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Parlamentonun Hükümeti Denetim Araçlar›:
Federal Almanya Anayasa Hukuku Aç›s›ndan
Karfl›laflt›rmal› Bir Bak›fl
(HAKEMLİ MAKALE)

Doç. Dr. M. Merdan Hekimo€lu*
Özet
Hükümetin parlamento önünde siyasi sorumlulu€unun parlamenter demokratik rejimler bak›m›ndan sistemik gereklilik tafl›d›€› tart›flma götürmez bir gerçek olsa da,
tek parti iktidarlar› döneminde yasama ve yürütme erklerinin iktidar partisinde toplanmas› nedeniyle kuvvetler ayr›l›€›n›n geleneksel önemini yitirdi€i görülmekte oldu€undan, böyle bir siyasi sorumlulu€a klasik denetim araçlar›yla yol açmak giderek
güçleflmektedir. Art›k akut hale gelmifl bu kronik sistem sorununa çözüm olarak iktidar muhalefet ekseninde kuvvetler ayr›l›€›n›n yeniden tan›mlanmas› mümkün oldu€u gibi, II. Dünya Savafl›’ndan itibaren dünya üzerinde parlamenter demokrasiyi baflar›yla uygulayan az say›daki devletten biri olan Federal Almanya’n›n hükümeti denetim araçlar›ndan Türk hukuku bak›m›ndan yararlan›lmas› da pekâlâ olanak dâhilindedir. S›n›rl› say›da denetim araçlar›na yer veren 1982 Anayasas›’n›n bu aç›dan
mevcut bulunan eksikliklerinin giderilerek; etkin, demokratik, yönetebilen ve istikrarl› bir parlamenter rejim inflas› önemli bir meydan okuma olarak Türkiye’nin önünde durmaya devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Parlamenter demokrasi, denetim araçlar›, Federal Almanya,
Anayasa Hukuku, Karfl›laflt›rmal› Hukuk
Abstract
Despite the fact that the government’s political responsibility against the parliament
constitutes a systemic necessity for democratic systems, the principle of the division
of powers tends to lose its traditional importance during single-party governments;
as such, it becomes more difficult to enforce such political responsibility through the
utilisation of classical control instruments. In order to find a solution for this chronic
system issue, it is one possibility to redefine the division of powers based on the axis
of government – opposition; another possibility could be provided by the utilisation
of the control instruments used by Germany, one of the few states on earth to have
success in making function the parliamentary democracy in the post-WWII-era.
Therefore, the Turkish 1982 Constitution that provides a limited number of control
instruments should be improved in order to build an efficient, democratic,
governable and solid parliamentary regime, a challenge that Turkey is still
confronting.
Keywords: Parliamentary democracy, control instruments, Germany, constitutional
law, comparative law
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Girifl
Güçler ayr›l›€› ö€retisinin, liberal demokratik siyasi rejimlerin ayr›lmaz bir parças› oldu€u ifade edilmektedir.1 ‹flte modern demokrasilerin
temelini oluflturan kuvvetler ayr›l›€› ilkesi, yasama, yürütme ve yarg›dan
oluflan üç temel devlet fonksiyonunun2 ayr› ayr› organlarda toplanmas›
ve bu flekilde ortaya ç›kmas› muhtemel bir güç temerküzünün mahut
organlar›n birbirlerini s›n›rlamas› ve dengelemesi üzerinden izale edilmesi düflüncesine dayan›r. Ancak böyle bir güç parçalanmas›n›n ve kontrolünün gerçekleflti€i bir fren ve denge rejimindeki siyasal sistemin demokratik oldu€undan söz edilebilir. Zira demokratik rejimlerin olmazsa
olmaz (sine qua non) nitelikteki ilkeleri olan; temel haklar›n korunmas›,
yasa önünde eflitlik, ço€unlu€un yönetme hakk›, siyasal plüralizm, temsil, seçim ve muhalefet etme hürriyetinin3 bir anlam ifade edebilmesi,
ancak böyle bir fren ve denge rejiminde mümkün olabilir.
Kat› kuvvetler ayr›l›€›n›n geçerli oldu€u ABD hükümet sisteminden
farkl› olarak, hükümetin parlamento içerisinden ç›kmas› üzerinden iktidar partisi tüzel kiflili€i ve onun yönetici elitleri flahs›nda yasama ve yürütme erklerinin birleflme e€iliminde oldu€u parlamenter hükümet sisteminde güçler ayr›l›€›n›n yeniden infla edilmesi, önemli bir demokrasi
sorunu olarak önümüzde durmaktad›r. Bu ba€lamda yasaman›n yürütmeyi ve özellikle de yürütmenin siyasi aç›dan sorumlu kanad› olan hükümeti denetleyebilmesini sa€layacak baz› yeni anayasal denetim vas›talar›n›n anayasalara yerlefltirilmesi, var olanlar›n ise daha etkin hale getirilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bir sonrakini halk›n seçecek olmas›na karfl›n yetkileri itibar›yla Fransa’daki muadilinden çok daha az yetkilerle donat›lm›fl bir Cumhurbaflkan› modelini öngörmeye devam eden
1982 Anayasas›’n›n cari hükümet sistemi olarak parlamentarizmi sürdürdü€ü göz önünde bulunduruldu€unda, söz konusu hükümet sistemi
için yap›lan genel elefltirilerin Türkiye için de geçerlilik tafl›d›€›na hiç

1
2
3

2

Bunun için bkz. Khan, A. L., A theory of universal democracy: beyond the end of history, volume
44/Developments in international law, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, s. 27.
Bultmann, P. F., Öffentliches Recht: Mit Vertiefung im Gewerbe-, Wettbewerbs-, Subventions- und
Vergaberecht, 2. Auflage, Springer, 2008, s. 87.
Bu temel ilkelere iliflkin aç›klamalar için bkz. Gözübüyük, A. fi., Anayasa Hukuku, Turhan
Kitabevi, Ankara, 2008, s. 25-28.
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kuflku bulunmamaktad›r. ‹flte biz bu makalemizle Federal Alman Anayasas›’ndaki hükümeti denetleme araçlar›n› mercek alt›na alarak, buradan Türk Parlamenter Sistemi’nin, parlamentoca etkin bir hükümet denetimi yap›lmas› üzerinden demokratiklik derecesini güçlendirecek baz› hukuki önerilerde bulunmaya çal›flaca€›z. Çal›flmam›z bir girifl, iki
ana bafll›k ve bir sonuç bölümünden oluflmaktad›r. Çal›flman›n amac› ve
genel manas›yla içeri€inin verildi€i girifl bölümünün hemen ard›ndan
gelen birinci ana bafll›kta genel anlam›yla parlamenter hükümet istemlerindeki hükümetin denetlenmesi konusu ele al›nm›flt›r. ‹kinci ana bafll›kta ise Federal Alman anayasa hukukundaki parlamenter denetim
araçlar›na karfl›laflt›rmal› bir hukuk perspektifiyle incelenmifl, sonuç bölümünde ise çal›flmadan ç›kar›lan ana fikir ortaya konularak, Türk hukuku bak›m›ndan baz› önerilerde bulunulmufltur.
I. Genel Olarak Parlamenter Hükümet Sistemlerinde
Parlamentonun Hükümeti Denetlemesi
Parlamenter hükümet sistemlerindeki parlamentonun hükümeti denetlemesinin temelinde kuvvetler ayr›l›€› ilkesi yatmaktad›r.4 Federal Alman Anayasas›’n›n 20. maddesinin ikinci f›kras›n›n ikinci cümlesi parlamenter denetim bak›m›ndan oldukça genifl bir anayasal temel oluflturmaktad›r.5 Söz konusu f›kradaki düzenlemeye göre, halktan türeyen bütün devlet iktidar› yine halk taraf›ndan seçim ve oylamalar yan›nda; yasama, yürütme ve yarg›dan oluflan özel organlar eliyle de kullan›l›r.6 fiu
halde bu özel organlar›n devlet iktidar›n› kendilerine tahsis edilmifl
anayasal alanlarda, birbirlerinin görev ve yetki alanlar›na bir fonksiyon
gasp›na neden olmayacak flekilde kullanmalar› üzerinden yasaman›n
ayr› bir erk olarak yürütmenin siyasal denetimi yapabilmesinin hukuki
temeli oluflturulmaktad›r. Federal Anayasa’n›n 45/b maddesi böyle bir
genel denetimi daha aç›k ifadelerle belirtmektedir. Buna göre, temel
haklar› korumak ve parlamenter denetimin yap›lmas›nda Federal Mec4

5
6

Meyer, H. “Grundlagen der Parlamentarischen Demokratie”, in Hans-Peter Schneider, Wolfgang
Zeh (Editors), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland: ein
Handbuch, Walter de Gruyter, 1989, s. 117–164, s. 144.
Ibid.
Söz konusu maddenin Almanca özgün metni için bkz. örne€in
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.html, 01.03.2010.
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lis’e yard›mc› olmak için bir parlamento komiseri atanacak ve buna iliflkin ayr›nt›lar federal bir yasayla düzenlenecektir.7 Esasen Federal Almanya Cumhuriyeti’nde t›pk› Türkiye’de oldu€u üzere, parlamenter bir
hükümet sistemi uygulanmakta oldu€undan böyle bir denetimin mevcudiyeti hükümet sisteminin do€as›ndan kaynaklanmaktad›r. Zira parlamenter bir demokraside hükümetin parlamento ço€unlu€unun siyasi
deste€i olmaks›z›n kal›c› olarak varl›€›n› devam ettirmesi mümkün de€ildir.8 Baflka bir ifadeyle hükümetin parlamenter sorumlulu€u kendisini
parlamentarist olarak adland›ran her anayasal organizasyon için asli bir
unsurdur.9 Parlamenter sistemde hükümetin yasama organ› karfl›s›nda
siyasi sorumlulu€u söz konusu oldu€undan parlamento içerisinde ço€unlu€unu kaybeden bir hükümetin bafl›na muhtemelen gelecek olan
fley, gensoru önergesinin kabulü yoluyla düflürülmesi olacakt›r. Karfl› ço€unlu€un güvensizlik oyuyla her zaman düflürülebilmesi ihtimali nedeniyle parlamentarizmde hükümetin böyle bir destek olmas›z›n ne politikalar›n› yasa fleklinde gerçeklefltirme ne de görevini savunma imkân›
olacakt›r ki bu çerçeve içerisinde hükümet ve parlamento aras›nda siyasi bir uyum sa€lanmas›na yönelik genel bir e€ilimin mevcudiyetinin ifade edilmesi gerekmektedir.10
Hükümet ve parlamento aras›ndaki yak›n iliflkinin aç›k ve uzlaflmazl›€a dönük bir yürütme denetimini oldukça zorlaflt›rd›€›11 görülmektedir. Dolay›s›yla parlamentarizmin hükümeti denetlenmesi bak›m›ndan
önem kazanan yönü muhalefet eliyle yap›lan denetimdir.12 Zira modern
parlamenter demokrasilerde siyasi partilerin giderek artan önemine paralel olarak yasama ve yürütme erklerinin iç içe geçmesi gibi denetimi
7
8

9

10
11
12

4

Söz konusu maddenin Almanca özgün metni için bkz. örn.
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.html, 03.03.2010.
Adamovich, K. L., Funk, B. C., Holzinger, G., Österreichisches Staatsrecht: Staatliche Organisation
Springers Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaft, Band 2/Österreichisches Staatsrecht, BerndChristian Funk, Österreichisches Staatsrecht: Staatliche Organisation, Ludwig Adamovich, Springer,
1998, s. 29.
Trossmann, H., “Der Bundestag: Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit”, in Gerhard
Leibholz (Editor), Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge, Mohr Siebeck,
1979, pp. 1–304, s. 46.
Adamovich, K. L., Funk, B. C., Holzinger, G., op. cit., s. 29.
Masing, J., Parlamentarische Untersuchungen privater Sachverhalte: Art. 44 GG als
staatsgerichtetes Kontrollrecht, Band 30/Jus publicum, Mohr Siebeck, 1998, s. 277.
Meyer, H., op. cit., s. 144.
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anlams›z ve imkâns›z k›lacak bir durum bafl göstermifltir ki buna yönelik
çözüm yolu olarak yasama-yürütme ayr›l›€›n›n iktidar-muhalefet ayr›l›€›
olarak yeniden tan›mlanmas› önerilebilir. Esasen parlamenter demokrasilerde art›k yasama ve yürütme aras›nda de€il de hükümet ve parlamento ço€unlu€u ile muhalefet aras›nda bir ayr›l›€›n varl›€›ndan söz
edilebilir ki bu durumda az›nl›ktaki parlamento muhalefeti denetim
araçlar›n› kullanamayacakt›r.13 Asl›nda parlamenter az›nl›€›n etkili bir
flekilde kullanamayaca€› denetim yollar› ile kast edilen parlamento ço€unlu€unun deste€ini gereksinen gensoru ve meclis soruflturmas› gibi
çok daha ciddi siyasi ve cezai sonuçlara yol açan denetim yollar›d›r. Bu
yollar›n uygulanmas› parlamento ço€unlu€unun karar›n› gerektirdi€i
için parlamenter denetimde de€er ve etkisini yitirdi€ini, buna karfl›n
parlamento az›nl›€›n›n kullanabilece€i denetim araçlar›n›n genel olarak
önemini muhafaza etti€inin14 ifade edilmesi gerekiyor. fiu halde gerek
parlamenter sistem içerisinde parlamento az›nl›€›n›n kullanabilece€i denetim yollar›n›n etki ve de€erinin art›r›lmas› gerekse de “gölge kabine”
kurumunun görev ve yetkileriyle anayasal düzeyde ihdas› gibi muhalefetin kurumsal denetim gücünü artt›racak düzenlemelerle kuvvetler ayr›l›€›n›n bu yeni anlam›yla yeniden yaflama geçirilmesi parlamenter demokrasiler için yaflamsal önem tafl›maktad›r.
Modern parlamenter demokrasilerde de iktidar ve muhalefet ayr›l›€›
temelindeki kuvvetler ayr›l›€›n›n bu yeni boyutu kabul görmektedir. Nitekim parlamenter denetimin Federal Anayasa’daki temelini oluflturan
mad. 20/II/2, iktidar ço€unlu€u ile muhalefet aras›ndaki zorunlu ayr›l›€›
denetim alan›nda ortadan kald›rmad›€› için,15 yasama ve yürütme ayr›l›€› esas›nda iktidar-muhalefet ayr›l›€› fleklinde tecelli etmektedir. Federal
siyasi yap›n›n da böyle bir tecelliyi destekledi€i aflikârd›r. Zira muhalefet
partilerinin Eyaletlerin ço€unlu€unda yönetime gelmeleri durumunda
Eyaletler Meclisi’nde de ço€unlu€u oluflturacaklar›ndan, Federal Meclis’teki iktidar partisi ço€unluklu yasama organ›n›n denetimini yapmalar› da mümkün olacakt›r.16 Ayn› saptamay› üniter siyasi yap›s› nedeniyle

13
14
15

Feik, R., Öffentliche Verwaltungskommunikation: Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Empfehlung,
Warnung,Band 148/Forschungen aus Staat und Recht, Springer, 2007, s. 109.
Adamovich, K. L., Funk, B. C., Holzinger, G., op. cit., s. 29.
Meyer, H., op. cit., s. 144.
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Türkiye için yapmak mümkün de€ildir. Oysa Türkiye gibi fren ve denge
mekanizmalar›n› Anayasas›’nda yeteri ölçüde gerçeklefltirememifl; sivil
toplum, demokratik siyasi kat›l›m ve medya gibi parlamento d›fl› yollarla güçlü bir demokratik denetim gelene€i oluflturmay› henüz baflaramam›fl devletlerde kuvvetler ayr›l›€›n›n bu yeni anlam›yla yeniden tesis
edilmesi demokratik rejimin varl›€›n› sürdürebilmesi bak›m›ndan hayati
önem tafl›maktad›r. Federal Almanya için ifade etmek gerekirse Federal
Meclis ve Eyaletler Meclisi’ne ayn› siyasi partilerin hâkim olmas› durumunda muhalefet ve iktidar ayr›l›€› üzerinden bir erk kontrolünün zay›flamas›na karfl›n,17 iflte bu parlamento d›fl› muhalefet kurumlar› devreye
girerek sistemin bir denge ve fren mekanizmas›na uygun flekilde çal›flmas›n› güvence alt›na almaktad›rlar.
II. Federal Almanya’daki Parlamento’nun Hükümeti
Denetleme Araçlar›na Karfl›laflt›rmal› Bir Bak›fl
Federal Almanya pozitif anayasa hukukunda hükümeti denetleme
araçlar› çok say›da olmakla beraber, biz bunlar aras›ndan sadece Federal Meclis içerisinde gerçeklefltirilmesi mümkün olan siyasi denetim yollar›n› inceleyece€iz.
1. Federal Baflbakan›n Güven ‹steminin Reddi Oyu Yoluyla
Hükümetin Düflürülmesi
Federal Anayasa’n›n 68. maddesine göre,18 Federal Baflbakan›n güven isteminin Federal Meclis üyelerinin ço€unlu€u taraf›ndan onay görmemesi durumunda Federal Baflbakan›n önerisi do€rultusunda Federal
Devlet Baflkan› 21 gün içerisinde Federal Meclisi feshedebilme imkân›na sahiptir. Bununla birlikte Federal Meclis’in üye ço€unlu€u itibar›yla
bir Federal Baflbakan seçmesi durumundan Federal Devlet Baflkan›’n›n
bu fesih hakk› ortadan kalkacakt›r. Hükümete süreklilik kazand›rmaya
yönelik benzer bir düzenleme 1982 Anayasas›’n›n 116. maddesinde de
öngörülmüfltür. Buna göre Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamamas›
16
17
18

6

Bultmann, P. F., op. cit., s. 87.
Ibid.
Maddenin özgün metni için bkz.
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.html, 10.03.2010.
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veya güvensizlik oyuyla düflürülmesi durumunda, flayet yeni bir Bakanlar Kurulu kurulamad›€› veya kurulmas›na karfl› güvenoyu alamad›€›
takdirde Cumhurbaflkan› TBMM Baflkan›na dan›fl›p, seçimleri yenileyebilmektedir. T›pk› afla€›da k›saca inceleyece€imiz yap›c› güvensizlik oyu
kurumunda oldu€u gibi, parlamenter rejime istikrar ve güç kazand›rmaya matuf bu usuli düzenlemelere anayasa hukukunun genel teorisinde
rasyonellefltirilmifl parlamentarizm ad› verilmektedir.19 ‹kisi de birer
rasyonellefltirilmifl parlamentarizm arac› olmas›na karfl›n Türk Anayasas›’ndaki düzenlemenin fesih yerine seçimlerin yenilenmesi kurumunu
öngörmesinin, ülkenin geçici bir süre de olsa meclissiz kalmamas› bak›m›ndan amaca çok daha uygun bir içerik tafl›d›€›n›n ifade edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye’de böyle bir yola Cumhurbaflkan›’n›n
baflvurmas› için 45 gün beklenmesini kabul etmek mümkün görünmemektedir. ‹letiflim ve ulafl›m›n bu kadar geliflti€i ve yürütmenin küresel
ekonominin dinamik ihtiyaçlar›na h›zl› bir flekilde cevap vermesi gerekti€i bir ortamda 45 gün beklemenin yönetebilen bir demokrasi bak›m›ndan ortaya ç›karaca€› sorunlar›n iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca ça€dafl parlamenter hükümet sistemlerinde yürütmenin ve yürütme
içerisinde de Baflbakan’›n güçlendirilmesi e€ilimine koflut olarak seçimlerin yenilenmesini önerme yetkisinin Federal Almanya’da oldu€u gibi
Baflbakana verilmesi daha isabetli bir tercih olacakt›r.
2. Yap›c› Güvensizlik Oyu Yoluyla Hükümetin Düflürülmesi
Yap›c› güvensizlik oyu Federal Anayasa’n›n 67. maddesinde düzenlenmektedir.20 Buna göre, üye say›s›n›n ço€unlu€uyla ard›l›n› seçip, Federal Devlet Baflkan›’ndan bunun atamas›n›n yap›lmas›n› istemedi€i sürece, mevcut Federal fiansölye’nin güvensizlik oyuyla Federal Meclis taraf›ndan düflürülmesi söz konusu olamayacakt›r.21 Federal Anayasa böyle bir durumda, Federal Devlet Baflkan›’n›n, Federal Meclis’in iste€ine
uygun flekilde hareket etmek ve yeni seçileni atamak zorunda oldu€unu
öngörmektedir (mad. 67/I). Ayr›ca anayasa hukukunun genel teorisinde
19
20
21

