sahiptir. Zira, bu konuda da, bir 

Avrupa konsensüsünden söz etmek mümkün değildir.
118

 

 Bireylerin, isim hakkı çerçevesinde sahip oldukları isim değiĢtirme hakkı 

bakımından da Taraf Devletler geniĢ bir takdir yetkisine sahiptir. Nitekim AĠHM, 

isim değiĢtirme koĢulları konusunda SözleĢmeci Devletler arasında ortak bir temel 

olmadığını belirterek, Taraf Devletlerin bu alana iliĢkin düzenlemelerde geniĢ bir 

takdir marjına sahip olduğunu ifade etmiĢtir.
119

  

 - Taraf Devletlerin farklı geleneklere ve kamusal kaynakların dağılımında farklı 

önceliklere sahip olduğu konularda takdir marjı geniĢtir. Nitekim Mahkeme, 

çocukların koruma altına alınması kararları bağlamında Taraf Devletlerin takdir 

marjının geniĢ olduğunu belirtmiĢtir.
120
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 - Pozitif yükümlülükler söz konusu olduğunda takdir marjı geniĢtir.
121

  

 - Mahkeme‟nin, „konut‟ kavramını geniĢ yorumlayarak iĢyerini de bu 

kapsamda kabul ettiğini daha önce belirtmiĢtik. Ancak, söz konusu iĢyeri olduğunda 

konuta saygı hakkına yönelik müdahalelerde taraf devletin sahip olduğu takdir marjı 

daha geniĢ olacaktır.
122

 

bb) Hakkın Birey Bakımından Önemi 

 Taraf Devletlerin Madde 8 çerçevesinde sahip olduğu takdir marjının 

kapsamını belirleyen ölçütlerden bir diğeri de, müdahalede bulunulan hakkın 

baĢvurucu bakımından önemidir. Nitekim AĠHM, konuta saygı hakkına yapılan 

müdahalelerin Ģikayet konusu yapıldığı davalarda, müdahalenin gerekliliği 

noktasında Muhatap Hükümetin sahip olduğu takdir marjının kapsamını belirlerken, 

konuta saygı hakkının, baĢvurucunun kiĢisel güvenliği ve iyiliği için gerekli ve 

önemli bir hak olmasına dikkati çekmiĢtir.
123

 

cc) Müdahalenin Niteliği 

 AĠHS Madde 8 altında korunan haklara yapılan müdahalenin niteliği de, takdir 

marjının kapsamının belirlenmesinde dikkate alınan bir faktördür. Ekonomik ve 

sosyal siyasaların uygulanmasının sonucu olan müdahalelerin gerekliliği noktasında 

taraf devletler geniĢ bir takdir marjına sahiptir. Nitekim AĠHM, Ģehir ve çevre 

planlama siyasaları çerçevesinde yapılan müdahalelerin demokratik bir toplumda 

gerekli olup olmadığını değerlendirme hususunda SözleĢmeci Devletlerin geniĢ bir 

takdir marjına sahip olduğunu belirtmiĢtir.
124
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 Ancak önemle belirtilmelidir ki, her ne kadar ekonomik ve sosyal siyasalar 

konusunda Taraf Devletlerin Madde 8 çerçevesindeki takdir marjı geniĢ ise de, bu 

durum her bir vaka özelinde aynı değildir. Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal siyasalar 

alanında da taraf devletlerin takdir marjı, somut olayın bağlamına göre dar ya da 

geniĢ olacaktır.
125

    

 Yine, göçmenlerle ilgili konularda izlenecek siyasa hususunda Taraf Devletler 

geniĢ bir takdir marjına sahiptir.
126

 

dd) Ġzlenen Sınırlama Ölçütü/MeĢru Amaç 

Taraf Devletlerin takdir marjının kapsamını belirleyen bir diğer unsur da 

kullanılan sınırlama ölçütüdür. Takdir marjının kapsamı, her bir sınırlama ölçütü için 

aynı olmayıp farklılık arz edebilir.
127

 