Bkz. Gözler, K., Anayasa Hukukuna Girifl, Ekin Kitapevi, 14. Bask›, Bursa, 2009, s. 108-109.
Korte, K. R., Fröhlich, M., Politik und Regieren in Deutschland: Strukturen, Prozesse,
Entscheidungen Grundkurs Politikwissenschaft, UTB ; 2436, 2. Auflage, UTB, 2004, s. 52.
Maddenin özgün Almanca metni için bkz.
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.html, 03.03.2010.
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de€inilen serinleme süresine tipik bir örnek oluflturmak üzere, güvensizlik oyuna iliflkin önerge ile yeni fiansölye seçimi aras›nda 48 saatlik
bir zaman dilimi mevcut olmas› gerekti€i ifade edilmifltir (67/II).
Bu düzenlemesiyle Federal Anayasa, yenisini seçmeden eskisinin
düflmesini önlemek üzerinden Weimar Cumhuriyeti (1919–1933) dönemindeki hükümet istikrars›zl›€› sorununa çözüm getirmek istemifl22 ve
bunda da önemli ölçüde baflar›l› olmufltur. Gerçekten de istikrarl› hükümet rejiminin verdi€i güçle yönetiminde istikrar ve etkinlik sa€lamay›
baflaran Federal Almanya, Avrupa Birli€i’nin siyasi ve ekonomik bak›mlardan lokomotif devleti haline gelmifltir. Askeri darbe ve müdahaleler
yan›nda Anayasa Mahkemesi kararlar›yla da s›k s›k kapat›lmalar› üzerinden kurumsallaflmas›n› tamamlamas›na izin verilmemifl zay›f siyasi partilere dayal› bir istikrars›z parlamenter hükümet sistemiyle yönetilen Türkiye’nin yap›c› güvensizlik oyu benzeri bir düzenlemeyi kendi Anayasas›’na yerlefltirmesi isabetli bir tercih olacakt›r. Günümüzdeki tek parti iktidar› istisnai baz› koflullar›n bir araya gelmesiyle oluflmufl, ar›zi bir dönemdir ve Türkiye’nin t›pk› 1960’lar, 70’ler ve 90’lardaki gibi parçal› bir
parlamento kompozisyonundan türeyebilecek müstakbel koalisyonlar›n
yönetim sorunlar›na karfl› anayasa mühendisli€i araçlar›yla flimdiden
tedbir almas› yerinde bir tasarruf olacakt›r ki kurmadan y›kmaya izin
vermeyen yap›s› üzerinden, özellikle güçlü siyasi parti veya partilere dayal› olmayan hükümetlerin süreklili€ini sistemik olarak pekifltiren pozitif karakteriyle yap›c› güvensizlik oyu bu araçlardan birini ve belki de
en önemlisini oluflturmaktad›r.
3. Meclis Araflt›rma Komisyonlar› Yoluyla Hükümetin
Denetlenmesi
TBMM’nin araflt›rma komisyonu kurmas› bak›m›ndan 1982 Anayasas›’nda yer alan düzenleme, meclis araflt›rmas›n›n bir konuda bilgi almak
için yap›lan bir denetim yolu oldu€unu ifade eden 98. maddenin üçüncü
f›kras›ndaki cümledir. Bu tek sat›rl›k cümle yetersizdir ve afla€›da görülece€i gibi konuyu anayasal ölçekte daha ayr›nt›l› düzenleyen Federal Almanya Anayasas›’ndaki norm Türk hukuku için örnek oluflturacak hacim
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ve içeriktedir. Nitekim Federal Anayasa’n›n 44. maddesi,23 hükümetin Federal Meclis içerisinde oluflturulacak komisyonlar eliyle denetimini düzenlemektedir. Federal Hükümet’e ihtiyaç duymaks›z›n, Federal Meclis’in
bu komisyonlar yard›m›yla ve ba€›ms›z olarak gerçekleri araflt›rma ve
buna iliflkin bilgileri temin etmesi mümkün oldu€u için, 44. maddede
mevcut bulunan araflt›rma komisyonlar› kurma olana€› en keskin parlamenter denetim araçlar›ndan birini oluflturmaktad›r.24 Söz konusu maddeye göre (mad. 44/I), Federal Meclis, üyelerinin dörtte birinin önergesi
üzerinden art›k bir görev haline dönüflmek üzere, kamuya aç›k müzakerelerle gerekli kan›tlar› toplayacak komisyonlar oluflturma hakk›na sahiptir; kamuya aç›k olma durumunun aksi kararlaflt›r›labilir. Meclis araflt›rma
komisyonlar›n›n meclisin görev alan›na giren herhangi bir konuda kurulmas› mümkün olmakla beraber temelde kamusal yaflama iliflkin önemli
olaylara iliflkin olan araflt›rma hakk›n›n,25 do€as› gere€i, ancak bu özellikteki hususlar için kullan›lmas› isabetli bir yaklafl›m olacakt›r. Özellikle
parlamenter demokratik rejimlerde yürütmenin siyasi aç›dan sorumlu kanad› olan hükümetin denetlenmesine yönelik olarak araflt›rma komisyonlar›n›n kurulmas›n› do€al karfl›lamak gerekir. Bu ba€lamda örne€in
belirli bir Bakanl›€›n yurttafllar›n sorular›na hiç cevap vermemesi veya
gecikerek cevap vermesi hususunu aç›kl›€a kavuflturmak için Federal
Meclis’in araflt›rma komisyonu oluflturmas› pekâlâ mümkündür.26
Federal Anayasa’ya göre, ceza usul hükümlerinin manas›na uygun
bir flekilde uygulanmas›yla delil toplama ifllemi kurulan araflt›rma komisyonu taraf›ndan gerçeklefltirilecek; mektup, posta ve telekomünikasyonun gizlili€ine dokunulmayacakt›r (mad. 44/II). Karfl›s›nda ne suçlay›c› ne de san›k mevcut oldu€undan, Ceza Usul Yasas› veya Yarg› Usul
Yasas› hükümlerini kelimesi kelimesine de€il de anlam›na uygun bir flekilde uygulamas› imkân dâhilinde olan araflt›rma komisyonunun; arama,

23
24
25
26
27

Maddenin özgün Almanca metni için bkz. örn.
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg.html, 05.03.2010.
Bröhmer, J., Transparenz als Verfassungsprinzip: Grundgesetz und Europäische Union, Band
106/Jus publicum, Mohr Siebeck, 2004, s. 113.
Schade, P., Grundgesetz mit Kommentierung, Walhalla Rechtshilfe, 7. Auflage, Walhalla & Praetoria
Verlag, 2006, s. 136.
Ibid.
Ibid., s. 137.
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el koyma veya tutuklama karar› vermesi mümkün de€ildir.27 Ancak böyle tedbirlerin al›nmas›n› komisyon mahkemeden talep edebilir.28 Ayr›ca
mahkemelerin ve idari makamlar›n komisyonun denetim çal›flmalar›na,
hem hukuki yard›mda bulunmas› hem de görev yard›m› yapmas› yükümlülü€ü mevcut bulunmaktad›r (mad. 44/III). Böylece Federal Anayasa’n›n 35. maddesinin ilk f›kras›nda yer alan ve bütün federal makamlarla Eyaletlerin birbirlerine karfl› hukuk ve görev yard›m›nda bulunaca€›na dair hükmün meclis araflt›rma komisyonlar› bak›m›ndan da bir hak
do€urdu€u aç›kl›€a kavuflturulmufltur ki Kiel Savc›l›€›’n›n 1990 ‹lkbahar›’nda gizli baz› belgeleri “U-Boot Araflt›rma Komisyonu’nun tasarrufuna
b›rakmak zorunda kalmas›, bu ba€lamda örnek bir olay olarak ifade
edilebilir.29 Bununla birlikte komisyonun sadece olgular› tespit etmesi
ve de€erlendirmesi mümkün olup, olabilecek kötü durumu durdurmak
için kendi bafl›na önlem almas›, kuvvetler ayr›l›€› ilkesine ayk›r› oldu€u
için söz konusu olamaz.30 Araflt›rma komisyonlar›n›n kararlar› yarg›sal
müzakere vasf›ndan yoksun olup, soruflturman›n alt›nda yatan gerçeklerin takdiri ve karar› konusunda mahkemeler serbestçe karar vereceklerdir (mad. 44/IV). fiu halde araflt›rma komisyonlar›n›n ön karar verme
yetkisi mevcut olmad›€› gibi, kararlar›n›n mahkemeleri ba€lamas› da söz
konusu de€ildir.31
Gerçi meclis araflt›rma komisyonlar›nda partiler güçlerine göre yer iflgal edeceklerinden, Federal Hükümeti tafl›yan Federal Meclis ço€unlu€unun bu komisyonlarda da oylar›n a€›rl›€›na sahip olaca€›n› ve hükümet ço€unlu€unu alenen zor bir duruma düflürme hususunda istekli olmayaca€›n›n anlafl›labilir flekilde ileri sürülmesi,32 pekâlâ mümkündür.
Bununla birlikte konunun kamuoyunun gündemine tafl›narak alenen
tart›fl›lmas› ve bir raporla durum tespiti yap›lmas›n›n, demokrasilerdeki
kamuoyu denetiminin önemi düflünüldü€ünde bafll› bafl›na bir de€er tafl›d›€›n›n da ifade edilmesi gerekiyor.

28
29
30
31
32
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4. Soru Yoluyla Federal Hükümetin Denetlenmesi
Parlamentonun hükümeti denetim yollar› aras›nda yer alan hukuki
araçlardan bir di€eri de sorudur. Bir denetim arac› olarak soruya 1982
Anayasas›’n›n 98. maddesinde de€inilmektedir. Söz konusu maddenin
ikinci f›kras›na göre soru, Bakanlar Kurulu ad›na cevap verilmesini sa€lamak için sözlü veya yaz›l› olarak Baflbakan veya Bakanlardan bilgi talep etmektir. TBMM ‹çtüzü€ü’nde de bu genel ilkeyi aç›klay›c› düzenlemelere yer verilmifltir. Oysa soru kurumu sadece Baflbakan ve Bakanlardan bilgi istemekle s›n›rl› de€ildir ve bu bak›mdan Federal Alman hukukunda mevcut bulunan kapsaml› bir denetim yolu olarak sorunun Türkiye bak›m›ndan da örnek oluflturdu€u ifade edilmelidir.
Öncelikle soru yolunun etkili bir flekilde kullan›labilmesi için Federal
Hükümet üyelerinin Meclis’te bulunmalar›n›n sa€lanmas› gerekmektedir
ki Federal Anayasa’n›n 43. maddesi bunu gerçeklefltirmeye yönelik bir
düzenlemedir. Söz konusu düzenlemeye göre Federal Meclis ve komisyonlar›, Federal Hükümet üyelerinin parlamento toplant›lar›nda bulunmas›n› isteme hakk›na sahiptir (mad. 43/I). Federal Anayasa’da soruya
iliflkin do€rudan herhangi bir düzenlemeye yer vermeyen Federal Almanya Hukuku, konuyu, Federal Meclis ‹çtüzü€ü’nde düzenleme yoluna gitmifltir. ‹çtüzük’te küçük ve büyük sorular ayr›m› yap›lm›flt›r. Küçük
sorular›n yöneltilmesi, konu d›fl› tespit ve de€erlendirmeleri içermeyecek ve k›sa bir gerekçe eklenebilecek flekilde, belirli bir alana iliflkin hususlarda Federal Hükümet’ten bilgi almak için, Federal Meclis Baflkan›’na verilmek suretiyle yap›lmaktad›r [‹çtüzük §104(I)].33 Federal Meclis’in yüzde befli oran›ndaki üye veya fraksiyonlar›n küçük soruda bulunabilme haklar› vard›r.34 Soru sahibi ile istiflarede bulunarak bu sürenin
uzat›labilmesi mümkün olmakla beraber, kural olarak küçük sorular›n
14 gün içerisinde yaz›l› olarak cevaplanmas›n› Federal Meclis Baflkan›
Federal Hükümetten ister [‹çtüzük §104(II)]. Küçük sorular için Federal
Meclis’te bir tart›flma yap›lma imkân› yoktur.35 Büyük sorular ise yine

33
34
35

‹çtüzü€ün özgün Almanca metni için bkz. örn.
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/go_btg/index.html, 09.03.2010.
Detjen, J., Die Werteordnung des Grundgesetzes, VS Verlag, 2009, s. 286.
Althaus, M., Rawe, S., Handlexikon Public Affairs, Cilt 1/Public Affairs und Politikmanagement,
Marco Althaus, Michael Geffken, Sven Rawe (Editors), LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster, 2005, s. 71.
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yüzde befl oran›ndaki parlamenterler veya fraksiyonlar taraf›ndan yap›lmaktad›r.36 Üstelik büyük sorular›n yöneltilmesi yoluyla muhalefet, bir
konunun Genel Kurul gündemine al›nmas›n› sa€layarak Federal Meclis’te tart›fl›lmas›na olanak sa€lamakta, bu tür sorulara cevap ise kural
olarak Kabinenin karar›yla verilmektedir.37
Bunlara ilave olarak her bir Federal Meclis üyesinin k›sa tekil sorular›, yaz›l› veya sözlük olarak cevapland›rmak üzere Federal Hükümete
yöneltmesi de pekâlâ mümkündür (‹çtüzük §105). Böylece bireysel bir
diyalogla parlamenterlerin hükümet üyelerinden yaz›l› veya sözlü olarak
hesap sormalar› mümkün olabilmektedir. Ayr›ca güncel kamu yarar› ile
ilgili konularda da befl dakikal›k k›sa tart›flmalarla [‹çtüzük §106 (I)], Federal Meclis üyeleri Federal Hükümet üyelerine elefltiri yöneltebilme imkân›na sahiptirler.
Sonuç
Özgürlükçü bir demokratik rejimin performans›n› ölçmede yararlanaca€›m›z ölçütlerden biri de hiç flüphesiz yöneticilerin siyasi bak›mdan
da parlamento önünde hesap verebilirlik düzeyidir. Üstelik parlamenter
hükümet sistemi gibi hükümetin parlamento karfl›s›nda siyasi sorumlulu€a sahip olmas›n›n yap›sal bir koflul olarak mevcut oldu€u rejimlerde
bu tür bir hesap verebilirli€in en ileri düzeyde sa€lanmas› önemli bir
gerekliliktir. Siyasi partilerin sistem içerisinde artan önemine binaen,
özellikle tek parti iktidarlar› döneminde, parti tüzel kiflili€ine hâkim
olan liderin flahs›nda yasama ve yürütme erklerinin cem oldu€u bir ortamda art›k kuvvetler ayr›l›€›ndan söz edilemeyece€i aç›kt›r. Oysa demokratik rejimlerin temelinde kuvvetler ayr›l›€› ilkesi yatmaktad›r. Hangi
erkte oldu€unun önemi olmaks›z›n kuvvetlerin tek bir organda birleflmesinin, meclis hükümeti, mutlak monarfli veya diktatörlük gibi antidemokratik hükümet sistemlerine yol açaca€› her türlü izahtan varestedir.
Parlamenter demokrasilerde yürütmenin yasaman›n içerisinden ç›kmas› ve yasama ço€unlu€una hâkim olan siyasi partinin yürütmeye de
36

37
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hâkim olmas› nedeniyle klasik anlam›yla kuvvetler ayr›l›€›n›n önemini
yitirdi€i görülmektedir. fiu halde bu tür demokrasilerde kuvvetler ayr›l›€›n›n, yarg› bir kenara b›rak›lacak olursa yasama ve yürütmeden ziyade
iktidar ve muhalefet ayr›l›€› üzerine yeniden tan›mlan›p, bina edilmesi
gerekmektedir ki örne€in ‹ngiliz Parlamenter Hükümet Sistemi’ndeki
gölge kabine kurumunun anayasallaflt›r›lmas› üzerinden muhalefetin siyasi ve hukuki konumunun cari sistem içerisinde tahkim edilmesi isabetli bir tasarruf olacakt›r. Üstelik Türkiye gibi siyasi partilerin kurumsallaflmas›n› henüz tamamlamad›€›, parlamento d›fl› fren ve denge mekanizmalar›n›n yeterince güçlü olmad›€›, otoriter bir siyasi kültürden gelen
ülkelerde kuvvetler ayr›l›€›n›n bu yeni anlam›yla yeniden tesis edilmesi
çok daha büyük bir aciliyet arz etmektedir. “Gensoru”, “soru”, “meclis
araflt›rmas›”, “genel görüflme” ve “meclis soruflturmas›” gibi s›n›rl› say›daki denetim yollar›na bünyesinde yer veren 1982 Anayasas›’n›n etkin
ve istikrarl› parlamenter bir kontrol sistemi getirdi€inden söz etmek
mümkün gözükmemektedir. Bu ba€lamda Türkiye’de oldu€u gibi parlamenter bir hükümet sistemiyle yönetilen Federal Alman Anayasas›’nda
mevcut olan denetim yollar›ndan yararlan›lmas› isabetli olacakt›r. Federal Almanya’n›n federal siyasi yap›s›na iliflkin farkl›l›klar ihmal edilerek
Federal Alman Hukuku’nda mevcut bulunan “Federal Baflbakan›n güven isteminin reddi oyu yoluyla hükümetin düflürülmesi”, “yap›c› güvensizlik oyu yoluyla hükümetin düflürülmesi”, “meclis araflt›rma komisyonlar› yoluyla hükümetin denetlenmesi” ve “soru yoluyla Federal Hükümetin denetlenmesi” gibi erken seçime gitme ve denetim yolar›n›n
kabulüyle; Türkiye bak›m›ndan da demokratik, yönetebilen, etkin ve istikrarl› bir parlamenter yönetim ortaya ç›karmak mümkün olabilecektir.
Türkiye, parlamenter sistemine bu vas›flar› kazand›racak reformlar›n bir
an önce yap›lmas›n› bekliyor.
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İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçuna
Genel Bir Bakış
Av. Zeki Aksoy*
Özet
Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 47/A-1 maddesine göre, “sermaye piyasas› araçlar›n›n
de€erini etkileyebilecek, henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgileri kendisine veya üçüncü kiflilere menfaat sa€lamak amac›yla kullanarak, sermaye piyasas›nda ifllem yapanlar aras›ndaki f›rsat eflitli€ini bozacak flekilde mameleki yarar sa€lamak veya bir zarar› bertaraf etmek” içeriden ö€renenlerin ticareti olarak tan›mlanm›flt›r.
Bu suçla ilgili yasa metninin geliflmifl ülke uygulamalar› ve AB normlar› çerçevesinde
yeniden düzenlenmesi gereklidir. Öncelikle bu suçla mücadele aç›s›ndan herkesin
suçun faili olabilece€ini kabul etmek do€ru olacakt›r. Yine bu suçun bir “zarar suçu”
olarak de€il “tehlike suçu” olarak düzenlenmesi gerekir. Bu suçlarla ilgili soruflturman›n SPK’n›n baflvuru flart›na ba€lamak hukuk devletiyle ba€daflmamaktad›r.
Anahtar Kelimeler: ‹çeriden ö€renenlerin ticareti suçu, Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 47/A-1 maddesi, Sermaye piyasas› arac›n›n de€erini etkileme, borsada manipülasyon, Sermaye Piyasas› Kurulu
Abstract
Insider trading is an offence defined by art. 47/A-1, Securities Exchange Act, as
“drawing monetary gain or evading a loss as to disturb the balance among those
performing transactions at the capital market, through the use of non-public
information that is capable of effecting the market towards the aim of gaining benefit
through such information for him/herself or for others”.
Regulations regarding this offence should be improved by taking into account
comparable practices in more developed legal systems and the framework of EUprovisions. First, it should be amended as to include any person as a possible
perpetrator. Another point is the necessity to redesign this offence as an inchoate
crime, where the creation of a danger should be sufficient for its completion.
Another point of criticism is that under Turkish law, the prosecution of such crimes
can only be initiated by a request of the Capital Markets Board. This requirement
cannot be regarded as compatible with the rule of law.
Keywords: Insider trading, art. 47/A-1 Securities Exchange Act (Turkish), affecting
the value of a capital market instrument, market manipulation, Capital Markets Board
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Girifl
Günümüzde ülkelerin ekonomik kalk›nm›fll›k seviyesi ile sahip olduklar› sermaye piyasalar›n›n geliflmifllik seviyesi aras›nda önemli bir
paralellik bulunmaktad›r. Örne€in dünyan›n en büyük ekonomisi olan
Amerika Birleflik Devletleri’nde sermaye piyasas› araçlar›na yap›lan yat›r›m tutar› bankalara yat›r›lan mevduat tutar›n›n yaklafl›k 2 kat›d›r. Dünya
borsalar›nda her gün trilyonlarca dolarl›k ifllem hacimleri gerçeklefltirilmektedir. Bu durum kaç›n›lmaz olarak sermaye piyasalar›n›n düzenlenmesi ihtiyac›n› ortaya ç›karm›flt›r. Sermaye piyasalar›n sa€l›kl› ve güven
içinde çal›flmas›n› engelleyen bafll›ca iki suç tipi ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan ilki insanlar› kand›rarak bir menkul k›ymeti almaya veya satmaya
sevk etmeye veya menkul k›ymetin fiyat›n› yapay bir seviyede tutmaya
yönelik davran›fllar olarak tan›mlanan manipülasyon, di€eri ise sermaye
piyasas› araçlar›n›n fiyatlar›n› etkileyecek önemli bilgilere sahip kiflilerin
bu bilgileri kamuya aç›klamadan önce kendi menfaatleri do€rultusunda
kullanmalar› olarak özetlenebilecek içeriden ö€renenlerin ticareti, ‹ngilizce tan›m›yla “insider trading” suçudur.
Haz›rlanm›fl olan bu çal›flmada ülkemizde 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu ile düzenlenen bu suçlardan “içeriden ö€renenlerin ticareti
suçu” ceza hukuku aç›s›ndan incelemeye konu edilmifltir. Ancak, bu konu incelenmeye baflland›€›nda ülkemizde son derece yayg›n olarak ifllendi€i düflünülen bu suçu detayl› olarak inceleyen bilimsel çal›flma ve
yay›nlar›n son derece az oldu€u görülmüfltür. Yine bu suçla ilgili olarak
ceza alan kiflilerin yok denecek kadar az olmas›1 da uygulamadaki eksiklikleri ortaya koyan önemli bir gösterge olarak önümüze ç›km›flt›r. Bu
çal›flmada bu suçun unsurlar› ceza hukuku özelinde incelenmeye çal›fl›lm›fl, görülen eksiklikler ortaya konulmufl ve bunlara iliflkin çözüm önerileri getirilmeye gayret edilmifltir.