Esasında SözleĢmeci Devletlerin, „ahlakın korunması‟ sınırlama ölçütü 

bağlamında geniĢ bir takdir marjına sahiptir. Nitekim Mahkeme, Sunday Times 

kararında, taraf devletlerin ahlakın korunması için alınması gereken önlemler 

konusunda, „yargı organlarının yetke/otorite ve tarafsızlığının korunması‟ gibi daha 

objektif sınırlama ölçütlerine göre daha geniĢ bir takdir marjına sahip olduğunu 

belirtmiĢtir.
128

  

Ancak bu durum, Madde 8 için geçerli değildir. Zira yukarıda „ahlakın 

korunması‟ sınırlama ölçütünü anlatırken belirttiğimiz üzere Mahkeme bu ölçütü, 

Madde 8 özelinde ayrıca yorumlayıp anlamlandırmıĢ ve diğer SözleĢmesel hakların 

aksine, Madde 8 özelinde bu ölçütün, bireysel ahlaka da gönderme yaptığını ifade 

etmiĢtir. Hal böyle olunca, anılan ölçüte yer veren diğer maddeler çerçevesinde ve 

anılan ölçüt temelinde devletin sahip olduğu takdir marjı geniĢ iken, Madde 8 

özelinde dardır.   
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II) ASKIYA ALMA REJĠMĠ 

 

Hakların askıya alınması
129

, olağan rejim-olağanüstü rejim ikiciliğinin bir 

sonucu olarak, kimi hakların, sınırlandırma rejiminde olduğundan daha ağır 

kayıtlamalara tabi tutulabilmesini ifade etmektedir. Hakların askıya alınması; 

sıkıyönetim, olağanüstü hal ve savaĢ hali gibi istisnai yönetim usullerinde söz konusu 

olmaktadır. Ġstisnai yönetim usulleri, adı üzerinde istisnadır ve bunun bir sonucu 

olarak geçicidir. BaĢta da belirttiğimiz üzere, istisnai yönetim usulleri ancak bazı 

haklar bakımından geçerli olabilir yani hiçbir Ģekilde askıya alınamayacak haklar 

vardır ki, bunlara dokunulmaz haklar denir. Bu hakların en baĢında, yaĢam hakkı, 

iĢkence yasağı, kölelik-kulluk yasağı ile suç ve cezada geriye yürümezlik kuralı 

gelmektedir.
130

  

Askıya alma önlemlerinin, istisna ve geçici olma dıĢında baĢka özellikleri de 

bulunmaktadır. ġöyle ki, söz konusu önlemlere, ancak bu önlemlerin gerekli olduğu 

alan/bölge için baĢvurulabilir. Askıya alma önlemlerine son çare olarak 

baĢvurulmalıdır. Ayrıca, birden fazla istisnai rejim formunun öngörüldüğü 

durumlarda en hafif formdan baĢlanmalıdır ve nihayet, askıya alma önlemleri 

ayrımcı nitelikte olmamalıdır.
131

  

AĠHS de, olağan rejim-olağanüstü rejim ikiciliğine yer veren bir belgedir. 

AĠHS Madde 15‟de
132

 olağanüstü rejime iliĢkin iki form düzenlenmiĢtir: SavaĢ hali 
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ve ulusun yaĢamını tehdit eden baĢka kamusal tehlike. Bu tür durumlarda SözleĢmeci 

Devletler, kesin biçimde durumun gerekleri ile sınırlı olmak ve uluslararası hukuktan 

kaynaklanan diğer yükümlülükleri ihlal etmeksizin SözleĢme‟de düzenlenen haklara 

aykırı önlemler alabilirler. Ne var ki, yaĢam hakkını düzenleyen Madde 2, iĢkence 

yasağının yer aldığı Madde 3, kölelik ve kulluk yasağının öngörüldüğü Madde 4 ile 

suç ve cezada geriye yürümezlik kuralını içeren Madde 7 aykırı önleme konu 

yapılamayacak haklardır, yani dokunulmaz haklardır. 

AĠHS Madde 15 uyarınca, SözleĢmesel yükümlülüklerine aykırı önlem alma 

yetkisini kullanmak isteyen bir SözleĢmeci Devlet, aykırı önlem alma yoluna 

baĢvurmasının nedenleri ve alınan önlemlerin neler olduğu konusunda Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterini bilgilendirecektir. Ayrıca, alınan aykırı önlemler sona 

erdiğinde ve SözleĢme tam olarak iĢlerlik kazandığında da Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri bilgilendirilecektir.   