1
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Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan al›nan bilgiye göre, bu suçla ilgili mahkûmiyet karar›n›n bulundu€u
sadece 2 dosya bulunmaktad›r: Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 97/949 Esas, 97/999 Karar
say›l› dosyas› ile ‹stanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2007/873 Esas, 2009/151 Karar say›l› dosyas›.
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I. ‹çeriden Ö€renenlerin Ticareti Kavram›
‹çeriden ö€renenlerin ticareti, bir kimsenin görevi veya yapt›€› ifl dolay›s›yla edindi€i, bir sermaye piyasas› arac›n›n de€erini etkileyecek s›rlardan yararlanarak ç›kar sa€lamas›n› ifade etmektedir2. Sermaye piyasas› araçlar›n›n gelecekteki fiyatlar› konusunda sahip olunan ve henüz kamuya aç›klanmam›fl önemli bilgiler sahibine büyük yarar sa€layabilir.
Halbuki sermaye piyasalar›n›n güven, aç›kl›k ve dürüstlük içinde çal›flmas› için bütün yat›r›mc›lar›n eflit ve do€ru flekilde bilgilendirilmesi, bu
f›rsat eflitli€ini bozan fiil ve ifllemlerin önlenmesi zorunluluktur3. Bu çerçevede kamunun ayd›nlat›lmas›na4 iliflkin düzenlemeler yan›nda sermaye piyasas› alan›nda gerçeklefltirilen hukuka ayk›r› fiillerin önlenmesine
yönelik yeni suç tiplerine yer verilmektedir5.
Bütün dünya borsalar›nda içeriden ticaret veya yanl›fl ve hileli bilgiler
sebebiyle birçok skandal yaflanm›fl ve tasarruf sahipleri büyük zararlara
u€ram›fllard›r. Tabiat›yla bu tip olaylar sermaye piyasas›na olumsuz etkiler yapm›flt›r6. Nitekim birçok ülke bu konuyu öteden beri düzenleme
2

3

4

5
6

Sermaye Piyasas› Kanunu madde 47/A1’e göre, sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erini etkileyebilecek, henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgileri kendisine veya üçüncü kiflilere menfaat sa€lamak amac›yla kullanarak, sermaye piyasas›nda ifllem yapanlar aras›nda f›rsat eflitli€ini bozacak flekilde mameleki yarar sa€lamak veya bir zarar› bertaraf etmek içeriden ö€renenlerin ticaretidir.
Bu eylemlerin yasaklanmas›na karfl› ç›kan bir k›s›m görüfl sahipleri ise içeriden ö€renenlerin ticaretinin flirket çal›flanlar› ve hakim ortaklar› için bir nevi ücret veya gelir niteli€inde oldu€unu, menkul k›ymet borsalar›nda spekülasyonun, olmazsa olmaz bir unsur oldu€unu, içeriden ö€renenlerin
ayn› zamanda iyi birer spekülatör olduklar›n›, spekülasyonlar›n da borsalara canl›l›k getirdi€ini ve
sermaye piyasalar›n›n geliflmesine katk›da bulundu€unu, ayr›ca içeriden ö€renen flah›slar›n flirkete
ait gizli bilgilere baz› özel çal›flma ve gayretleri sonucu ulaflt›klar›n› iddia etmektedirler. Bu konuda
ay r›n t› l› bil gi için bkz.: Hart man, Jo erg; In si der Tra ding: A Le gal And Eco no mic Prob lem,
http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Hartmann/Hartmann.pdf (17.05.2009); Kütükçü, Do€an;
Sermaye Piyasas› Hukuku, ‹kinci Cilt, ‹stanbul 2005, s. 432 vd.; Turanboy, Asuman; ‹nsider Muameleleri, Ankara 1990, s. 47 vd.
Kamuyu Ayd›nlatma: Sermaye piyasas›n›n aç›kl›k ve dürüstlük içinde iflleyiflini sa€lamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve di€er ilgililerin zaman›nda bilgilendirilmesini temin etmek amac›yla, sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erini ve yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar›n› etkileyebilecek önemli olay
ve geliflmelerin (özel durumlar›n) kamuya aç›klanmas›d›r. Sermaye Piyasas› ve Borsa Temel Bilgiler K›lavuzu, ‹stanbul 2001. Kamuyu Ayd›nlatma konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz.: Ünal, O€uz
Kürflat; Sermaye Piyasalar›nda Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar, Ankara 1999, s. 127 vd.
Evik, Ali Hakan; Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n De€erini Etkileyebilecek Aldat›c› Hareketler Yapma
(Manipülasyon) Suçlar›, Ankara 2004, s. 75 vd.
Yasaman, Hamdi; Menkul K›ymetler Borsas› Hukuku, ‹stanbul 1992, s. 214 vd.
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yoluna gitmifltir7. ‹ngilizcede “Insider trading” ad› verilen içeriden ö€renenlerin ticareti ile ilgili ilk düzenlemeler Amerika’da 1934 tarihli Securities Exchange Act’de yer alm›fl ve daha sonra Amerikan Sermaye Piyasas› Kurumu (SEC) ve mahkeme kararlar› ile bu kavrama gerçek içeri€i
kazand›r›lm›flt›r.8
SEC taraf›ndan kabul edilen tan›ma göre, “‹nsider muameleleri, halka aç›k anonim flirketlerde, flirketteki pozisyonu ve görevi sebebiyle bir
menkul k›ymetin ileride oluflabilecek kur de€eri ile ilgili bilgilere sahip
olan kiflinin, bu bilgileri kamuya aç›klamadan önce borsa içi ve d›fl›
al›m sat›mlarda kullanarak kendisine veya baflka bir flah›s için menfaat
sa€lamas›d›r”.
Ülkemizde ise 1980’li y›llar›n bafllar›nda yaflanan bankerler skandal›9
sonras›nda sermaye piyasalar›na çekidüzen verme amac›yla 1981 y›l›nda
Sermaye Piyasas› Kanunu yürürlü€e konulmufltur. Kanunun ilk fleklinde
yer verilmeyen içeriden ö€renenlerin ticareti suçu, 1992 y›l›nda yap›lan
de€ifliklikle mevzuat›m›zdaki yerini alm›flt›r.
II. Suçun Kanuni Tan›m› ve Unsurlar›

A. Suçun Kanuni Tan›m›
‹çeriden ö€renenlerin ticareti ya da di€er yayg›n ad›yla “insider trading” suçunun yasal tan›mlamas› 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunun
47/A-1 maddesinde yap›lm›flt›r. Buna göre “sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erini etkileyebilecek, henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgileri ken7
8
9

10
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Amerika Birleflik Devletleri 1934 tarihli Securities Exchange Act; Kanada 1970 tarihli Canada Corporations Act; Fransa 1966 tarhili Code des Societes; Almanya 1994 Securiries Trading Act.
Palmiter, Alan R.; Securities Regulation, 2002 New York, s. 315 vd.
24 Ocak 1980’de al›nan ekonomik kararlar Türkiye`de yeni bir dönemin bafllang›c› olmufltur. 24
Ocak kararlar›n›n en önemli sonuçlar›ndan biri kuflkusuz daha sonra skandala dönüflen bankerlik
sürecidir. Al›nan kararla bafllayan serbest piyasa dönemi ile birlikte peflpefle aç›lan bankerlik bürolar›n›n say›lar›, 1982`lere gelindi€inde binleri bulmufltur. O dönemde 31 banka, bankerler arac›l›€›yla mevduat toplam›flt›r. Ancak 1982 y›l›na gelindi€inde küçük ölçekteki bankerler birer ikifler
batmaya bafllam›flt›r. Bankalar›n 18 Haziran 1982`de bankerler arac›l›€›yla mevduat sertifikas› satmama karar› almas› Bankerler için sonun bafllang›c› olmufl ve bankalar›n ald›€› bu karardan sonra
h›zl› bir çöküfl sürecine giren bankerlerin tamam›na yak›n› iflas etmifl ve onbinlerce kifli ma€dur
olmufltur. Daha detayl› bilgi için bkz.: http://www.ekonews.com, (20.05.2009).
2499 say›l› Kanunun “tan›mlar” bafll›kl› 3’üncü maddesinde: “sermaye piyasas› araçlar›, men-
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disine veya üçüncü kiflilere menfaat sa€lamak amac›yla kullanarak,
sermaye piyasas›nda ifllem yapanlar aras›ndaki f›rsat eflitli€ini bozacak
flekilde mameleki yarar sa€lamak veya bir zarar› bertaraf etmek ‘içeriden ö€renenlerin ticareti’dir.”

B. Suç ‹le Korunan Hukuki De€er
Suç ile korunan hukuki de€er öncelikli olarak bireyler, bireylerin
ekonomik ç›kar ve yararlar› ile ifllem güvenlikleridir. Tek tek bireylerin
yarar ve ifllem güvenli€inin korundu€u sermaye piyasalar› da toplamda
bir bütün olarak ülkenin ekonomik düzenini sa€lamaktad›r. Dolay›s›yla
bu suç ile nihai olarak ülkenin ekonomik düzeni korunmaya çal›fl›lmaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kanunu’nun genel gerekçesinde ve cezai hükümlerini düzenleyen 47’nci maddesinin hükümet gerekçesinde “sermaye piyasas›n›n güven ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n› sa€lamak” ve “tasarruf
sahiplerinin haklar›n› korumak” amaçlar› vurgulanmakta ve bu amaçlara
ulafl›labilmesi için Sermaye Piyasas› Kurulu’na “halka arz olunan menkul k›ymetlerin tam ve gerçe€e uygun olarak kamuya aç›klanmas›yla tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmas› görevi verilmektedir”. Sermaye Piyasas› Kanunu’nun “konu ve amaç” bafll›kl› 1’inci madde sin de; “Ser ma ye Pi ya sa s› Ka nu nu’nun ko nu su nun ta sar ruf la r›n
menkul k›ymetlere yat›r›larak halk›n iktisadî kalk›nmaya etkin ve yayg›n bir flekilde kat›lmas›n› sa€lamak amac›yla, sermaye piyasas›n›n güven, aç›kl›k ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n› tasarruf sahiplerinin hak ve
yararlar›n›n korunmas›n› düzenlemek ve denetlemek oldu€u” ifade
edilmifltir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasas› Kanunu’nun gerekçesinden yola ç›karak, bu suç ile yat›r›mc›lar aras›nda f›rsat eflitli€inin sa€lanmaya çal›fl›ld›€›n›, yat›r›mc›lar aras›nda haks›z rekabetin veya kazanc›n önüne geçilmesinin amaçland›€›n› ve böylelikle özelde bireylerin ve genelde ülke nin eko no mik dü ze ni nin ko run ma s› n›n he def len di €i ni söy le mek
mümkündür.
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C. Suçun Konusu ve Unsurlar›
Yasada tan›mlanan bu suçun ortaya ç›kabilmesi için;
- Sermaye Piyasas› Arac›’n›n (Suçun Konusu),
- Bu sermaye piyasas› arac›n›n de€erini etkileyebilecek nitelikte kamuya aç›klanmam›fl bir bilginin bulunmas› (Suçun Ön fiart›),
- Görevi veya mesle€i gere€i bu bilgiye sahip olan kifliler ve/veya
bunlarla temaslar› bulunan kiflilerin bulunmas› (Suçun Faili),
- Bu kiflilerin menfaat sa€lamak amac›yla (Suçun Manevi Unsuru),
- Bu bilgiyi kullanmas› ve neticesinde menfaat temin etmesi (Suçun Maddi Unsuru),
gerekmektedir.
Yukar›da say›lan tüm unsurlar›n bir araya gelmesi durumunda suç
oluflacakt›r.

1. Suçun Konusu: Sermaye Piyasas› Arac›
‹çeriden ö€renenlerin ticareti suçunun konusu sermaye piyasas› araçlar›d›r. Sermaye Piyasas› araçlar›n tan›m› kanunda ayr›nt›l› olarak yap›lm›flt›r.10 Kanun sermaye piyasas› ifllemlerine konu olabilecek her türlü
yat›r›m enstrüman›n› kapsam›na almak amac›yla son derece genifl bir tan›m yapm›flt›r. Ancak özellikle ülkemiz sermaye piyasalar›nda a€›rl›kl›
olarak hisse senetleri ve tahviller ifllem görmektedir11. Zaten “Borsa” denince de hemen herkesin akl›na “hisse senetleri” gelmektedir12. ‹çeriden

11

12

13

20

kul k›ymetler ve di€er sermaye piyasas› araçlar›d›r. Menkul k›ymetler, ortakl›k veya alacakl›l›k sa€layan belli bir mebla€› temsil eden, yat›r›m arac› olarak kullan›lan, dönemsel gelir getiren misli
nitelikteki seri halinde ç›kan, ibareleri ayn› olan ve flartlar› Sermaye Piyasas› Kurulunca belirlenen k›ymetli evrakt›r. Di€er sermaye piyasas› araçlar› menkul k›ymetler d›fl›nda kalan ve flartlar›
Kurulca belirlenen evrakt›r. fiu kadar ki nutuk için çek, poliçe, bono ve mevduat sertifikalar› bundan müstesnad›r” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
‹zmir Vadeli ‹fllemler ve Opsiyon Borsas›’n›n 2007 y›l›nda faaliyete geçmesiyle birlikte yurtd›fl›nda
çok uzun y›llard›r al›m-sat›ma konu olan türev ürünlerde ülkemizde ifllem görmeye bafllam›flt›r. Yine uzun y›llard›r faaliyet gösteren ‹stanbul Alt›n Borsas›’nda ise alt›n ve di€er k›ymetleri temsil
eden menkul k›ymet sertifikalar› ifllem görmektedir. Daha detayl› bilgi için bkz.: www.vob.org.tr
Halbuki bilinenin aksine ‹MKB’de Tahvil ve Bono Piyasas›’n›n ifllem hacmi hisse senedi piyasas›n›n ifllem hacminin yaklafl›k 4 kat› büyüklü€ündedir. ‹MKB gelirlerinin büyük ço€unlu€u da tahvilbono piyasas› ifllemleri üzerinde al›nan borsa paylar›ndan oluflmaktad›r. Detayl› bilgi için bkz.:
www.imkb.gov.tr
De€eri baflka bir finansal varl›€›n veya mal›n de€erine do€rudan ba€l› olan finansal araçlar türev
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ö€renenlerin ticareti de özellikle “hisse senetleri” üzerinden yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla suçun konusu kanunda sermaye piyasas› araçlar› olarak
çok genifl bir flekilde öngörülmüfl olmakla birlikte, ülkemizde özel sektör tahvillerinin ve türev ürünlerinin13 yayg›n olmad›€›, esasen de bu gibi araçlar›n bu suça çok elveriflli olmad›€› dikkate al›nd›€›nda, suçun
konusunun sadece “hisse senetleri” olabilece€ini düflünmek yanl›fl olmayacakt›r.
Ame ri kan ve ‹n gi liz mev zu at›n da, in si der mu ame le le ri ne, bü tün
menkul k›ymetlerin konu teflkil edebilece€i belirtilmekle beraber, mahkeme kararlar›ndan da anlafl›laca€› üzere, bu tip muamelelerin genellikle hisse senetleri üzerinde yap›ld›€› anlafl›lmaktad›r. Yine sermaye piyasalar› geliflmifl ülkelerde, hisse senetleri yan›nda, tahviller, özellikle hisse
senediyle de€ifltirilebilir tahviller, kat›lma ve intifa senetleri de, insider
muamelerine konu olabilmektedir14.

2. Suçun Ön fiart›: ‹çsel Bilgi
Edinilen bilginin “içsel bilgi” olabilmesi bir tak›m özellikleri tafl›mas›na ba€l›d›r: ‹çsel bilginin bir kimseye kazanç temin edebilmesi için,
menkul k›ymetlerin fiyatlar›n› etkileyebilecek bilgi veya haber vasf›nda
olmas› gerekmektedir15. Bilginin yarataca€› sonucun etkili olmas› hususlar›ndan birisi de, somut olayda söz konusu bilginin piyasada belli bir
a€›rl›€›n›n ve öneminin olup olmad›€›n›n belirlenmesidir. ‹çeriden ö€renenlerce edinilen bilginin “güvenilir” olmas› ve içeriden ö€renenin “kamuya duyurulmadan önce” bu bilgiyi elde etmesi flartt›r. Her bilgi mutlaka “içsel bilgi” vasf›nda de€ildir. Bu sebeple, hangi bilgilerin etkin oldu€unu tespit etmek öncelik tafl›maktad›r16.