Belirtilmelidir ki, aykırı önlem almayı gerektirecek bir kriz halinin varlığının 

tespitinde ve bu kriz hali ile baĢa çıkmak için gerekli olan aykırı önlemlerin niteliği 

ve kapsamı konusunda Taraf Devletler geniĢ bir takdir marjına sahiptir. Ancak bu 

takdir marjı, AĠHM denetimine tabidir. AĠHM bu denetimi yaparken, „aykırı önleme 

konu yapılan hakların niteliği‟, „aykırı önlem almaya yol açan koĢullar‟ ve „kriz 

halinin süresi‟ gibi faktörleri dikkate alacaktır.
133

 Dolayısıyla AĠHM‟in, AĠHS 

Madde 15 uyarınca yapılan bir aykırı önlem alma bildiriminin geçerliliğini 

değerlendirme yetkisi saklıdır. Nitekim, uzun gözaltı süresinin AĠHS Madde 5 

çerçevesinde Ģikayet konusu yapıldığı Aksoy, Demir ve Nuray Şen davalarında 

AĠHM, Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesinde yürütülen terörle mücadelenin, 

bireylerin hiçbir yargısal organ önüne çıkarılmaksızın uzun süre gözaltında 

tutulmalarını nasıl gerekli kıldığı hususunda Türk Hükümetinin ayrıntılı gerekçe 

                                                                                                                                          
3. Sapma önlemi/(aykırı önlem) alma hakkını kullanan herhangi bir Yüksek 

SözleĢmeci Taraf, almıĢ bulunduğu önlemler ve bunların gerekçeleri hakkında Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterini tam olarak bilgilendirecektir. Yüksek SözleĢmeci Taraf 

ayrıca, bu tür önlemlerin uygulaması sona erdiğinde ve SözleĢme hükümleri tam olarak 

yeniden iĢlerlik kazandığında da Avrupa Konseyi Genel Sekreterini bilgilendirecektir.”  

133
 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, (App. Nos. 14553/89, 14554/89), Judgment of the 

ECHR of 26 May 1993, para. 43; Aksoy v. Turkey, (App. No. 21987/93), Judgment of the ECHR of 26 

November 1996, para. 68.  
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gösteremediğini belirtmiĢtir. Bu nedenle Mahkeme, Türk Hükümeti tarafından 

Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesine iliĢkin olarak yapılmıĢ olan aykırı önlem 

bildirimini geçersiz kabul etmiĢ ve AĠHS Madde 5‟in ihlalini bulgulamıĢtır.
134

   

AĠHS Madde 8, dokunulmaz haklardan olmadığı için, AĠHS Madde 15 

uyarınca sapma önlemlerine konu yapılabilir. Nitekim, örneğin, Türkiye tarafından 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapılan 6 Ağustos 1990 tarihli bildirimde, 

AĠHS Madde 8 de, sapma önlemlerine konu yapılacak haklar arasında sayılmıĢtır.
135

 

Danimarka ve Diğerleri vakasında, Muhatap Hükümet AĠHS Madde 15 uyarınca 

aykırı önlem alınacak haklar arasında Madde 8‟i de belirtmiĢtir. Ancak, Komisyon, 

somut olaydaki verilerin Madde 15‟e dayanılarak gerçekleĢtirilen aykırı önlemleri 

meĢrulaĢtırmadığını ifade ederek, diğer hakların yanı sıra Madde 8‟in de bir ihlalini 

bulgulamıĢtır.
136

  

Son olarak belirtelim ki, Türkiye‟nin güneydoğu bölgesinden yapılan köy 

yakmalara iliĢkin davalarda, Mahkeme bazı bölgelerin olağanüstü hal bölgesi 

olduğunu not etmiĢtir. Ancak bu davalarda Türk Hükümeti Madde 15‟e 

dayanmamıĢtır.
137

 

 

 

                                                 
134

 Aksoy v. Turkey, (App. No. 21987/93), Judgment of the ECHR of 26 November 1996, paras. 78, 

84; Demir and Others v. Turkey, (App. Nos.  21380/93, 21381/93 and 21383/93), Judgment of the 

ECHR of 23 September 1998, para. 57; Nuray Şen v. Turkey, (App. No. 41478/98), Judgment of the 

ECHR of 17 June 2003, paras. 27-29. 

135
 Mehmet Semih Gemalmaz, Olağanüstü Rejim Standartları, sf:73. 

136
 Bu vaka için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Olağanüstü Rejim Standartları, sf:83-85.  

137
 Heringa, Zwaak, a.g.e., sf:750. 
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SONUÇ 

 ÇalıĢmamız sonucunda, Strasbourg Organları‟nın AĠHS Madde 8 çerçevesinde 

tüketici tanımlar vermekten özellikle kaçındığı saptanmıĢtır. Bunun bir sonucu 

olarak, Madde 8‟in kapsamı sosyal ve teknik alanda yaĢanan değiĢim ve geliĢmelere 

paralel bir Ģekilde geniĢlemiĢtir. Nitekim, AĠHS Madde 8, SözleĢme‟nin en dinamik 

yorumlanan maddesidir ve ucu açıktır. 

 Görece daha katı ve dar formülasyonlara sahip olan ve AĠHS Madde 8 ile 

yarıĢma iliĢkisi içinde olan hakların kapsamına yerleĢtirilemeyen kimi hukuksal 

çıkarlar, Madde 8 eliyle SözleĢme‟nin koruma Ģemsiyesi altına girebilmiĢtir. 

Özellikle, Madde 2 ve Madde 3‟ten çıkarsanamayan bazı hususlar, içtihatlarla Madde 

8 kapsamına dahil edilmiĢtir. Madde 8‟in bu fonksiyonunun gelecekte de süreceği 

öngörüsündeyiz. 

 AĠHM, yargısal aktivizmin çok çarpıcı örneklerini Madde 8 çerçevesinde 

sergilemiĢtir ve sergilemeye de devam edecektir. Ancak diğer taraftan, özellikle 

takdir marjı doktrini ve SözleĢmeci Devletler arasında yeknesaklık ilkesini 

kullanarak, Devletlerin Madde 8‟den kaynaklanan pozitif yükümlülüklerini 

sınırlayabilmektedir. Denilebilir ki, SözleĢme Yapıcı rolüne bürünme endiĢesiyle, 

bazı hususlarda daha temkinli davranmaktadır. Yine, ötanazi, eĢcinsellerin evlenme 

ve evlat edinme hakkı gibi kimi konularda tüm SözleĢmeci Devletler bakımından 

geçerli olacak asgari standartlar oluĢturmak yerine, bu hususlardaki konsensüs 

eksikliği gerekçesiyle, Taraf Devletler‟deki farklı uygulamalara cevaz vermektedir.  

 ÇalıĢmanın her bir Bölümü özelinde Ģu hususlar vurgulanabilir. I. Bölüm, özel 

yaĢamın korunması hakkının öznesinin sadece gerçek kiĢiler değil ve fakat tüzel 

kiĢiler ve bu bağlamda da Ģirketler de olabileceğini göstermiĢtir. Bu Bölümde, AĠHS 

Madde 8‟de geçen kavramların otonom nitelikte olduğu bulgulanmıĢtır. Yine, Madde 

8‟in bir usuli boyutu da olduğu açığa çıkmıĢtır. AĠHS Madde 8‟in, AĠHS Madde 3, 

5, 6/1, 9, P1-1 gibi haklarla yarıĢabileceği anlaĢılmıĢtır. Bir diğer çok önemli husus, 

özel yaĢama saygı hakkının yatay uygulanabilirliğidir. Ayrıca, özel yaĢama saygı 

hakkının koruma Ģemsiyesi, özel alanla ya da izole alanlarla sınırlı değildir. Bu 

koruma, „meĢru beklenti‟ nosyonu ile kamusal alana da geniĢlemektedir. 
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 Bölüm II‟de, özel yaĢamın korunması hakkının, kiĢisel özerklik felsefi 

temelinde, bireylere bedenleri üzerinde tasarruf hakkı verdiği tespit edilmiĢtir. Bu 

bağlamda, ötanazi ve zorla besleme olgularının, teorik olarak Madde 8 kapsamına 

değerlendirilebileceği açığa çıkmıĢtır. Madde 8‟de açıkça düzenlenmeyen, üstelik 

Strasbourg Organları içtihatlarında da, Madde 8 kapsamında olmadığı belirtilen 

„Ģeref ve Ģöhrete saygı hakkı‟nın, Madde 8 çerçevesinde korunabileceği gösterilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