14
15
16

araç olarak adland›r›lmaktad›r. Türev araçlar, dayanak varl›€›n sahipli€inin el de€ifltirmesine gerek
olmaks›z›n, bu varl›kla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sa€lar. Türev araçlar, riskten
korunma, yat›r›m veya arbitraj amac›yla kullan›labilir. Vadeli ifllem (futures) ve opsiyon (options)
sözleflmeleri türev araçlar aras›ndad›r. Bunun yan›nda, forward ve swap sözleflmeleri de türev
araçlar grubuna dahildir. Daha detayl› bilgi için bkz.: www.vob.org.tr
Turanboy, s. 47 vd.
Esasen bir çok kimsenin hisse senetleri ile ilgili özel bilgiye sahip olabileceklerini düflündükleri kiflilere
s›kça sorduklar› “tüyo var m›?” fleklindeki sorudaki “tüyo” bir anlamda içsel bilgiyi temsil etmektedir.
ABD ve ‹ngiliz Hukuk Sistemlerinde, bu tip bilgilerin kanunlarda teker teker say›lmas› (numerus
clausus) yerine, baz› prensiplerden hareket edilmesi usulü tercih edilmifltir. ABD, ‹ngiliz, Frans›z ve
Almanya’da “edinilen bilginin fiyata etkili olmas›” ile kastedilen fleyin, menkul k›ymetlerin fiyat›n›
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Gerçekten de her bilgi bu suça konu olamaz. Bu bilginin, sermaye
piyasas› arac›n›n de€erini etkileyebilecek nitelikte olmas› gerekir17. Bu
da çeflitli flekillerde olabilir. Hisse senedi ihraç eden flirketin bilanço dönemindeki kâr› ile ilgili bilgiler, sermaye art›r›m› ile ilgili bilgiler, flirketin
el de€ifltirmesi ya da bir baflka güçlü flirketle birleflmesi ile ilgili bilgiler,
flirketin sat›fllar›n› yüksek oranda art›raca€› sonucunu do€uraca€›ndan
ihracat ya da sat›fl ba€lant›lar›, flirketin portföyündeki bir baflka flirkete
ait hisse senetlerini satarak nakde geçece€ine iliflkin bilgiler, bir baflka
flirketin hedef flirket seçerek hisse operasyonlar›yla ele geçirilmesi karar›
ve yat›r›m karar› gibi bilgiler Türk sermaye piyasas›nda en çok rastlanan
spekülâsyon konular›d›r18.
Yabanc› birçok ülke düzenlemelerinde oldu€u gibi19 Sermaye Piyasas› Kanununda içsel bilgilerin neler oldu€u tek tek say›lmam›flt›r. Netice
itibariyle fiyatlar üzerinde etkili olabilecek bilgi ve haberler çok çeflitli
oldu€u ve bunlar› tek tek sayman›n mümkün olamayaca€› dikkate al›nd›€›nda bu düzenlemenin yerinde oldu€u düflünülmektedir.
Kanun içsel bilginin neler olabilece€ini tek tek saymam›fl olmakla
birlikte, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ç›karm›fl oldu€u “Özel Durumlar›n
Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli€i’nde” içsel bilginin tan›m›
yap›lm›fl ve hangi haber ile bilgilerin kamuya duyurulmas› gerekti€i ve
sorumlular›n kimler oldu€u hususlar› düzenlenmifltir. Yine söz konusu
Tebli€ hükümlerine dayal› olarak SPK taraf›ndan bir rehber20 oluflturulmufl ve bu rehberde içsel bilginin tan›m› detayland›r›lm›fl ve hangi bilgilerin bu kapsamda de€erlendirilebilece€i ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.
Buna göre içsel bilgi, sermaye piyasas› arac›n›n de€erini ve yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar›n› etkileyebilecek henüz kamuya aç›klanmam›fl bilgi-

17
18
19
20

22

etkileyebilecek, yani menkul k›ymetlerin gelecekteki fiyatlar›n›n ve piyasadaki fiyat›n›n oluflmas›na müessir olabilecek malumat oldu€udur. Bu bilgiler ise, pek tabii olarak, iflletmeyle ilgili olan,
iflletmenin iktisadi durumunu belirleyen (kazanc›, kay›plar›, rezervleri, geliflim projeleri v.b.) veya
sermaye piyasas›n›n genel durumunu aksettiren bilgilerdir. Turanboy, s. 47 vd.
Avrupa Birli€i’nin Piyasan›n Kötüye Kullan›lmas› Direktifi’ne (2003/6) göre içsel bilginin sermaye
piyasas› arac›n›n de€erini önemli oranda etkileyecek nitelikte olmas› gereklidir.
Çolak, U€ur; Insider Trading Suçu, http://www.yayin.adalet.gov.tr/6_sayi%20i%C3%A7erik/U%
C4%9Fur%20%C3%87olak.htm (20.05.2009)
Ayr›nt›l› bilgi için bkz.: Yasaman s. 213 vd.; Turanboy s. 47 vd.
Özel Durumlar›n Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli€i Çerçevesinde Haz›rlanan Özel Durum Aç›klamalar›na ‹liflkin Rehber, www.spk.gov.tr
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leri ifade eder. Bu tan›m göz önüne al›nd›€›nda içsel bilgi:
a) Somut bir olaya iliflkin,
b) Makul bir yat›r›mc›n›n yat›r›m karar›n› al›rken anlaml› kabul edebilece€i,
c) Kamuya aç›klanmam›fl durumlarla ilgili,
d) Sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m sat›m›nda kullan›lmas› durumunda kullan›c›s›na bu bilgiden haberi olmayan di€er yat›r›mc›lara nazaran avantaj sa€layabilecek olan,
e) Kamuya aç›kland›€› takdirde söz konusu sermaye piyasas› arac›n›n de€erinde veya yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar› üzerinde etki
yaratabilecek bilgi olarak tan›mlanm›flt›r.
Yine bu rehbere göre bilginin fiyat veya yat›r›mc› kararlar› üzerinde
etkiye sahip olup olmayaca€› afla€›daki gibi de€erlendirilir:
‹lk ad›m böyle bir bilginin tek bafl›na fiyat veya yat›r›m karar› üzerinde etkili olup olmad›€›n›n gözden geçirilmesidir. Bunun için makul bir
yat›r›mc›n›n karar verme an›nda bilgiyi ne flekilde de€erlendirece€inin
önceden tahmin edilmesi gerekir. Ele geçirme anlaflmalar›, önemli bulufllar, kar da€›t›m›, acze düflme tehlikesi, sermayenin artt›r›lmas› veya
azalt›lmas› vb durumlar buna örnek olabilir. Bu ad›m› takiben, somut
olay›n mevcut veya muhtemel sonuçlar›n›n fiyat veya yat›r›m kararlar›
üzerinde etkisinin olup olmayaca€› de€erlendirilmelidir.
Söz konusu Tebli€’de ve Tebli€e dayal› olarak haz›rlanan Rehber’de
yer alan ve yat›r›mc›lar›n yat›r›m kararlar›n› etkileyece€i varsay›lan bildirim yükümlülükleri içsel bilginin tespiti aç›s›ndan önemli bir veri kabul
edilebilir. Ancak, söz konusu yükümlülüklerin Tebli€’le düzenlendi€i ve
suçlar›n kanunili€i ilkesi çerçevesinde genel düzenleyici idari ifllem niteli€indeki bu Tebli€de veya Rehber’de yer alan bildirime konu her bilginin
do€rudan bu suçun konusunu oluflturmayaca€›n› da unutmamak gerekir.
Geliflmifl ülke örneklerine bakt›€›m›zda da içeriden ö€renenlerin ticaretinin genellikle flirket birleflme ve sat›n alma olaylar›nda yafland›€› görülmektedir. Büyük ölçekli flirket birleflme ve sat›n alma ifllemlerinde yat›r›m dan›flmanl›k firmalar›ndan bafllayarak, hukuk ve muhasebe firmalar›n›n ve daha birçok kifli veya kuruluflun dâhil oldu€u bir süreç yaflanmaktad›r21. ‹ngiltere Sermaye Piyasas› Kurulu’nun22 verilerine göre sat›n
23
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alma haberlerinin kamuya aç›klanmas›ndan önce bu flirketlerin yaklafl›k
3/4’ünde ola€an d›fl› fiyat hareketi gözlenmifltir23.
Öte yandan somut olarak tek bir hisse senediyle ilgili olmamakla birlikte tüm ekonomiyi veya belirli sektörleri ilgilendirebilecek ve do€rudan fiyatlara etki edebilecek nitelikte siyasi, idari ve ekonomik kararlar
veya haberler söz konusu olmaktad›r. Özelliklede henüz ülkemiz gibi,
siyasi ve ekonomik istikrar›n yeterince sa€lanamad›€› ülkelerde bu gibi
geliflmeler hisse senetleri fiyatlar› üzerinde son derece etkili olmaktad›r.
Merkez Bankas›’n›n faiz karar›, enflasyon ve di€er ekonomik veriler, vergi indirimleri veya sektörel teflviklere yönelik Bakanlar Kurulu karar›,
IMF anlaflmas› v.b. birçok karar veya haber, fiyatlara etkili olabilecek son
derece önemli bilgilerdir. Örne€in S&P, Moody’s and Fitch gibi uluslararas› derecelendirme kurulufllar›n›n Türkiye’nin ülke notu ile ilgili kararlar› fiyatlar üzerinde son derece etkili olmaktad›r. Bu kararlar aç›klanmadan önce bu bilgiye sahip olan kifli veya kurumlar›n bu bilgiyi son
derece etkin flekilde kulland›klar›, ülke notu aç›klamas› öncesinde yabanc› ifllemleri normalin üzerinde art›fl göstermektedir. Bu da bu bilginin kamuoyuna aç›klanmadan önce belirli kurumlar taraf›ndan ö€renildi€ini ve ona göre pozisyon al›nd›€›n› göstermektedir.
SPK taraf›ndan içeriden ö€renenlerin ticareti fiilinin ifllendi€i gerekçesiyle suç duyurusunda bulunun olay say›s› son derece azd›r24. Bu suç duyurular›n›n a€›rl›kl› olarak yabanc›lara hisse sat›fl› ifllemleri ile ilgili oldu€u
dikkate al›nd›€›nda, ülkemiz aç›s›ndan flirket birleflme, sat›n alma ve yabanc›ya sat›fl gibi bilgilerin en yayg›n içsel bilgiler oldu€u anlafl›lmaktad›r.
‹çsel bilgi üzerinde durulmas› gereken bir di€er konu içsel bilgilerin
fiyatlar üzerinde ne kadar etkili olmas› beklenmelidir. Sermaye Piyasas›
21
22
23

24

24

Guardian Gazetesi’nde yer alan Nick Mathiason imzal› makaleye göre s›radan bir devralma (takeover) anlaflmas›nda 1.000 kifli olaya müdahil olmaktad›r. www.guardian.co.uk
Financial Services Authority www.fsa.guv.uk
fiirketlerle ilgili önemli haberlerin aç›klanmas›ndan önce hisse fiyatlar›nda yaflanan ola€and›fl› fiyat
hareketleri içeriden ö€renenlerin ticaretinin en önemli öncü göstergesidir. Örne€in önemli bir birleflme haberi kamuya duyurulmadan 2-3 gün önceden bafllayarak hisse senetlerinden yukar› do€ru
sert fiyat hareketleri yaflanmas› bu hissede içeriden ö€renenlerin ticaretinin yap›ld›€›n›n somut örne€idir. Bu kapsamda, hisse senetleri fiyatlar›n›n önemli haberlerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra
verdi€i tepkinin oranlar›na bakarak piyasan›n ne kadar sa€l›kl› çal›flt›€›n› veya çal›flmad›€ın› tespit
etmek mümkündür.
2007 Y›l› SPK Faaliyet Raporuna göre 2004-2007 y›llar› aras›nda içeriden ö€renenlerin suçu kapsam›nda Cumhuriyet Savc›l›klar›na yap›lan baflvuru say›s› toplam 8’dir. www.spk.gov.tr
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Kanunu içsel bilginin fiyatlar› etkileyebilecek nitelikte olmas›n› yeterli
görmüfl, bu etkinin büyüklü€ü veya oran› konusunda bir k›stas getirmemifltir. Dolay›s›yla fiyatlar üzerinde az dahi etkili olsa suçun oluflmas› aç›s›ndan yeterli oldu€u sonucu ç›kar›labilir. Hâlbuki Almanya ve ‹ngiltere
baflta olmak üzere Avrupa Birli€i ülkelerinin birço€unda içsel bilginin fiyatlara önemli derecede etkili olmas› koflulu getirdi€i görülmektedir.
‹çsel bilgi konusunda üzerinde durulmas› gereken bir di€er husus ise,
içeriden ö€renenlerin fiyata etkili bilgi konusunda düflebilecekleri yan›lg›d›r. ‹çsel bilginin fiyatlar üzerinde etkili olaca€› yönünde yanl›fl bir varsay›mla al›m veya sat›m yönünde ifllem yap›lmas› durumunda ne olacakt›r? Ortada içsel bir bilgi söz konusudur, ancak bu bilgi fiyata etkili nitelikte de€ildir. Kifli bu konuda bir yan›lg› içerisindedir. Yan›lma, gerçekleflenle tasavvur edilen aras›ndaki farkl›l›kt›r. Yani kiflinin d›fl dünyada gerçeklefltirmek istedi€i ile gerçeklefltirdi€i ayn› de€ildir. Hukuk düzeni baz›
durumlarda bu farkl›l›€a de€er tan›yarak failin istedi€inden farkl› biçimde meydana gelen sonuçtan dolay› faili sorumlu tutmayabilir25. Dolay›s›yla bu durumda suç oluflmayacakt›r. Kald› ki, içeriden ö€renenlerin ticareti bir zarar suçu niteli€inde oldu€u, bu nedenle fiyata etkili bilgi konusunda bir yan›lg›n›n var oldu€u bir olayda kiflinin menfaat temin etmesi de mümkün olamayacakt›r. Çünkü eldeki bilgi fiyatlara etki etmeyecektir. Bu bilgiyle do€rudan bir ba€lant› olmaks›z›n piyasan›n genel
hareketine ba€l› olarak kiflinin yapt›€› ifllemden menfaat temin etmesi
durumunda dahi bu sonucu de€ifltirmeyecek, yine suç oluflmayacakt›r.
‹çsel bilgi konusunda son olarak vurgulanmas› gereken bir önemli
konu ise belirli kifliler taraf›ndan maksatl› olarak piyasaya yay›lan gerçek d›fl› içsel bilgi konusudur ve maalesef ülkemizde en yayg›n olarak
görülen bir durumdur. Belirli hisse senetlerinde manipülasyon amac›yla
ucuz fiyattan hisse senedi toplayan kifli veya kifliler, öngördükleri miktarda hisse senedini sat›n al›p bunu istedikleri fiyat seviyesine yükseltmektedirler. Bu kiflilerin istedikleri amaca ulaflabilmeleri elindeki hisse
senetlerini yüksek fiyattan satmalar› zorunludur. ‹flte bu noktdada söz
konusu kifliler an›lan hisse senedi ile ilgili olarak bu hisse senedi fiyat›n›n çok daha fazla yükselece€i söylentisini yaymakta, bunu yaparken
de gerçekle ilgisi olmayan bir içsel bilginin varl›€›ndan bahsetmektedir25

Y›ld›z, Ali Kemal; Türk Ceza Kanunu, 2007 ‹stanbul, s. 48 vd.
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ler. Örne€in flirketle ilgili birleflme, sat›n alma haberi gibi. Bu gerçek d›fl› içsel bilgi piyasaya yay›l›p, hisse senedine talep yarat›lmakta ve sonras›nda ellerindeki hisse senetlerini iyiniyetli 3. kiflilere satmaktad›rlar. Piyasada yayg›n deyimiyle “Keriz Silkeleme” olarak tabir edilen bu ifllem
neticesinde hisse senedinde sert fiyat hareketleri yaflanmakta ve bir çok
kifli büyük zararlara u€ramaktad›r. Üstelik bu tip olaylara bazen bizzat
hisse senedi ifllem gören flirketin büyük ortaklar› kar›flmakta ve flirket
ad›na yapt›rd›klar› baz› gerçek d›fl› özel durum aç›klamalar›yla “örne€in
yurtd›fl›ndan bir firma ile ortakl›k görüflmelerine bafllad›klar› veya çok
büyük bir yat›r›m planlad›klar› konusunda” bu çirkin oyunun bir parças› olabilmektedirler. Ancak ortada gerçek anlamda bir içsel bilgi olmad›€› için bu tip fiillerin içeriden ö€renenlerin ticareti suçu kapsam›nda de€erlendirilmesi mümkün görülmemektedir26.

3. Suçun Faili
Bu suçu iflleyebilecekler (1) ihraçç›lar27 ile sermaye piyasas› kurumlar›n›n28 veya bunlara hâkim iflletmelerin yönetim kurulu baflkan ve
üyeleri, yöneticileri, denetçileri, di€er personeli (2) meslekleri (örne€in
avukatlar ya da ba€›ms›z denetçiler) ve görevlerini (Sermaye Piyasas›
26

27

26

Nitekim bu fiiller Kanun’un 47.A/3. f›kras›na göre “Sermaye piyasas› araçlar›n›n de€erini etkileyebilecek, yalan, yanl›fl, yan›lt›c›, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ya da aç›klamakla yükümlü olduklar› bilgileri aç›klamayan gerçek kiflilerle, tüzel kiflilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler” fleklinde farkl› bir suç tipi olarak düzenlenmifltir.
Sermaye Piyasas› Kanununa göre ‹hraçç›: Anonim ortakl›klar, mevzuata göre özellefltirme kapsam›na al›nanlar dâhil kamu iktisadi teflebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatlar› uyar›nca faaliyet gösteren kurulufl, idare ve iflletmelerdir. Suçla ilgili kanun metninde suçun faillerinin
11 madde kapsam›ndaki ihraçç›lar olabilece€i belirtilmifltir. Sermaye Piyasas› Kanunu’nun “ihraçç›lara ve halka aç›k anonim ortakl›klara iliflkin ortak hükümler” bafll›kl› bölümde yer alan 11. maddesine bakt›€›m›zda ise bu maddenin halka aç›k anonim ortakl›klar ile ilgili oldu€u görülmektedir. ‹çeriden ö€renenlerin ticareti suçunun esas olarak halka aç›k flirketlerle ve bunlar›n borsada ifllem gören
hisse senetleri ile ilgili oldu€u dikkate al›nd›€›nda kanun koyucunun do€rudan “halka aç›k anonim
ortakl›klar›n” ibaresini kullanmak yerine “11’inci madde kapsam›ndaki ihraçç›lar” ibaresini kulland›€›n› anlamak mümkün de€ildir. 11’inci madde kapsam›ndaki ihraçç›lar deyiminin sadece halka aç›k
anonim flirketleri mi kapsad›€›, yoksa di€er ihraçç›lar›nda bu kapsamda de€erlendirilip de€erlendirilmeyece€i hususunda ortaya ç›kabilecek tereddütleri de önlemek aç›s›ndan do€rudan “halka aç›k
anonim ortakl›klar” ibaresinin kullan›lmas› kan›m›zca daha do€ru olacakt›r. Hatta her halka aç›k flirketin hisse senetlerinin borsalarda ifllem görmedi€i, hâlbuki içeriden ö€renenlerin ticareti suçunun
hisse senetleri borsalarda ifllem gören flirketlerle ilgili olabilece€i dikkate al›narak “hisse senetleri
borsaya kote olmufl halka aç›k anonim ortakl›klar” ibaresinin kullan›lmas› da düflünülebilir.
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Kurulu, uzmanlar› ya da arac› kurum çal›flanlar› yerine getirmeleri s›ras›nda bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ve (3) ilk iki grupta belirtilen kiflilerle temaslar› nedeniyle do€rudan veya dolayl› olarak bilgi sahibi olabilecek durumda olanlard›r.
Bir sermaye piyasas› kurumu olarak özellikle arac› kurumlar, ba€›ms›z denetim kurulufllar›, yat›r›m dan›flmanl›€› ve portföy yönetim kurulufllar›, di€er sermaye piyasas› kurumlar› ile karfl›laflt›r›ld›€›nda faaliyetleri dolay›s›yla bilgiye ulaflma aç›s›ndan daha avantajl› durumdad›rlar.
‹çeriden ö€renenlerin suçunu iflleyenler olarak say›lan bu kifliler, önemli
bilgilere ulaflma olas›l›€› yüksek olanlar ile bu kiflilerle temasta bulunanlard›r. Görüldü€ü üzere Türk Hukukunda “ortaklar” içeriden ö€renenlerin ticareti suçunu iflleyebilecek kifliler aras›nda say›lmam›flt›r29.
Ülkemizde halka aç›k anonim flirketlerin genelde aile flirketi (patron
flirketi) hüviyetini devam ettirdi€i ve ister yönetici konumunda olsun,
ister olmas›n bu kiflilerin flirketleri yönetti€i bilinmektedir. Dolay›s›yla
içeriden ö€renenlerin ticaretine konu olabilecek bilgilere ilk sahip olabilecek konumda olan kifliler hâkim ortaklar olacakt›r. Bu nedenle kanun metninde bu suçu iflleyebilecekler aras›nda “ortaklar›n” en az›ndan
flirketin yönetim ve denetimini elinde bulunduran ve asgari bir sermaye
pay›na sahip “hâkim ortaklar›n” say›lmam›fl olmas› büyük bir eksikliktir.
Burada ortaya ç›kan di€er önemli problem, kanun metninde belirtilen ve görevleri meslekleri gere€i önemli bilgilere sahip olan kiflilerle
temaslar› nedeniyle elde etti€i içsel bilginin baflka kiflilerle paylafl›lmas›
ve bu kiflilerinde bu bilgiyi kullanmas› halinde durum ne olacakt›r. Örne€in yak›n bir arkadafl›n›z büyük bir holdingde üst düzey yöneticisi
olarak çal›flan bir kifliden edindi€i ve sonras›nda sizinle paylaflt›€› bilgiyi
kullan›p menfaat temin etmeniz durumunda suç oluflacak m›d›r? Kanun
metnine bakt›€›m›zda içsel bilgine sahip olabilecek kiflilerin (1. derece
28

29

Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 37. maddesinde “Sermaye Piyasas› Kurumlar›”:
a) Arac› Kurumlar,
b) Yat›r›m Ortakl›klar›,
c) Yat›r›m Fonlar›,
d) Sermaye piyasas›nda faaliyet göstermesine izin verilen di€er kurumlar olarak s›ralanm›flt›r.
Manavgat, Ça€lar; Türk Hukukunda “‹çeriden Ö€renen” Kavram›, Batider C. XIX Say› 4. S. 175 vd.
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içeriden ö€renenler) ve bu kiflilerle temaslar› nedeniyle do€rudan veya
dolayl› olarak temaslar› nedeniyle bilgi sahibi olabilecek kiflilerin (2. derece içeriden ö€renenler) bu suçun faili olabilece€i anlafl›lmaktad›r. Yukar›daki örnekten yola ç›karak içsel bilgine ikinci dereceden sahip olan
kiflilerle ba€lant›lar› nedeniyle bu bilgiye sahip olup, bu fiili iflleyenler
aç›s›ndan (3. derece içeriden ö€renenler) bu suçun oluflmayaca€›n› kabul etmek gerekir. Çünkü kanunda yer alan “dolayl›” kavram›n›n 3. derece içeriden ö€renen olarak tan›mlayabilece€imiz kiflileri kapsamayaca€›, çünkü bu kiflilerin kanun metninde belirtilen 1. derece içeriden
ö€renenler ile bir temas›n›n olmad›€›, bu flekildeki geniflletici bir yorumun kanuna ayk›r› olaca€› düflünülmektedir30.
Kanun koyucunun burada bilinçli bir tercih yapt›€›, bu suçla korunmak istenen hukuki yarar aç›s›ndan bakt›€›m›zda esasen birinci ve ikinci derece içeriden ö€renenlerin flirkete ve di€er ortaklara karfl› tafl›d›klar› güven sorumlulu€unu ve itimad› çi€neyerek sermaye piyasalar›ndaki
ifllem güvenirlili€ini tehlikeye att›€›, hâlbuki 3. derece içeriden ö€renenlerin ne flirkete ne de di€er ortaklara karfl› herhangi bir hukuki veya ahlaki yükümlülü€ünün olmad›€› düflüncesinden yola ç›karak 3. derece
içeriden ö€renenleri fail kapsam›na almad›€› düflünülebilir31. Ancak 2.
ve 3. derece içeriden ö€renenler aras›nda bir menfaat birlikteli€inin bulundu€u, örne€in 2. derece içeriden ö€renenin bu bilgiyi, 3. derece içeriden ö€renenin ise paras›n› ortaya koymak suretiyle elde ettikleri menfaati paylaflmalar› durumunda 3. derece içeriden ö€renenin ifltirak hükümleri kapsam›nda cezaland›r›lmas› mümkündür.
Son olarak tamamen tesadüfen -örne€in taksi floförünün müflterisinin
yapt›€› telefon konuflmas›na kulak misafiri olmas›; restuarantta yemek
yiyen flirket yöneticilerinin konuflmalar›n›n yan masada oturan kiflilerce

30

31
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Amerikan Hukukunda da, flirket idarecileri ve memurlar› yapt›klar› muamelelerden dolay› hem flirkete, hem de ortaklara karfl› “fiduciary duty” teorisine göre mesul tutulmaktad›rlar. Bir insider’›n,
üçüncü şahsa flirkete ait gizli bilgisini vermesi flirkete ve hissedarlar›na karfl› bu yükümlülü€ün ihlali olarak de€erlendirilmektedir. Daha da ötede insider’›n bilgi verdi€i flah›s da, insider’›n bu görevi ihmal etmesiyle, bu ihlale ifltirak etmifl olmaktad›r. Turanboy, s. 100.
‹ngiltere ve Avustralya mevzuat› bu konuda herhangi bir ayr›m gözetmeksizin içsel bilgiye sahip
olan herkesin bu suçun faili olabilece€ini düzenlemektedir. Detayl› bilgi için bkz.: Steinberg, Marc
I.;Insider Trading A Comporative Perspective, http://imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/
eng/steinb.pdf (20.05.2009).
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duyulmas› gibi- içsel bilgine sahip olan flahs›n bu suçun faili olamayaca€›n› kabul etmek gerekir. Çünkü bu flah›slar›n kanunun öngördü€ü anlamda do€rudan veya dolayl› temaslar› nedeniyle bu bilgilere ulaflt›klar›n› kabul etmek mümkün de€ildir32.

4. Suçun Ma€duru
Suçla korunan hukuki de€erden yola ç›karak bu suçun ma€durlar›n›n içeriden ö€renenlerle ifllem yapan yat›r›mc›lar, suça konu sermaye
piyasas› araçlar›n› ihraç eden flirketler, bu flirketin ortaklar› olarak belirlemek mümkündür. Ayr›ca ülkenin ekonomik düzenine verdi€i zarar sebebiyle de genel anlamda kamu bu suçun ma€durudur.

5. Suçun Maddi Unsuru
Suçun maddi unsuru içsel bilgi kullan›larak sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m-sat›m›d›r. Yukar›da belirtildi€i üzere içsel bilgi aç›s›ndan 2 ön
flart söz konusudur: bu flartlarda bu içsel bilginin sermaye piyasas› arac›n›n fiyat›n› etkileyebilecek nitelikte olmas› ve henüz kamuya aç›klanmam›fl olmas› gereklidir. Bu suçun tamamlanmas› için içsel bilgi kullan›larak sermaye piyasas› arac›n›n al›m-sat›m›n› yapmak yeterli olmay›p, bu
ifllemler neticesinde bir menfaat temin edilmesi gereklidir.
Dolay›s›yla içeriden ö€renenlerin ticareti “zarar suçu” görünümündedir. ‹çeriden ö€renenin içsel bilgiyi kullanmas›na ra€men herhangi bir
menfaat temin edememesi durumunda bu suçun oluflmayaca€›n› (teflebbüs durumu hariç) kabul etmek gerekecektir. Hâlbuki bu suç ile korunan hukuki menfaat aç›s›ndan de€erlendirildi€inde, içsel bilginin huku-

32

Chiarella v. United States davas›na konu teflkil eden olayda, Pandick Press fiirketinin baz› evraklar›n› basan Mr. Chiarella, bask› esnas›nda onun, di€er bir flirketin hisse senetlerini piyasadan toplayaca€›n› (tender offer) ö€renmifltir. Bu yolla ele geçirilecek flirketin hisse senetlerini düflük fiyatla
piyasadan toplam›fl, tender offer’›n kamuya ilan›ndan sonra, bu senetlerin fiyat›n›n artmas›ndan
sonra sat›p büyük karlar elde etmifltir. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu olayla ilgili karar›nda, Mr.
Chiarelle ile hisse senetleri piyasadan toplanmak suretiyle ele geçirilen flirket aras›nda itimat veya
benzeri bir güven iliflkisinin varl›€› aranm›flt›r. Yüksek Mahkeme’ye göre, Mr. Chiarella ile hedef
flirket ve hissedarlar› aras›nda itimattan kaynaklanan bir yükümlülük veya güven ya da itimada dayanan bir iliflki yoktur. Mahkeme bu k›stastan hareketle, Mr. Chiarella’n›n flirkete ait iç bilgiyi kullanarak, piyasadan tender offer’a konu olacak flirketin hisse senetlerini toplamas› sonucunda büyük
miktarda kar elde etse bile mesul tutulamayaca€›na karar vermifltir. Turanboy, s. 102.
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ka ayk›r› olarak kullan›lmas› bafll› bafl›na bireylerin ve genel olarak kamu düzenini bozulmas›na sebep olacak niteliktedir. Bu nedenle menfaat elde etme koflulu aranmaks›z›n içsel bilginin kullan›lmas› fiilinin tek
bafl›na cezaland›r›lmas› ve bu suçun bir tehlike suçu olarak düzenlenmesi kan›m›zca daha do€ru olacakt›r.
Mevcut haliyle bir zarar suçu görünümünde olan bu suç aç›s›ndan
önemli bir husus elde edilecek menfaatin nas›l ve ne zaman tespit edilece€i konusudur. Kan›m›zca içsel bilgi kamuya aç›kland›ktan sonra hisse
fiyatlar› üzerinde yaratt›€› etkiye bakarak bunu tespit etmek gerekecektir. Bu tespit yap›l›rken hisse senetleri endeksinin bütününde yaflanan
genel yükselifl veya düflüfllerin etkisi ayr›flt›r›lmal›d›r. Örne€in içsel bilginin kamuya aç›kland›€› gün hisse fiyat› %10 artm›fl, genel endeks ise sadece %1 oran›nda de€er kazanm›flt›r. Burada bir menfaat olufltu€unu
söylemek mümkündür. Buna karfl›n ayn› gün genel endeksin %10 veya
daha fazla yükseldi€i bir piyasada menfaat temin edilip edilmedi€ini
tespit etmek son derece güç olacakt›r.
Bu noktada ortaya ç›kan di€er bir soru ise bu suçun oluflmas› için
gerekli olan menfaat temininin ne zaman oluflmufl say›laca€› sorunudur.
Örne€in içsel bilgi kamuya aç›klanm›fl ve hisse fiyatlar› ayn› gün %20
oran›nda de€er kazanm›flt›r. ‹çeriden ö€renenin gün sonunda sat›fl yaparak kar›n› realize etmesi durumunda elde edilen menfaat aç›kça ortada olacakt›r. Ancak ayn› kifli bu yükselifle ra€men hisseleri satmay›p tutmaya devam ederse durum ne olacakt›r? Veya ertesi günlerde piyasan›n
kötü gidiflat›na ba€l› olarak hisse fiyat› düflerse, hatta içeriden ö€renenin
ald›€› fiyat›n dahi alt›na gelirse ne olacakt›r? Bu ihtimallerin tamam› borsalarda yaflanmas› muhtemel geliflmelerdir. Kan›m›zca menfaat temin elde koflulunun tespiti aç›s›ndan içsel bilginin kamuya aç›klanmas› sonras›nda bilginin niteli€ine göre hisse senedi fiyat› art›fl veya azal›fl yönünde hareket edecek ve sonras›nda bir denge fiyat›na ulaflacakt›r. ‹flte içsel
bilginin kamuya aç›klanmas› sonras›nda oluflacak denge fiyat›na bakarak menfaat elde etme koflulunun gerçekleflip gerçekleflmedi€ini tespit
etmek gerekecektir. fiayet içeriden ö€renen lehine bir durum oluflmufl
ise hisselerin tekrardan al›n›p-sat›lmas›n› beklemeksizin menfaat elde
etme koflulunun gerçekleflti€ini söylemek mümkün olabilir. Aksine bir
yorum bu suçun oluflmas› için içeriden ö€renenin tekrar al›m-sat›m› flar-
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t›na ba€lamak bu suçun oluflumunu failin yat›r›m karar ve tercihlerine
b›rakacakt›r.
Son olarak, içsel bilgiye dayal› ifllem neticesinde kifli kar elde edemedi€i, hatta zarar olufltu€u, buna karfl›n bu bilgiye sahip olmayanlar›n
çok daha fazla zarar etti€i durumda menfaat temin koflulunun gerçekleflip gerçekleflmedi€ini de€erlendirmek gerekir. Örne€in içsel bilgi aç›kland›ktan sonra hisse senedi fiyat›n›n çok h›zla yükselmesi beklenirken,
genel endeks %10 ve üzeri çok sert bir düflüflle aç›lm›flt›r. Endeksteki
sert düflüfl nedeniyle de içsel bilgiye konu hisse senedi fiyat› yükselmemifl hatta %1-2 gibi de€er kaybetmifltir. Kifli bu durumda kar elde edememifltir ama içsel bilgi nedeniyle genel ortalaman›n alt›nda zarar etmifltir. Yani içsel bilgi çok daha fazla zarar elde etmesini engellemifltir.
Kan›m›zca bu durumda kifli ifllem öncesindeki durumuna göre daha iyi
bir konumda olmad›€› için menfaat elde etme koflulunun gerçekleflemedi€i ve sadece teflebbüs hükümlerinin uygulanmas› düflünülmelidir. Ortaya ç›kabilecek tüm bu kar›fl›k ihtimaller, menfaat elde etme koflulunun
kald›r›larak bu suçun esasen bir tehlike suçu olarak düzenlenmesi gerekti€i yönündeki kanaatimizi destekler niteliktedir.

6. Teflebbüs
Bu suç bir zarar suçudur. ‹çsel bilgiye dayal› ifllem neticesinde menfaat elde edilmesi ile suç meydana gelir. Bu kapsamda içsel bilgiye daya l› ola rak ifl le min ya p›ld›€›, ancak ola €and›fl› ge lifl me ler ne de niy le
menfaatin temin edilemedi€i durumda teflebbüsten söz etmek mümkündür.
Örne€in içsel bilgiye dayal› hisse al›m ifllemi yap›lm›fl ve bu bilgi daha sonra kamuya duyurulmufltur. Bu bilgi sonras›nda hisse senedinde
yükselifl beklenir iken deprem, savafl v.s. nedenlerle piyasada ciddi bir
çöküfl yaflanm›fl ve tüm hisse senetleri de€er kaybetmifltir. Bu durumda
failin elveriflli hareketlerle do€rudan do€ruya icraya bafllad›€›n›, ancak
elinde olmayan nedenlerle tamamlayamad›€›n› (menfaat temin edemedi€ini) kabul etmek gerekir.
Yine içsel bilgiye dayal› olarak ifllem yap›lmas› yönünde verilen emrin hisse senedinde yeterli sat›fl emrinin bulunmamas›, hisse senedinin
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ifllem s›ralar›n›n kapat›lmas› v.s gibi failin elinde olmayan nedenlerle
gerçekleflmedi€i, yani emrin iflleme dönüflmedi€i durumlarda da teflebbüsün olufltu€u kabul edilmelidir.

7. Suçun Manevi Unsuru
Bu suç kasten ifllenebilecek bir suçtur. Failde bulunmas› gereken
kast› iki aflamada de€erlendirmek mümkündür. Birinci aflamada fail sermaye piyasas› arac›n›n de€erine etki edecek ve henüz kamuya aç›klanmam›fl bir bilgiye sahip oldu€unu bilmeli; ikinci aflamada ise söz konusu bilginin kullan›m› neticesinde menfaat temin etmeyi amaçlam›fl olmal›d›r.

8. Suçun Yapt›r›m›
Bu suçun yapt›r›m› iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve beflbin günden
onbin güne kadar adlî para cezas›d›r. Ancak bu suç nedeniyle verilecek
para cezalar› üst s›n›rla ba€l› olmaks›z›n suçun ifllenmesi suretiyle temin
edilen menfaatin üç kat›ndan az olamayacakt›r.
5237 say›l› TCK, kanundaki genel hükümlerin bütün özel ceza kanunlar› ve ceza içeren kanunlar hakk›nda mutlak olarak uygulanaca€›n›
kabul etmifltir33. Bu Kanunun getirdi€i önemli yeniliklerden birisi de
“adli para cezas›” kurumuna iliflkindir. 5237 say›l› TCK’da, cürüm ve kabahat ayr›m›na son verilmesinin bir sonucu olarak, 765 say›l› TCK’da yer
alan a€›r para cezas› ve hafif para cezas› ayr›m›na yer vermemifltir. “Adli
para cezas›” konusunda ise, “gün para cezas›” sistemini benimsemifltir34.
TCK’n›n nispi para cezas› uygulamas›na yer vermedi€i35, bu kapsamda özel ceza kanunlar›nda yer alan ve nispi para cezas› içeren hükümlerin bundan nas›l etkilenece€ini de€erlendirmek gerekecektir. Nitekim Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 47. maddesinde de sermaye piyasas› suçlar›n›n bir bölümü için nispi para cezas› öngörülmektedir. 5237
say›l› TCK yürürlü€e girdikten sonra 5728 say›l› Temel Ceza Kanunlar›33
34
35

32

Ayr›nt› için lütfen bkz.: Y›ld›z, s. 9 vd.
Y›ld›z, s. 140.
5237 say›l› TCK’da daha sonra yap›lan de€iflikliklerle doland›r›c›l›k suçu aç›s›ndan nispi para uygulamas›na geri dönülmüfltür. Bu anlamda 5237 say›l› TCK’n›n nispi para cezas› uygulamas›n› tümüyle terk etti€ini söylemek mümkün de€ildir.

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ SUÇUNA GENEL BİR BAKIŞ

na Uyum Amac›yla Çeflitli Kanunlarda ve Di€er Baz› Kanunlarda De€ifliklik Ya p›lma s›na Da ir Ka nun kap sa m›nda Serma ye Piya sa s› Ka nunu’nun 47. Maddesi yeniden düzenlenmifl ve nispi para cezas› uygulamas› aynen korunmufltur. Dolay›s›yla içeriden ö€renenlerin suçu ile ilgili olarak nispi para cezas› uygulamas›na devam edilecektir.
IV. Uygulanacak Usul Hükümleri

A. Görevli Mahkeme
Görev hususu Sermaye Piyasas› Kanununda düzenlenmedi€inden,
sermaye piyasas› suçlar›na hangi mahkemenin bakaca€›n› tespit edebilmek için genel hükümlere baflvurmak gerekmektedir. Bu nedenle bahse
konu suç bak›m›ndan genel hükümler uygulama alan› bulacak olup, Asliye Ceza Mahkemeleri bu suça bakmakla görevli olacakt›r.