 Bölüm III‟de, Madde 8‟in, bireyin kiĢiliğini oluĢturma ve sosyalleĢme haklarını 

da kapsadığı ortaya çıkmıĢtır. Özellikle, üreme konusundaki tıbbi geliĢmeler 

sonucunda ve suni döllenme ekseninde, çok ciddi nesep sorunları doğurabilecek 

durumların ortaya çıkacağı ve AĠHM önüne geleceği öngörüsünde bulunulmuĢtur. 

Ayrıca, eĢcinsel çiftleri, Madde 8 anlamında „aile‟ olarak kabul etmeyen AĠHM 

içtihadının yakın gelecekte dönüĢeceği öngörüsünde bulunulabilir. Yine bu 

Bölüm‟de, iĢ çevresinin de, Madde 8 korumasından yararlandığı tespit edilmiĢtir. 

 Bölüm IV, kimi ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla, çevre hakkının Madde 8 

özelinde korunabileceğini göstermektedir. 

 Bölüm V, Madde 8 bağlamında içkin sınırlamalar hususunu tartıĢmaya 

açmıĢtır. Hukukilik testi, takdir marjı doktrini ve ölçülülük prensibinin Madde 8 

bağlamında uygulanıĢı ortaya koyulmuĢtur. 

 ġu spesifik hususların orta vadede AĠHM içtihatlarında bir dönüĢüm yaratma 

potansiyelleri bulunmaktadır. AĠHM‟in SözleĢme kapsamına dahil ettiği seyahat 

hakkı ve özgün yaĢam biçimine hak gibi bazı haklar bağlamında gelecekte, bireysel 

Ģikayet baĢvurularının artacağı ve bu hakları geniĢletme yönündeki taleplerin AĠHM 

önüne geleceğini öngörmek mümkündür. Örneğin, Madde 8‟deki anlamıyla seyahat 

hakkının, turist olma hakkına kadar geniĢleyebilme ve özgün yaĢam biçimine hakkın, 

sadece azınlıklar ve yerli halklar özelinde değil ve fakat göçmenler bakımında da 

gündeme gelme olasılığı bulunmaktadır. AK üyesi devletlere göç eden özellikle 3. 

dünya ülke vatandaĢlarının kendi kültürlerini yaĢamak istemesi, özellikle aile 

hukukuna iliĢkin değerlerine geçerlilik kazandırılması talebi, özgün yaĢam biçimine 
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hak temelinde AĠHM önüne getirilebilir.
1
 Uluslararası terörizm olgusu ve özellikle 

11 Eylül saldırısı, devletlerin mahremiyet hakkına yönelik daha geniĢ kayıtlamalar 

getirmelerine yol açmıĢtır. AĠHM, ulusal güvenlik meĢru amacında somutlaĢan kamu 

yararı ile bireylerin mahremiyet hakkı çatıĢmasında, ağırlığı hangi tarafa vereceği, 

dengeyi hangi haktan yana kuracağı da, bir sorun olarak AĠHM‟in önünde olacaktır. 

DeğiĢen ahlaki ve sosyal algılar da, Madde 8 kapsamına yeni hukuksa çıkarların 

eklenmesine yol açabilecektir. 

 Son söz olarak, özel yaĢama saygı hakkının, AĠHS Madde 8 altında etkili bir 

Ģekilde korunduğu söylenebilir. En azından, Madde 8‟in geniĢ bir Ģekilde 

yorumlandığı ve kapsamına birçok hukuksal çıkarın dahil edildiği bir vakadır. Olası 

bir endiĢe, takdir marjı doktrini ile, pozitif yükümlülüklerin geniĢlemesinin önünün 

alınması ve farklı uygulamalara cevaz verilmesidir. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Titia Loenen, “Family Law Issues in a Multicultural Setting: Abolishing or Reaffirming Sex as a 

Legally Relevant Category? A Human Rights Approach”, NQHR, Vol. 20, No. 4, December 2002, sf: 