B. Özel Soruflturma Usulü
Sermaye Piyasas› Kanunu madde 49’a göre 47. maddede yaz›l› suçlardan dolay› soruflturma yap›lmas›, Kurul taraf›ndan Cumhuriyet Savc›l›€›na yaz›l› baflvuruda bulunulmas›na ba€l›d›r. Bu baflvuru ile Kurul ayn› zamanda müdahil s›fat›n› kazan›r. Cumhuriyet savc›lar› kovuflturmaya
yer olmad›€›na karar verirlerse, Kurul kendisine tebli€ edilecek bu kararlara karfl› Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Son olarak, Sermaye Piyasas› Kanununa ayk›r› fiillerin ifllendi€ine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savc›lar›, Kurulu haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler. Öztürk’e göre Sermaye Piyasas› Kanunu m. 49’da öngörülen “baflvuru” bir dava flart›d›r. Buna göre, Sermaye Piyasas› Kanunu’nda yer alan suçlar›n takibi, kural olarak, Kurulun yaz›l› baflvurusuna
ba€l›d›r. Bu olmadan kamu davas›n›n aç›lmas›, kural olarak, olanaks›zd›r. Kurulun baflvurusu flikâyet de€il talep dava flart› olarak nitelenmelidir36.
Kanunun aç›k düzenlemesi karfl›s›nda bu suçun soruflturulmas› için
SPK’n›n baflvurusunun zorunlu oldu€u, böyle bir baflvuru olmaks›z›n
Cumhuriyet Savc›lar›n›n re’sen soruflturma bafllatamayaca€› düflünülebilir. Ancak bu düzenlemenin hukuk devleti ilkesiyle, Anayasa’n›n Yarg›
36

Öztürk, Bahri; Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2007, s. 92 vd.
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yetkisini düzenleyen ve bu yetkinin ba€›ms›z mahkemelerce kullan›laca€›na iliflkin 9. maddesiyle ne kadar ba€daflt›€›n› düflünmek gerekir.
SPK netice itibariyle yürütmenin içerisinde yer alan ve idari vesayet çerçevesinde siyasi otoriteye ba€l› bir kurumdur. Bu çerçevede bir suçla ilgili olarak soruflturma aç›l›p aç›lmama karar›n› tümüyle idari bir otoriteye b›rakmak ve bu konuda idari otoritenin verdi€i karar› Yarg› denetimi
d›fl›nda ç›karmak kesinlikle düflünülemez.
Kanun metninde Sermaye Piyasas› Kanunu’na ayk›r› fiillerin ifllendi€ine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savc›lar›n›n, Kurul’u haberdar ederek
durumun incelenmesini isteyebilecekleri hükme ba€lanm›fl olmakla birlikte, Kurul’un bu inceleme sonucunda soruflturma yap›lmas›na gerek
görmemesi halinde Savc›l›k ne yapacakt›r? fiayet SPK’n›n bu karar›na
ra€men Savc›l›k olayda bir suç oldu€unu düflünüyor ise s›rf idari bir inceleme veya karar nedeniyle bu suç yapt›r›ms›z m› kalacakt›r? Kan›m›zca böyle bir durumda SPK’n›n aksi yöndeki karar›na ra€men Anayasa’n›n 9. maddesi çerçevesinde savc›l›€›n soruflturmaya bafllamas› ve gerek görürse davay› açmas› gerekir. Bu durumda da ilgili mahkemenin
konuyu Anayasa hükümlerini de dikkate almak suretiyle çözüme kavuflturmas›, örne€in anayasaya ayk›r›l›k iddias›n› Anayasa Mahkemesi’ne tafl›mas› do€ru bir yaklafl›m gibi görünmektedir.
Sonuç
Sermaye piyasalar›n›n geliflim güçlenmesi aç›s›ndan içeriden ö€renenlerin ticareti ile etkin flekilde mücadele edilmesi bir zorunluluktur.
Ancak içeriden ö€renenlerin ticaret suçunun ispat› son derece güçtür.
Çünkü suça konu ifllemler hisse senedi al›m-sat›m ifllemleridir ve tümüyle yasald›r. Klasik suç tiplerinde oldu€u gibi bu gibi fiilin ifllenmesi sonras›nda geriye silah, kurflun, b›çak veya fiziki delil kalmamaktad›r. Bu
suçtan geriye kalan içsel bilginin kamuya aç›klanmas›ndan önce yap›lan
hisse senedi al›m-sat›m ifllemi, içsel bilgi kamuya aç›kland›ktan sonra
genelde daha yüksek fiyatlarla yap›lan al›m-sat›m ifllemi bulunmaktad›r.
Bu ifllemin arkas›ndaki hukuka ayk›r›l›€› ortaya koymak, özellikle bunu
delillendirmek zordur ama imkâns›z de€ildir.
Bu suçla ilgili mücadele de SPK’ya çok önemli görevler düflmektedir.
Bu suçun konusunu oluflturan içsel bilgilerin kamuya zaman›nda duyu34
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rulmas› yönünde al›nacak tedbirlerle, bu suçun altyap›s› zay›flat›labilir.
Bu suçla ilgili mücadele de al›nacak en önemli önleyici tedbir kamunun
h›zl› ve eflit flekilde ayd›nlat›lmas›n›n koflullar›n› sa€lamakt›r.
‹kinci olarak bu suçun tespitine yönelik önlemlerin ektin ve h›zl› flekilde al›nmas› zorunlulu€udur. ‹çsel bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan
sonra hisse senedinin verdi€i tepkiye bakarak, içeriden ö€renenlerin ticareti suçunun öncü verilerine ulaflmak mümkündür. Örne€in içsel bilgi
kamuya aç›klanmadan 3-4 gün öncesinden bafllayarak hisse senedinde
çok sert fiyat hareketleri oluflmaktad›r. Bu durumda hisse senedinde içeriden ö€renenlerin ticaretinin yap›ld›€›n›n somut bir kan›t›d›r. Ülkemizde maalesef bu suç son derece yayg›n olarak ifllenmektedir. Bu suçun
yayg›n olarak ifllendi€i herkesçe kabul edilmesine karfl›n son 4 y›lda
SPK’n›n bu suçla ilgili Savc›l›klara yapt›€› baflvuru say›s› sadece 8’dir.
Üstelik bu suçtan dolay› ülkemizde kesinleflmifl ceza alan kifli say›s› sadece 2’dir. Bu da SPK’n›n tüm iyiniyetli çabalar›na ra€men gerek suçun
önlenmesine yönelik etkili tedbirlerin al›nmad›€›n›, gerekse de suç ifllendikten sonra bunun yapt›r›ma ba€lanamad›€›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Ancak bu suçla etkili mücadelenin sadece SPK’n›n sorumlulu€unda olmad›€›n› ve baflta yarg› organlar›, borsalar, meslek kurulufllar›
ve bas›n yay›n organlar› olmak üzere birçok kifli ve kuruma görevler
düfltü€ünü belirtmek gerekir.
Son olarak bu suçla ilgili yasa metninin geliflmifl ülke uygulamalar› ve
AB normlar› çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gere€idir. Bu çerçevede öncelikle bu suçla mücadele aç›s›ndan herkesin bu suçun faili olabilece€ini kabul etmek daha do€ru olacakt›r. ‹ster 3. derece içeriden ö€renen olsun, ister tesadüfen ö€renmifl olsun içsel bir bilgiye sahip olan kifli, bu bilgiyi kulland›€›nda bu suçun faili olabilmelidir. Yine bu suçun
bir “zarar suçu” olarak de€il “tehlike suçu” olarak düzenlenmesi di€er
bir önemli gerekliliktir. Bunun haricinde bu suçlarla ilgili soruflturman›n
bafllat›labilmesinin SPK’n›n baflvuru flart›na ba€lamak hukuk devletiyle
ba€daflmayan son derece yanl›fl bir uygulamal›d›r. Bu flekilde Cumhuriyet Savc›l›klar› bu suçlarla mücadele aç›s›ndan herhangi bir sorumluluk
ve görev üstlenmemektedir. Adeta bu konuda nas›l olsa SPK var, bizim
bir fley yapmam›za gerek yok düflüncesine zemin haz›rlanmaktad›r. Hâlbuki SPK’n›n tek bafl›na bu suçla bafl edemeyece€i aç›kt›r.
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Görevi Kötüye Kullanma Suçunun İcrai
Hareketle İşlenmesi (TCK md. 257/1)
Av. Ahmet Can Alacakaptan*
Özet
Bu makalede, görevi kötüye kullanma suçuna öncelikle genel olarak de€inilecek, suçun hukuki niteli€i ve korunan hukuksal de€er aç›kland›ktan sonra kimlerin fail olabilece€i konusu ifllenecek, suçun objektif cezaland›r›labilme flartlar› olan görevinin
gereklerine ayk›r› hareket, kiflilerin ma€duriyetine, kamunun zarar›na neden olma,
kiflilere haks›z kazanç sa€lama ve eylemle sonuç aras›ndaki nedensellik ba€› incelendikten sonra suçun manevi unsuru ve özel gerçekleflme flekilleri incelenecektir. Suçun kovuflturulmas›, yapt›r›m› ve zamanafl›m›yla beraber görevli mahkeme de makalenin son k›sm›nda aç›klanacakt›r.
Anahtar Kelimeler: Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. md. 257), Kamu Görevlisi, Kiflilerin Ma€duriyetine Neden Olma, Kamunun Zarar›na Neden Olma, Kiflilere
Haks›z Kazanç Sa€lama
Abstract
After a general introduction of the offence of misconduct in office, this article
examines the legal characteristics of and the legal interest protected by the
provisions regarding this type of offence. Other topics within the framework of this
article include the criminal conduct, the perpetrator, objective conditions of the
criminal responsibility (misconduct, leading to grievance of an individual, to a public
damage, or to illicit profits of persons), nexus of causality between the criminal
conduct and the damage, mens rea, attempt and complicity. Under the last part of
the article, special rules on the prosecution of this crime, as well as its punishment
and the applicability of the statute of limitations shall be explained.
Keywords: Misconduct in office (art. 257 Turkish Penal Code), public official,
leading to grievance of individuals, public damage, illicit profit of persons.
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A. Genel Aç›klamalar
5237 s. TCK’nın “Millete ve Devlete Karfl› Suçlar ve Son Hükümler”
bafll›kl› dördüncü k›sm›n›n “Kamu ‹daresinin Güvenilirli€ine ve ‹flleyifline Karfl› Suçlar” bafll›kl› birinci bölümünde yer alan 257. maddede görevi kötüye kullanma suçu flu flekilde düzenlenmifltir:
“(1) Kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan hâller d›fl›nda, görevinin
gereklerine ayk›r› hareket etmek suretiyle, kiflilerin ma€duriyetine veya kamunun zarar›na neden olan ya da kiflilere haks›z bir kazanç sa€layan
kamu görevlisi, bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(2) Kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan hâller d›fl›nda, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kiflilerin ma€duriyetine veya kamunun zarar›na neden olan ya da kiflilere haks›z bir kazanç
sa€layan kamu görevlisi, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(3) ‹rtikâp suçunu oluflturmad›€› takdirde, görevinin gereklerine uygun davranmas› için veya bu nedenle kiflilerden kendisine veya bir baflkas›na ç›kar sa€layan kamu görevlisi, birinci f›kra hükmüne göre cezaland›r›l›r.”

257. maddede düzenlenen suç tipi, 765 say›l› ETCK’n›n 240. maddesinde yer alan “görevi kötüye kullanma”, 230. maddesinde yer alan “görevi ihmal”, 228. maddesinde yer alan “kiflilere karfl› keyfi ve sert muamele” ve 212/1. madde ve f›kras›nda yer alan “basit rüflvet alma” suçlar›n›n karfl›l›€›n› oluflturmaktad›r1. Bu hükümle 5237 say›l› TCK’nun genel yap›s›na uygun olarak birkaç suç birlefltirilmifl ve gerekli yerlerde sadelefltirmeler yap›larak say›lan suçlar tek bir madde alt›nda toplanm›flt›r.
Böylelikle 765 s. TCK yürürlükteyken söz konusu suçlar›n ay›r›m› (örne€in, görevi kötüye kullanma ile kiflilere karfl› keyfi ve sert muamele suçlar›n›n ay›r›m›) konusunda ortaya ç›kan tereddütler büyük oranda giderilmifltir2.
Suçun konusu üzerindeki etkisi itibariyle, suçlar, tehlike suçu ve zarar suçu olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Zarar suçlar›nda, bizatihi haks›zl›k
1
2
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teflkil eden fiilin ifllenmesi sonucunda bir zarar meydana gelmektedir3.
Tehlike suçlar›nda ise, zarar›n do€ma ihtimalinin bulunmas› cezaland›r›lmaktad›r. 765 s. TCK’da tehlike suçu olarak düzenlenen görevi kötüye
kullanma suçu, 5237 s. TCK’n›n yürürlü€e girmesiyle zarar suçu olarak
karfl›m›za ç›km›flt›r. Nitekim suçun oluflmas› için objektif cezaland›r›labilme flartlar›n›n aran›yor oluflu bunun kan›t›d›r.
1. Suçun Hukuki Niteli€i
TCK’n›n Görevi Kötüye Kullanma bafll›kl› 257. maddesinin ilk iki f›kras› “kanunda ayr›ca suç olarak tan›mlanan haller d›fl›nda…” fleklinde
bafllamaktad›r. Buna göre kanundaki di€er maddelerin kapsam›na giren
bir suç varsa o maddeler devreye girecek; aksi halde tamamlay›c› hüküm olan 257. maddeden hüküm kurulmas› söz konusu olacakt›r. Di€er
bir deyiflle görevi kötüye kullanma niteli€i tafl›yan herhangi bir fiilin ceza kanunu veya hususi kanunlarda baflka surette cezaland›r›lmamas›,
genel, tamamlay›c› ve tali bir norm olan 257. maddenin uygulanmas›n› gerektirmektedir4. Kanunda özel olarak düzenlenen suçlar aras›nda
Zimmet (TCK md. 247), ‹rtikap (TCK md. 250), Rüflvet (TCK md. 252)
say›labilir. Yukar›da bahsi geçen husus TCK’n›n 257. maddesinin gerekçesinde de aç›kça belirtilmektedir:
“Bu yükümlülükle ba€daflmayan davran›fllar, belli koflullar alt›nda
suç olarak tan›mlanm›flt›r. Görevi kötüye kullanma suçu, bu bak›mdan
genel, tali ve tamamlay›c› bir suç olarak tan›mlanm›flt›r.”

Maddenin ikinci f›kras›, görevi kötüye kullanma suçunun ihmal suretiyle ifllenmesini ele almaktad›r. Maddenin son f›kras› ise irtikap suçuna
göre tali vaziyette bir suç tipidir.
2. Korunan Hukuksal De€er
Görevi kötüye kullanma suçu ile korunan hukuksal de€erler aras›nda, kamusal faaliyetlerde eflitlik ve adaletin gözetilmesi, toplumun devlete olan güveni ve kamu görevinde disiplin sa€lama amac› say›labilir.
Bu bak›mdan bu suçla kamusal görevlerin düzenli, etkili ve dürüst bir
3
4

Özgenç, ‹zzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yay›nc›l›k, Eylül 2008, 3. Bas›, s. 206.
Artuk / Gökcen / Yenidünya, s. 5019.

39

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN İCRAİ HAREKETLE İŞLENMESİ

biçimde yerine getirilmesine iliflkin devlet menfaati de korunmufl olmaktad›r5. Ayn› hususlar madde gerekçesinde de belirtilmifltir:
“Bir kamu göreviyle görevlendirilen kifli, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi s›ras›nda, görevinin gerekli k›ld›€› yükümlülüklere uygun hareket
etmek zorundad›r. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin gerek eflitlik gerek liyakatlilik aç›s›ndan adalet ilkelerine uygun yürütüldü€ü hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inanc›n sars›lmamas› gerekir.”

B. Suçun Faili
Suçun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Bu husus, görevi kötüye
kullanma suçunu düzenleyen TCK’n›n 257. maddesinin her f›kras›nda
“ka mu gö rev li si” te ri mi nin kul la n›l ma s›y la aç›k ça be lir til mek te dir.
TCK’n›n “Tan›mlar” bafll›kl› 6. maddesinde kamu görevlisi deyiminden
“kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da
herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak kat›lan kifli”nin anlafl›lmas› gerekti€i aç›klanm›flt›r.
765 s. TCK yürürlükteyken verilen kararlar incelendi€inde görevi kötüye kullanma suçunun failinin kimler olabilece€i tart›fl›lm›flt›. 5237 s. Kanun buna son vererek kamusal faaliyette bulunan herkesi kamu görevlisi
olarak tan›mlam›flt›r. Buna göre, herhangi bir flekilde kamu faaliyeti yürüten kifli, görevi kötüye kullanma suçunun faili olabilecektir. Kamusal faaliyet TCK’n›n 6. maddesinin gerekçesinde flu flekilde aç›klanm›flt›r:
“Bilindi€i üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmifl olan usullere göre verilmifl olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu ad›na yürütülmesidir.”

5237 s. TCK ile, bir hizmeti kamu ad›na yürüten herkes kamu görevlisi say›lm›fl; sadece bu kiflilerin görevi kötüye kullanma suçunun faili
olabilecekleri belirtilmifltir. Kamu görevlisi olmayan kifliler, bu suçun faili olamazlar. Dolay›s›yla görevi kötüye kullanma suçu özgü bir suçtur.
Görevi kötüye kullanma suçuna ifltirak eden kiflinin durumu “‹fltirak”
bafll›€›nda incelenecektir.

5
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C. Ma€dur ve Zarar Gören Kifli
Daha önce de belirtildi€i üzere görevi kötüye kullanma suçu, toplumda devlete karfl› var olan güvenin devam ettirilmesi ve kamu faaliyetlerinde disiplinin sa€lanmas›n› amaçlar. Bu suçun bir sonucu olarak
kifli ma€dur veya zarar gören durumunda olabilir.
Görevi kötüye kullanma suçunun genel yap›s› itibariyle, toplum bu
suçun ifllenmesiyle beraber ma€dur durumuna düflmektedir. Dolay›s›yla
belli bir ma€duriyetten söz edilmemifl olsa bile, görevi kötüye kullanma
gibi kamu düzenine iliflkin suçlarda toplumun da ma€dur oldu€unu kabul etmek gerekir. Bu suçun, TCK’n›n “Millete ve Devlete Karfl› Suçlar ve
Son Hükümler” bafll›kl› dördüncü k›sm›nda düzenlenmesi de yukar›daki
aç›klamalar› yans›t›r niteliktedir.
D. Suçun Konusu
Hukuki de€erde bir genellik varken “konu”da somut suçun s›n›rlar›
dahilinde bir yap› mevcuttur. Görevi kötüye kullanma suçunun konusu,
görevinin gereklerine ayk›r› olarak yap›lan ya da ihmal edilen ifllemin,
eylemin kendisidir. Yarg›ç temel cezay› tayin ederken TCK md. 61/(1)-d
uyar›nca “Suçun konusunun önem ve de€erini” göz önünde bulundurmak zorundad›r6.
Örne€in, icra takipleri sonuca ulaflmadan ve müvekkilinin muvafakati olmaks›z›n icra takiplerinden vazgeçen avukat›n eyleminde suçun konusunu, avukat›n icra takiplerinden vazgeçmesi oluflturur7.
E. Suçun Unsurlar› ve Objektif Cezaland›r›labilme fiartlar›
TCK md. 257/1’i inceledi€imizde bu f›krada belirtilen suçun oluflabilmesi için gerçekleflmesi gereken ilk flart›n “görevinin gereklerine ayk›r›
hareket” oldu€u anlafl›lmaktad›r.

6
7

fi›k, Hüseyin; 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nda Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Adalet Yay›nevi,
Ankara 2008, s. 121.
Bkz. Yarg. 11. CD’nin 13.11.2006 Tarih, 2006/6947 E., 2006/9037 K. no.lu karar›.
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1. Görevinin Gereklerine Ayk›r› Hareket
Maddede görevden bahsedildi€ine göre, öncelikle kamu görevlisinin
görevi dahilinde bir faaliyet yap›p yapmad›€›n›n belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim, e€er görevi d›fl›nda bir ifllem yapt›ysa suç, görevi kötüye kullanma suçu kapsam›nda de€erlendirilemez. Di€er bir deyiflle,
görevi kötüye kullanma suçunun oluflabilmesi için kamu görevlisinin
görevi dahilinde bir ifllem yapm›fl olmas› gerekir.
YCGK, 765 s. TCK dönemindeki 12.12.1995 tarihli karar›nda bu suçun ifllenebilmesi için görev kapsam›nda bir ifl yapmak gerekti€ini belirtmektedir. Bu ölçüt hala geçerlidir:
“Kanunda yaz›l› hallerden baflka her ne suretle olursa olsun, “görevin” kötüye kullan›lmas›; memur olan san›€a yasal veya idari düzenlemeler ile verilmifl bir görevin bulunmas› ön kofluluna ba€l›d›r. Somut
olaya bakt›€›m›zda; as›l görevi trafik polisi olan san›€›n gerek genel kolluk ve gerekse trafikle ilgili görevleri aras›nda silah al›m-sat›m›na iliflkin
yasal veya idari bir görevi bulunmad›€›ndan, san›€a yüklenen görevde
yetkiyi kötüye kullanma suçunun yasal ö€elerinin oluflmad›€›na iliflkin
Özel Dai re ço €un luk dü flün ce si ye rin de dir.” (YCGK, 1995/4-342 E. ,
1995/373 K.) 8.

Sonuç olarak suçun ifllenebilmesi için kamu görevlisi, kendi görevi
dahilindeki bir ifllemi, hukuka ayk›r› olarak yapm›fl olmal›d›r. Maddeye
göre, görevinin gereklerine ayk›r› hareketin sonucunda objektif cezaland›r›labilme flartlar›ndan birinin gerçekleflmifl olmas› gerekir. Yarg›tay da
bu görüfltedir:
“1-Belediye baflkan› olan san›€›n, görevin gereklerine ayk›r› biçimde
ihale yapmadan dükkan kiralama eyleminde, devletçe zarar veya kiflilere
haks›z ç›kar sa€lama ya da ma€duriyete yol aç›lma ö€elerinin oluflup
oluflmad›€› araflt›r›larak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken, eksik inceleme ile hükümlülük karar› verilmesi
Yasaya ayk›r› ve san›k Cemal Koçak müdafiinin temyiz nedenleri ile
tebli€namedeki düflünce yerinde görüldü€ünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken CYY.n›n 326/son.maddesinin gözetilmesine, yarg›laman›n bozma öncesi aflamadan bafllayarak sürdürülüp so-

8
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nuçland›r›lmak üzere dosyan›n esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.03.2007 ta ri hin de oy bir li €iy le ka rar ve ril di.” (Yarg. 4. CD.,
2007/1258 E., 2007/2323 K.) 9.

2. Kiflilerin Ma€duriyetine Neden Olma
Görevinin gereklerine ayk›r› davran›fl›n yol açmas› gereken sonuçlardan ilki, kiflilerin ma€duriyetine neden olmad›r. Zarar kavram›ndan
daha genifl bir anlama sahip olan “ma€ du ri yet” kavram› ise sadece
ekonomik bak›mdan u€ran›lan zarar› de€il manevi zararlar› da kapsamaktad›r10. Tüzel kifliler aç›s›ndan manevi zarar kabul edilemeyece€ine
göre, tüzel kiflilerin bu suçun ma€duru olmalar› mümkün de€ildir. Daha önce belirtildi€i üzere, tüzel kifliler ancak “suçtan zarar gören” olabilirler.
3. Kamunun Zarar›na Neden Olma
Buradaki zarardan kas›t, maddi zarard›r. Görüldü€ü üzere kanun koyucu, suçun ifllenmesi için koydu€u seçimlik flartlardan daha a€›r olan
ma€duriyeti kifliler aç›s›ndan kabul etmifl; ancak kamu aç›s›ndan kapsam› daha dar tutarak sadece zarar ölçütünü kabul etmifltir11.
Kamu zarar›n›n tan›m›, 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda aç›klanm›flt›r. ‹lgili kanunun 71. maddesine göre:
“Kamu zarar›; kamu görevlilerinin kas›t, kusur veya ihmallerinden
kaynaklanan mevzuata ayk›r› karar, ifllem veya eylemleri sonucunda kamu kayna€›nda art›fla engel veya eksilmeye neden olunmas›d›r.”

Örne€in san›€›n Yalova Valisi olarak görev yapt›€› s›rada, Yalova Atatürk Stad› B1 tipi tribün inflaat› iflini k›s›mlara bölüp ifli bu flekilde sonuca ulaflt›rd›€›, böylelikle kamunun zarar›na neden oldu€u iddia edilmiflse de YCGK, bu eylemlerle san›€›n kamu zarar›na neden olup olmad›€›n›, bu yöndeki bilirkifli raporuna da dayanarak detayl› olarak incelemifl
9
10
11

Ayn› yönde bkz: YCGK’nun, 2007/11-59 E., 2007/105 K. no.lu karar›, Yarg. 4. CD.’nin 2006/3422
E., 2007/8715 K. no.lu karar›, Yarg. 4. CD.’nin 2005/12930 E., 2007/1426 K. no.lu karar›.
Parlar / Hatipo€lu, s. 3626. Ayr›ca bkz. TCK m. 257 Gerekçe: Ma€duriyet kavram›, zarar kavram›ndan daha genifl bir anlama sahiptir.
Ayn› yönde bkz: fi›k, s. 120.
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ve san›€›n herhangi bir zarara sebep olmad›€›na kanaat getirmifltir12.
Buna göre, kamu görevlisinin kamu kayna€›nda art›fla engel veya eksilmeye sebep olan icrai veya ihmali bir hareketi olup olmad›€› somut
olay›n koflullar›na göre hakim taraf›ndan de€erlendirilecektir.
4. Kiflilere Haks›z Kazanç Sa€lama
Maddede say›lan objektif cezaland›r›labilme flartlar›ndan sonuncusu,
kiflilere haks›z kazanç sa€lamad›r. Haks›z kazanç, bir kiflinin hakk› bulunmad›€› halde ve hukuk düzenince onaylanmayan yöntemlerle mal
varl›€›n›n art›r›lmas›d›r13. Bir kamu görevlisi hukuka ayk›r› olarak yapt›€› ifllemin sonucunda, bilerek üçüncü kifliye fayda sa€lanmas›na sebep
oluyorsa art›k burada suçun olufltu€unu kabul etmek gerekir. Ancak kamu görevlisi, bu ifllemleri yapt›€› s›rada, kendisine de bir menfaat sa€l›yorsa (haks›z kazanc› elde edecek kiflinin kamu görevlisine para vermesi gibi) bu durumda art›k rüflvet suçunun olufltu€unu kabul etmek gerekir.
5. Nedensellik Ba€›
D›fl alemdeki de€iflikli€in bir kifliye yüklenebilmesi için bunun söz
konusu kiflinin hareketinden do€mas› gerekmektedir. ‹flte, bir kiflinin
neticeden sorumlu tutulabilmesi için onun hareketi ile netice aras›nda
bulunmas› gereken iliflki “nedensellik ba€›”n› belirtmektedir. E€er failin
yapt›€› hareket ile ortaya ç›kan netice aras›nda böyle bir ba€ kurulam›yorsa, art›k failin söz konusu neticeden sorumlu tutulabilmesi mümkün
de€ildir14. Görevi kötüye kullanma suçunda failin görevinin gereklerine
ayk›r› hareket ederken yapt›€› hareketle ilgili kanun maddesinde say›lan
üç sonuçtan birine (kiflilerin ma€duriyetine, kamunun zarar›na sebep olma, kiflilere haks›z kazanç sa€lama) sebep olmas› gerekir. Hukuka ayk›r› ifllemle az önce say›lan sonuçlar aras›nda ba€lant› kurulabiliyorsa nedensellik ba€›n›n varl›€›n› ve görevi kötüye kullanma suçunun olufltu€unu kabul etmek gerekir. Ancak örne€in, kamu görevlisinin hukuka
12
13
14
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ayk›r› eylemine ra€men objektif cezaland›r›labilme flartlar›ndan bir tanesi gerçekleflmezse bu eylem art›k görevi kötüye kullanma suçu kapsam›nda de€erlendirilemez. fiartlardan biri oluflmad›€› takdirde kamu görevlisinin eyleminin disiplin soruflturmas›na konu olmas› mümkündür.
F. Suçun Manevi Unsuru
YCGK, 07.02.2006 tarihli karar›nda aç›kça flu ifadeleri kullanmaktad›r:
“Görevi kötüye kullanma ve görevi savsama suçlar› genel kastla ifllenen suçlardan olup, suça konu eylemlerin bilerek yap›lmas›, sonucunun
da san›k taraf›ndan istenmesi gerekmektedir.” (YCGK, 07.02.2006 Tarih,
2005/4-163 E. , 2006/14 K.)

Kanuna bakarak, suçun ifllenmesinde özel kast›n arand›€› gibi yanl›fl
bir sonuca var›labildi€i görülse de bu geçerli de€ildir. Maddede belirtilen hareketler suçu meydana getiren seçimlik hareketler olup özel kast›
ifade için kullan›lmam›fllard›r. Maddi unsura dahil olan bu sonuçlar özel
kast›n gerekti€i fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Bu nedenle fail kamu görevlisinin eylemi hangi saikle gerçeklefltirdi€i kast aç›s›ndan önem tafl›mayacakt›r15.
Suçun taksirle ifllenebilmesi de mümkün de€ildir:
“Madde metninden de anlafl›laca€› üzere kamu görevlisinin, yap makla görevli oldu€u ifli yapmamas› veya yasaya göre yap›lmas› gereken
biçimde yerine getirmemesi ya da geciktirmesi suç say›lm›flt›r. Bu suç kasten ifllenebilen suçlardan olup, oluflmas› için kamu görevlisinin görevini
bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekir.
Somut olayda san›€›n, denetim tutana€›n›n düzenlendi€i 01.12.2005
tarihi itibariyle, 127 adet soruflturma evrak›n› on ay yirmi bir gün ile üç
y›l sekiz ay aras›nda de€iflen sürelerde ifllemsiz b›rakt›€› tart›flmas›zd›r.
Cumhuriyet Savc›s› olarak san›k, iflbölümü gere€i kendisine düflen soruflturma evrak›n›n ak›betini takip etmek, gere€ini yapmak, olanakl› olan en
k›sa sürede sonuçland›rmak ve bu ifllemler s›ras›nda kalem personelini denetlemekle görevli ve yükümlüdür. Ancak, san›€›n soruflturma evrak›n›
içinde bulundu€u koflullar ve sa€l›k sorunlar› nedeniyle ifllemsiz b›rakmas›nda 5237 say›l› TCY’n›n 257. maddesinin 2. f›kras›nda düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun manevi unsuru oluflmam›flt›r.
15

Malkoç, ‹smail; Yeni Türk Ceza Kanunu Uygulamas›nda Zimmet – ‹rtikap – Rüflvet Suçlar›, Malkoç
Kitabevi, Ankara 2010, s. 556.
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Bu itibarla, olayda soruflturma evrak›n›n ifllemsiz b›rak›lmas›nda görevi savsama kast› bulunmad›€›ndan, Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s›n›n
temyiz itiraz›n›n reddiyle Özel Dairenin beraat hükmünün onanmas›na
ka rar ve ril me si ge re kir. (YCGK, 16.10.2007 Ta rih, 2007/4-187 E.,
2007/212 K.)”

G. Suçun Özel Gerçekleflme fiekilleri
1. Teflebbüs
5237 s. TCK ile eksik ve tam teflebbüs ayr›m›na son veren TCK md.
35 hükmü flöyledir:
“Kifli, ifllemeyi kastetti€i bir suçu elveriflli hareketlerle do€rudan do€ruya icraya bafllay›p da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise
teflebbüsten dolay› sorumlu tutulur.”

Buradan yola ç›karak teflebbüs, bir suçun icras›na elveriflli vas›ta ile
baflland›ktan sonra failin elinde olmayan nedenlerden icra hareketlerinin veya neticenin tamamlanamamas› olarak tan›mlanabilir16. Daha önce belirtildi€i üzere, görevi kötüye kullanma suçu bir “zarar suçu” olarak düzenlenmifl ve suçun oluflumu baz› neticelere ba€lanm›flt›r. Yarg›tay uygulamas›nda, söz konusu üç neticeden birinin bulunmas› “objektif
cezaland›r›labime flart›” olarak benimsendi€i için, görevi kötüye kullanma suçunun teflebbüse elveriflli olmad›€› kabul edilmektedir.
2. ‹fltirak
‹fltirak, bir kifli taraf›ndan ifllenebilmesi olanakl› bir suçun, birden fazla kiflinin anlaflmalar› ve iflbirli€i yapmalar› suretiyle gerçeklefltirilmesi
demektir17.
Görevi kötüye kullanma suçu fail aç›s›ndan özgü bir suçtur. Di€er bir
deyiflle, görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlisi taraf›ndan
ifllenebilir, kamu görevlisi olmayan birinin bu suçun faili olmas› mümkün de€ildir. Yarg›tay 5. CD. 21.04.2003 tarihli karar›nda bu hususa da
de€inmifltir:
16
17
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Dönmezer, Sulhi; Genel Ceza Hukuku Dersleri, Bahçeflehir Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, Aral›k
2003, s. 258.

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN İCRAİ HAREKETLE İŞLENMESİ

“San›€›n ceza yasas› uygulamas›nda memur say›lmad›€› ve 132 Say›l› Türk Standartlar› Enstitüsünün Kurulufl Kanunun 13. maddesine göre
de kurumun mallar› aleyhine ifllenen suçlar d›fl›ndaki fiillerinden dolay›
da memur gibi cezaland›r›lamayaca€› dikkate al›nd›€›nda rüflvet alma
veya görevi kötüye kullanma suçlar›n›n faili olamayaca€›, sabit eyleminin doland›r›c›l›€a eksik teflebbüs suçunu oluflturdu€u gözetilmeden yaz›l› biçimde görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulmas› ve bu
eylemden do€rudan zarar görmeyen TSE’nin müdahilli€ine karar verilerek lehine ücreti vekalete hükmolunmas›,
Kanuna ayk›r›, temyiz itirazlar› bu itibarla yerinde görülmüfl oldu€undan hükmün bu sebepten dolay› CMUK.nun 321.maddesi uyar›nca
(BOZULMASINA), 21.4.2003 tarihinde oybirli€iyle karar verildi.” (Yarg.
5.CD., 21.04.2003 Tarih, 2002/3717 E., 2003/2158 K.).

Kamu görevlisi olmayanlar›n suçun faili olmalar› mümkün de€ilse de
bu su ça ifl ti rak et me le ri müm kün dür. Bu nun ka bu lü için TCK md.
40/2’ye bak›lmal›d›r:
“Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteli€ini tafl›yan kifli fail olabilir.
Bu suçlar›n ifllenifline ifltirak eden di€er kifliler ise azmettiren veya yard›m eden olarak sorumlu tutulur.”

TCK ifltiraki, faillik ve suç ortakl›€› olmak üzere ikiye ay›rm›flt›r. Kamu görevlisi olmayan biri suçun faili olamayaca€›ndan, görevi kötüye
kullanma suçu bak›m›ndan suç ortakl›€› devreye girecektir. Bu aç›dan,
TCK md. 38’de düzenlenen azmettirme ve TCK md. 39’da düzenlenen
yard›m etme söz konusu olacakt›r.
Azmettiren, TCK md. 38/1’de “Baflkas›n› suç ifllemeye azmettiren kifli, ifllenen suçun cezas› ile cezaland›r›l›r.” fleklinde, azmettirenin suçun
faili gibi cezaland›r›laca€› belirtilmek suretiyle düzenlenmifltir. Çünkü
azmettiren, suç iflleme yönünde düflüncesi olmayan as›l faile, suç iflleme
karar›n› ald›rmaktad›r18. Ayr›ca bir kiflinin görevi kötüye kullanma suçunda azmettiren olabilmesi için suçun faili olan kiflinin kamu görevlisi
oldu€unu bilmesi gerekir.
Yard›m etme, bir kimsenin as›l failin kasten iflledi€i hukuka ayk›r› fiile, kasten maddi ve manevi nitelikte destekleyici hareketler yapmas›d›r.
Yard›m, fiilin ifllenmesini mümkün k›lan veya kuvvetlendiren veya fiilin
18

Demirbafl, s. 454.
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ifllenmesini kolaylaflt›ran veya güvence alt›na alan, azmettirme ve faillik
d›fl›nda kalan as›l fiilin ifllenmesine yönelik her türlü nedensel katk› anlam›na gelir19.
Örne€in görevi kötüye kullanma suçunu ifllemeye karar vermifl bir
kamu görevlisine, suçu ifllerken yakalanmamak için dikkat etmesi gereken hususlar› anlatan üçüncü kifli, görevi kötüye kullanma suçuna yard›m eden s›fat›yla yarg›lanabilir. Ancak bu gibi durumlar olaydan olaya
de€ifliklik göstermekte ve hakim taraf›ndan o olay›n koflullar›na göre
de€erlendirilmesi gerekmektedir.
3. ‹çtima
Görevi kötüye kullanma suçu genel, tali ve tamamlay›c› bir suç olarak
tan›mlanm›flt›r. Bu nedenle, fiilen uygulanmas› mümkün olan özel norm
var ise, “özel normun önceli€i ilkesi” gere€i sadece özel norm uygulan›r.
Özel hüküm – genel hüküm iliflkisinin bulundu€u durumlarda fikri içtima da söz konusu olmayaca€›ndan, özel hükmün cezas› az da olsa 257.
madde de€il, özel hüküm uygulanacakt›r20. Ancak görevi kötüye kullanma suçunun zincirleme bir flekilde ifllenebilmesi mümkündür.
Zincirleme suçu, bir suç iflleme karar› ile kanunun ayn› hükmünün
de€iflik zamanlarda ayn› kifliye karfl› birden çok ihlal edilmesi fleklinde
tan›mlamak mümkündür. Zincirleme suç, TCK md. 43/1’de flu flekilde
düzenlenmifltir:
“Bir suç iflleme karar›n›n icras› kapsam›nda, de€iflik zamanlarda bir
kifliye karfl› ayn› suçun birden fazla ifllenmesi durumunda, bir cezaya
hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar art›r›l›r.
Bir suçun temel flekli ile daha a€›r veya daha az cezay› gerektiren nitelikli flekilleri, ayn› suç say›l›r.”.

Örne€in üçüncü kiflilere menfaat sa€lamak amac›yla sürekli olarak
hukuka ayk›r› yap› ruhsatiyesi izni veren belediye baflkan›, görevi kötüye kullanma suçunu zincirleme olarak ifllemifl olur.

19
20
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H. Kovuflturma – Görevli Mahkeme – Suçun Yapt›r›m› ve
Dava Zamanafl›m›
Görevi kötüye kullanma suçu, görev nedeniyle ifllenen suçlardan oldu€undan fail hakk›nda 4483 say›l› Memurlar ve Di€er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Kanun hükümleri uygulan›r. Buna göre
kovuflturma, ilgili merciden izin al›nmak suretiyle yap›lacakt›r21.
5235 s. Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun’un 10. ve 11.
maddeleri incelendi€inde görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi
oldu€u ortaya ç›kmaktad›r. 4483 s. Kanunun 12. maddesinde haz›rl›k soruflturmas›n›n genel hükümlere göre görevli ve yetkili C. Baflsavc›l›€› taraf›ndan yap›laca€› belirtilmifltir. ‹lgili madde 17/7/2004 tarihinde de€ifltirilmeden önce, haz›rl›k soruflturmas›n›n Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› veya Baflsavc› vekili taraf›ndan yap›laca€› öngörülmekteydi. Ancak bu
durum daha sonra de€ifltirilmifl ve genel hükümlere göre görevli ve yetkili C. Baflsavc›l›€›’n›n haz›rl›k soruflturmas›n› yürütece€i kabul edilmifltir.
Ayr›ca 4.12.1999 tarihinden önce belediye baflkanlar› taraf›ndan ifllenen suçlara yönelik soruflturma, Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanunu Muvakkat’a göre bafllat›lm›flsa yine bu kanundaki hükümlere göre
sonuçland›r›lmas› gerekir.22
TCK md. 66/1-e bendine göre görevi kötüye kullanma suçunun zamanafl›m› süresi sekiz y›ld›r. 765 s. TCK zaman›nda bu süre befl y›ld›.23

Sonuç
TCK’n›n 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu,
genel, tamamlay›c› ve tali bir norm olarak düzenlenmifltir. Kanunda özel
olarak düzenlenen suçlar›n kapsam›na giren bir fiil varsa, cezas› daha
21
22
23