423-444. 
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Dair Uluslararası SözleĢme/(“International Convention on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families”), (1990) 
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- Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları 

Bildirisi/(“Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities”) (l992) 

- Ġnsan Genomu ve Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi/ (“Universal Declaration on 

the Human Genome and Human Rights”), (1997) 

- Aarhus SözleĢmesi/(Convention on Access to Information, Public participation in 

Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters), (1998) 

Uluslararası Ġnsan Genetik Verileri Bildirisi/(“International Declaration on 

Human Genetic Data”), (2003) 

- Yerli Halkların Hakları BirleĢmiĢ Milletler Bildirisi /(“United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”) (2007) 

 

- Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi Seçmeli 

Protokolü/(Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights) (2008) 

 

 

UÇÖ 

- Sosyal Güvenlik Asgari Normlar SözleĢmesi/(Social Security Minimum 

Standards Convention – Convention No.102), (1952) 

- Yerli ve Kabile Halklar SözleĢmesi/(Indigenous and Tribal Peoples Convention – 

Convention No.169), (1989) 

 

BÖLGESEL BELGELER 

 

AK 

- Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi/(Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms) (1950) 

- Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesinin, SözleĢmede 

Halihazırda Yer Alanlardan BaĢka Belli Hakları ve Özgürlükleri Güvence 

Altına Alan, Protokol No.1/(Protocol No.1 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms 

other than those already included in the Convention) (1952) 

- Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesinin, SözleĢmede ve 

Birinci Protokolde Halihazırda Yer Alanlardan BaĢka Belli Hakları ve 

Özgürlükleri Güvence Altına Alan, Protokol No.4/(Protocol No.4 to the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

securing certain rights and freedoms other than those already included in the 

Convention and in the First Protocol thereto), (1963) 
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- Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu/(European Code of Social Security) (1964) 

 

- Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Protokolü/(Protocol to the European Code of 

Social Security) (1964) 

- Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesi/(European Convention on Social Security) 

(1972) 

- Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesine Ek AnlaĢma/(Supplementary Agreement 

to the European Convention on Social Security), (1972) 

- Evlilik DıĢı Doğan Çocukların Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Avrupa SözleĢ-

mesi/(“No.085, European Convention on the Legal Status of Children Born Out of 

Wedlock”), (1975) 

- Bireylerin KiĢisel Bilgilerin Otomatik ĠĢlenmesine KarĢı Korunması 

SözleĢmesi/(Convention for the Protection of the Individuals with Regard to 

Automatic Processing of Personal Data), (1981) 

- Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi Protokol 

No.7/(Protocol No.7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms), (1984) 

- Ev Hayvanlarını Koruma Avrupa SözleĢmesi/(European Convention for the 

Protection of Pet Animals),  (1987). 

- (Gözden GeçirilmiĢ) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu/(European Code of Social 

Security/Revised), (1990) 

 

- Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesinin Protokolü/(Protocol to the European 

Convention on Social Security), (1994) 

 

- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından Ġnsan Haklarının ve Ġnsan 

Haysiyetinin Korunması SözleĢmesi: Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi  
/(Convention for the Protection of Human Rights and Human Dignity with regard to 

the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and 

Biomedicine), (1997) 

- Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi Protokol 

No.12/(No.177, “Protocol No.12 to the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms”), (2000). 

 

ABÖ 

 

- Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği ġartı/(African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child), (1990) 
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ADÖ 

 

- Amerikan Ġnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi/(American Declaration on the 

Rights and Duties of Man), (1948) 

 

- Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi/(American Convention on Human Rights), 

(1969) 

 

- Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Alanında Ek Protokolü/(Additional Protocol to the American Convention on 

Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights), (1988). 
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ÖZGEÇMĠġ 

 

Gülay Arslan-Öncü, 1996-2000 yılları arasında Ġ.Ü. Hukuk Fakültesi‟nde lisans 

eğitimini almıĢtır. 2000-2002 yılları arasında Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Bölümünde yüksek lisansını yapmıĢtır. 2004-2005 döneminde, Malta 

Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Ġnsan Hakları Master programını 

tamamlamıĢtır. Gülay Arslan-Öncü, Aralık 2000 tarihinden beri, Ġ.Ü. Hukuk 

Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında araĢtırma görevlisi olarak 
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