Parlar / Hatipo€lu, s. 3640.
Detayl› bilgi için bkz: YCGK’nun, 2000/4-34 E., 2000/40 K. no.lu karar›.
Ayr›ca bkz: Yarg. 6.CD.’nin, 2003/13861 E., 2005/777 K. no.lu karar›, Yarg. 5.CD.’nin 2004/9692 E.,
2006/8402 K. no.lu karar›.
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az olsa dahi görevi kötüye kullanma d›fl›ndaki maddelerden hüküm kurulacakt›r.
Sadece kamu görevlisinin fail olabilece€i görevi kötüye kullanma suçuyla, kamu faaliyetlerinde eflitlik ve adaletin gözetilmesi ve kamu görevlerinin gere€i gibi yerine getirilmesinin sa€lanmas› amaçlanmaktad›r.
Ancak böyle bir amaç güden kanun koyucunun 765 s. TCK’da tehlike
suçu olarak düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu zarar suçu haline dönüfltürmesi yerinde olmam›flt›r.
Ne yaz›k ki toplumumuzda, kamu faaliyetlerinde eflitlik ve adalet ilkesinin art›k var olmad›€›na dair bir kanaat oluflmufl durumdad›r. Elbette, kamuya olan güvenin hâlâ var oldu€unu söyleyebilmek mümkünse
de bu güvenin, kamu görevlilerinin hukuka ayk›r› eylemleri sonucu fazlas›yla sars›ld›€›n› kabul etmek gerekir. Böyle bir durumda, bu güvenin
devaml›l›€›na ve tekrar yerlefltirilmesine katk›da bulunabilecek önemli
bir düzenleme olan görevi kötüye kullanma suçunun objektif cezaland›r›labilme flart›na ba€lanmas› yerinde olmam›flt›r. Bu flartlar gerçekleflmese bile kamu görevlisinin disiplin soruflturmas›na tabi tutulabilece€i ihtimal dahilindiyse de, bu ihtimalin kamu görevlisi aç›s›ndan cayd›r›c› olabilece€ini söylemek hayli zordur.
Görevi kötüye kullanma suçunun icrai bir hareketle ifllenebilmesi
için kamu görevlisinin bir “hareket”te bulunmufl olmas› gerekir. Görmezden gelme, ihmal etme gibi durumlar varsa TCK md. 257/2 vd. uygulanacakt›r.
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Silahlı Çatışmalar ve Çocuk Hakları
Hülya Dinçer*
Özet
Uluslararas› insanc›l hukuk ve insan haklar› hukuku, silahl› çat›flmalarda en savunmas›z ve korunmaya muhtaç grup olan çocuklar›, savafl ve çat›flma ortam›n›n etkilerinden korumak için pek çok hukuki güvence sunmaktad›r. Çocu€a, sivil halk›n bir
parças› ve özellikle korunmaya muhtaç bir kategori olarak, “korunan” statüsünde güvenceler sa€layan en önemli hukuki metin “Savafl Zaman›nda Sivillerin Korunmas›na
Dair 4 No’lu Cenevre Sözleflmesi” ve Ek Protokoller’dir. Evrensel nitelikteki Çocuk
Haklar› Sözleflmesi ve bölgesel sözleflmelere de konu olan bu güvencelerin bir k›sm›,
çocu€un kiflilik, e€itim, bak›m ve yard›m alma hakk›n› tan›rken di€er k›sm› tutukluluk, al›konulma, hapsedilme, savafl esirli€i ve ölüm cezas› karfl›s›nda koruma sunmaktad›r. Uluslararas› ceza mahkemelerinin statüleri ise, çocuklar›n savafl suçlar› ve
insanl›€a karfl› suçlardan sorumsuzlu€u ilkesi temelinde, çocuklar› çat›flmalarda kullanmay› bir suç olarak düzenlemektedir.
Anahtar kelimeler: siviller, çocuk haklar›, silahl› çat›flma, insanc›l hukuk, korunan kifli
Abstract
International humanitarian law and human rights law provide many legal safeguards
for the protection of children, perhaps the most defenceless of groups in need of
protection within armed conflicts, against the influences of settings of war and
conflict. Among legal instruments approaching the child as a specially protected
category and part of the civil population, and providing safeguards related to this
“protected” status, the most important ones are the Geneva Convention (IV) relative
to the Protection of Civilian Persons in Time of War, and its Additional Protocols.
Some of these safeguards that are also encompassed by the Convention on the
Rights of the Child (a universal treaty) and other regional conventions, recognize the
rights of the child to harmonious development, human dignity, survival, etc., while
others concern their protection against arrest, internment, incarceration, against
being held as prisoners of war, and against death penalty. Statutes of international
criminal courts adopt the principle that children cannot be held responsible for war
crimes and crimes against humanity committed by them before such courts. In
addition, according to such statues, it is a crime to use children in armed conflicts.
Keywords: Civilians, rights of child, armed conflict, humanitarian law, protected
person
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Girifl
Tarihin sahne oldu€u, insanl›k eliyle yarat›lan tüm vahflet ve felaketlerde en çok örselenen, en çok yara alan flüphesiz ki çocuklar olmufltur.
‹nsanl›k ellerindeki tüm günahlar› çocuklar›n savunmas›z bedenlerine
silerek ç›karmaya çal›flm›flt›r. En tumturakl› siyasi manevralar, savafl ve
ölüm ça€r›lar› onlar›n üzerinden yap›lm›flt›r. Tarihin çocuklara karfl› bu
k›y›c›l›€›, 20. Yüzy›lda yaflanan iki büyük dünya savafl›, say›s›z bölgesel
çat›flma, savafl ve katliamlarla giderek ac›mas›zlaflm›fl ve uygarl›k, bütün
hukukî, siyasî ve diplomatik çabalara ra€men çocuklar› kanl› ordular›n
savafl piyonlu€undan veya toplu k›r›mlar›n ilk kurban› olmaktan kurtaramam›flt›r. Bir yandan çocuklar› savafl tarlalar›nda ölüm makinelerine
dönüfltürmüfl di€er yandan beden ve emek sömürüsünün en a€›r›yla sakatlam›flt›r.
Çocu€un korunmas› gereken bir hukukî kategori olarak insanc›l hukuk sahnesine ç›k›fl› 2. Dünya Savafl›’yla birlikte olacakt›r. Yaflanan ak›l
almaz soyk›r›m ve katliam karfl›s›nda savafl zaman›nda sivil halk›n korunmas› için uluslararas› hukuk enstrümanlar›n›n gelifltirilmesi ve hayata geçirilmesi ihtiyac› uluslararas› toplumun gündemine girmifltir. Bu
alanda uluslararas› mücadelenin en aktif aktörü olan Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi öncülü€ünde kabul edilen 1949 4. Cenevre Sözleflmesi
savafl zaman›nda sivillerin korunmas›na yönelik en önemli metindir.
Öte yandan Cenevre Sözleflmeleri’nin ortak 3. maddesi ile uluslararas›
olmayan silahl› çat›flmalar ilk kez düzenleme alan› bulmaktad›r. Uluslara ra s› in san c›l hu kuk kay nak la r› n› ge lifl tir mek ve ta mam la mak için
1974-1977 tarihleri aras›nda toplanan Diplomatik Konferans’›n çal›flmalar› sonucu kabul edilen Cenevre Sözleflmeleri’ne Ek iki Protokol ile sivillerin korunmas›na yönelik hukukî araçlar önemli ölçüde gelifltirilmifltir.
Bu kapsamda UKK öncülü€ünde hayata geçirilen hukukî metinlerde
çocuklar “çat›flmalara kat›lmayan tüm siviller” kategorisi kapsam›nda genel bir korumadan yararlanmaktad›r. Öte yandan çocuklar›n özel olarak
korunmas›na yönelik hukukî güvenceler de zaman içinde gelifltirilmifl
ve bilhassa Ek Protokoller kapsam›nda yer alan özel hükümlerle somutlaflt›r›lm›flt›r.
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Di€er yandan uluslararas› insanc›l hukuk kaynaklar› d›fl›nda farkl›
uluslararas› metinlerde ve gerek bölgesel gerek evrensel insan haklar›
koruma mekanizmalar›nda da çat›flmalarda çocuklar›n korunmas› esas›n› düzenleyen önemli ilkeler yer almaktad›r. Çocuklar›n silahl› çat›flmalarda maruz kald›klar› ihlal ve istismar türlerini inceledikten sonra çal›flman›n ikinci bölümünde uluslararas› insanc›l hukuk normlar› ve koruma mekanizmalar› kapsam›ndaki güvenceler ele al›nacak sonras›nda di€er uluslararas› insan haklar› mekanizmalar›n›n konuya yaklafl›m›na ›fl›k
tutulmaya çal›fl›lacakt›r.
1. Silahl› Çat›flmalarda Çocuklar›n Maruz Kald›€› ‹hlaller
Savafl›n ve silahl› çat›flmalar›n çocuklar üzerinde yaratt›€› etki son derece y›k›c› olabilir. 2008 y›l›nda, ya bir baflka ülkenin s›n›rlar›n› afl›p
mülteci olarak ya da kendi ülkesi içinde zorunlu göçmen olarak kendi
topraklar›ndan kaçmak zorunda kalm›fl 18 milyon çocuk say›lm›flt›r. Bugün art›k ço€unlu€u iç savafl ve gerginlik olarak karfl›m›za ç›kan silahl›
çat›flmalarda çocuklar hapsedilmekte, tecavüze u€ramakta, hayat boyu
sakat b›rak›lmakta ve öldürülmektedir. Aileleri parçalanm›fl ya da yok
olmufl binlerce çocuk tek bafl›na bafl›n›n çaresine bakmak zorunda kalmakta, kendinden küçük kardefllerinin sorumlulu€unu üstlenmektedir.
Özellikle Afrika’daki iç çat›flmalarda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Sudan’da, Somali’de, Fildifli Sahili’nde çat›flmalardan kaçmak için
yaflanan kitlesel göçlerde say›s›z çocuk ailelerini kaybetmekte ve aileler
bir daha çocuklar›ndan haber alamamaktad›r. Yaflanan en çarp›c› örnek,
1990’l› y›llarda Ruanda’da yaflanan soyk›r›m ve çat›flmalarda on binlerce
Ruandal› çocu€un ailesinden ayr› kalmas›d›r. Bak›m ve destekten yoksun kalan bu çocuklar sa€l›k hizmetlerinin, afl›laman›n yetersizli€i, temiz
içme suyu ve yiyecek yoksunlu€u, yetersiz beslenme nedeniyle birçok
salg›n hastal›k tehdidi alt›nda kalmaktad›r. Çat›flmalar›n yafland›€› bölgelerde çocuk ölümlerinde ciddi art›fllar görülmektedir. Hamile kad›nlar ve
yeni do€anlar da temel ihtiyaç maddelerinden yoksunluk nedeniyle en
çok risk alt›nda olan gruplard›r.
Çat›flma ortam›nda aile ve yak›nlar›ndan ayr› düfl müfl, bir bafl›na
kalm›fl çocuklar sömürü ve kötü muamele tehdidiyle daha çok yüz yüze kalmaktad›r. Çocuk sömürüsü farkl› birçok biçimde ortaya ç›kabi-
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lir1. Bunlar›n en yayg›n olan› zorunlu olarak silah alt›na alma, çat›flmalara kat›lmaya zorlama ve di€er zorunlu çal›flt›rma ve kölelik biçimleridir. Çocuklar pek çok bölgede ailelerinden zorla kopar›larak gözcü,
hizmetçi, istihbaratç› ve savaflç› gibi görevlerle gerilla ordular›na veya
devlet ordusuna kat›lmaktad›r. Yasad›fl› evlat edinme piyasas›na sunulmak üzere çocuk ticareti de bu sömürünün bir di€er yüzüdür. Özellikle kimsesiz kalm›fl k›zlar aç›s›ndan erken yaflta evlendirilme, seks kölesi olarak çal›flt›r›lma, fuhfla zorlanma gibi tehditler söz konusudur. Savafl›n yoksullukla vurdu€u aileler de bazen çaresizce çocuklar›n› para
karfl›l›€› evlendirebilmektedir.
Tecavüz ve di€er cinsel fliddet türleri de sadece yetiflkinleri de€il çocuklar› da hedef almaktad›r. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde her iki
tecavüz ma€durundan birinin çocuk oldu€u san›lmaktad›r. Bildi€imiz
gibi tecavüz bir savafl tekni€i olarak da y›ld›rmak, bilgi almak, cezaland›rmak, teslim almak için kullan›labilmektedir. Öte yandan çocuklar yak›nlar›n›n tecavüze ve iflkenceye u€rad›klar›na tan›kl›k etme zorunda b›rak›lmakta, bazen yak›nlar›n›n öldürülmelerini izlemek zorunda kalmaktad›rlar. Bu deneyimler çocuklarda silinmez travmatik izler b›rakmaktad›r. Bebekler ve çok küçük yafltaki çocuklar da bak›m ve destekten yoksun kalarak açl›ktan ölme tehdidi, ishal gibi hastal›klarla karfl›
karfl›ya kalmaktad›r.
Kamu hizmetlerinin çat›flmalar nedeniyle kesintiye u€ramas›yla e€itim ve sa€l›k hizmetlerinden yoksun kalmak da bir di€er sorundur. Bugün gezegende okul ça€›nda olup da okula gidemeyen çocuklar›n yar›s› çat›flmalar›n yafland›€› bölgelerde yaflamaktad›r. Çat›flmalar›n fiziksel
etkilerinin yan› s›ra çocuklar ayr›ca tan›k olduklar› vahflet ve cinayetlerin psikolojik etkilerini ömür boyu tafl›maktad›rlar. Eski LRA üyesi iki çocu€un flu ifadeleri savafl›n vahfletinin izinin silinmezli€ini çok iyi ifade
etmektedir: “bu yaralarla tam olarak mutlu olman›z mümkün de€ilhem bedeninizdeki hem de ruhunuzdaki bu yaralarla.”2
1

2

54

Silahl› çat›flmalarda çocuklar›n u€rad›€› sömürü ve ihlallere iliflkin önemli raporlar: ICRC, dossier
d’information “les enfants dans la guerre” 2004, ICRC, dossier d’information “les enfants dans la
guerre”, 2009, www.icrc/fre/enfants.
Lord’s Resistance Army eski iki üyesi çocu€un (15 ve 17 yafllar›nda) tan›kl›klar›: Coalition contre
les enfants soldats, “Returning home-Children’s Perspectives on Reintegration: A Case Study of
Children Abducted by the Lord’s Resistance Army in Teso, Eastern Uganda, février 2008.
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Silahl› çat›flmalara kat›lan çocuklara her tür angarya ve hizmet ifli
yüklenmektedir: aflç›, postac›, istihbaratç›, may›n detektörü, seks kölesi,
zorunlu iflçi ve intihar bombac›s›. Çocuklar›n ço€u köylerinden kaç›r›larak zorla silahl› güçlere al›n›rken bir k›sm› da gönüllü olarak çat›flmalara
kat›lmaktad›r. Silahl› çat›flmalara kat›lmasalar da çat›flmalar›n sürdü€ü
bölgelerde yaflayan ve çal›flan çocuklar sürekli olarak may›nlar, görünmez patlay›c›lar, unutulmufl el bombalar› ve patlay›c› art›klar›n›n yaratt›€› ölüm ve yaralanma tehdidi alt›ndad›r.
Çocuklar›n bütün bu ihlallerden ve istismar biçimlerinden korunmas›n› ve yeryüzünde çocuk haklar› ihlallerinin sona ermesini sa€lamaktan
çok uzak olsa da ,uluslararas› hukuki metinlerde bu yönde birçok güvence mekanizmas› yer almaktad›r. Bunlar›n bir k›sm›n› U‹H sözleflmeleri olufltururken di€er k›sm› evrensel ve bölgesel insan haklar› sözleflmelerinde ve uluslararas› ceza mahkemelerinin statülerinde karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
2. Uluslararas› ‹nsanc›l Hukukta Çocu€un Korunmas›
Uluslararas› insanc›l hukuk, savafl ve çat›flmalarda en savunmas›z ve
zarar görmeye aç›k sivil kategorisini oluflturan çocuklara iki tür koruma
sa€lamaktad›r. Çocuklar öncelikle çat›flmalara kat›lmayan herkesin yararland›€› genel koruma güvencesi kapsam›nda, uluslararas› insanc›l hukukta “korunan” statüsündedirler. Öte yandan çocuk çat›flmada di€er sivil gruplara nazaran en savunmas›z kategori oluflu nedeniyle özel bir
korumadan da yararlanmaktad›r. Çat›flmalara kat›lan çocuklar ise üçüncü ve ayr›k bir kategori olarak korumaya tâbidir.
2.1. Çocu€un Sivil Halk›n Bir Parças› Olarak Yararland›€›
Genel Koruma
Uluslararas› nitelikteki çat›flmalarda, çocuk “Savafl Zaman›nda Sivillerin Korunmas›na Dair 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi” kapsam›nda korunan kifli kategorisinin bir parças›d›r. Buna göre korunan kiflilere tan›nan tüm güvencelerden yararlanma hakk›na sahiptir. Çocuklar da tüm
siviller gibi 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 27 ila 34. maddelerinde
düzenlenen, kifliliklerine, onur ve haysiyetlerine, ruhsal ve fiziksel bütünlüklerine sayg› gösterilmesini öngören ve sivillere karfl› her tür bask›,
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fliddet, iflkence, toplu cezaland›rma, zorunlu çal›flt›rma ve misilleme gibi
eylemleri yasaklayan temel insanî muamele ilkesinden yararlanmaktad›rlar.
Sivil halk›n bir parças› olarak çocuk, çat›flmalar›n sürdürülmesine
iliflkin insanc›l hukuk kurallar›ndan tam olarak faydalanmaktad›r. Uluslararas› nitelikteki çat›flmalar için 1977 1. Ek Protokol’ün “Temel Güvenceler” bafll›€›n› tafl›yan 75. maddesinde sivillere tan›nan güvence,
sivillerle savaflanlar›n kesin ve belirgin biçimde ay›rt edilmesi ve sivil
halka yönelik sald›r›lar›n kesin bir biçimde yasaklanmas› ilkelerini içermektedir. Bu madde, sivillere karfl› ifllenebilecek her tür öldürme, iflkence, bedensel cezalar, kifli haysiyetini ihlal eden afla€›lay›c› ve onur
k›r›c› muameleler, zorunlu fuhufl ve edebe karfl› her tür ihlal ile rehin
alma, toplu cezalar ve bunlardan birini gerçeklefltirme tehdidini yasaklam›flt›r.
Uluslararas› olmayan çat›flmalarda ise Cenevre Sözleflmeleri’nin ortak
3. maddesinde düzenlenen temel güvenceler çocuklara da uygulanmaktad›r. Buna göre çocuklar, tüm çat›flma d›fl› kalan siviller gibi, “kifli
yaflam›na, vücut bütünlü€üne ve kifli haysiyetine yönelik sald›r›lar›” yasaklayan insanca muamele ilkesinden yararlanmaktad›rlar.
Uluslararas› olmayan çat›flmalarda uygulanacak kurallar› gelifltirmek
ve takviye etmek amac›yla kabul edilen 2. Ek Protokolde ise ne bir topluluk olarak sivil halk›n ne de tek tek sivillerin silahl› sald›r›lar›n hedefi
olmas›n› yasaklayan ilkeyi içeren genel bir kural bulunmamaktad›r.
2.2. Çocu€un Çat›flmalarda Özellikle Korunmaya Muhtaç
Konumu Nedeniyle Yararland›€› Özel Koruma
2.2.1. Silahl› Çat›flmalara Kat›lmayan Çocuklar›n
Yararland›€› Özel Koruma
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi sivillerle birlikte çocuklar lehine koruman›n temelini atacak önemli düzenlemeler getirmifltir. Ancak çocukla r›n özel bir ko ru ma n›n nes ne si ol ma s› ge rek ti €i yö nün de ki te mel
prensip bu sözleflmede yer almamaktad›r. ‹lk olarak silahl› çat›flmalarda
çocuklar›n akîbetine gösterilen bu özel ilginin ve özel koruma hükümlerinin, sivil halk içinde özel ve ba€›ms›z bir ma€dur kategorisi yaratmak
56

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ÇOCUK HAKLARI

anlam›na gelmedi€ini belirtmek gerekir3. UKK’nin temel ilkelerinden biri olan tarafs›zl›k ilkesi uyar›nca örgüt, ayr›m yapmaks›z›n tüm savafl ve
iç çat›flma ma€durlar›na yard›m tafl›may› amaç edinmifltir. Ancak çocuklar ço€unlukla çat›flmalar›n yaratt›€› vahfletin en savunmas›z ve korunmaya muhtaç tan›€› ve ma€duru konumunda kalmaktad›r. Bu sebeple
çocuklar›, çat›flmalar›n y›k›c› psikolojik ve fiziksel etkilerinden korumak
için özel koruma mekanizmalar› gelifltirmek insanî bir zorunluluk olarak
ortaya ç›km›flt›r.
Bu bofllu€u dolduracak olan ise 1 Numaral› Ek Protokolün 77. maddesidir. Bu maddenin 1. f›kras›na göre: “Çocuklar özel bir sayg›n›n konusu olmal› ve haysiyetlerine yap›lan her türlü sald›r› türünden korunmal›d›rlar. Çat›flman›n Taraflar›, yafllar› nedeniyle veya di€er tüm sebeplerden dolay› ihtiyaçlar› olan her türlü özeni ve yard›m› sa€layacaklard›r.” Bu hükümle uluslararas› nitelikteki çat›flmalarda çocu€un özel
olarak korunmas› prensibi aç›kça kabul edilmektedir.
Maddenin 2, 3, 4 ve 5. bentleri, silahl› çat›flmalara do€rudan kat›lan
ya da silah alt›na al›nan çocuklar›n korunmas›n› düzenlemektedir. Bu
özel koruma, uluslararas› insanc›l hukukun çocuklara sa€lad›€› koruman›n bir alt bafll›€› olarak bir sonraki bölümde “Silahl› Çat›flmalara Kat›lan Çocuklar›n, Çocuk-Askerlerin Korunmas›” bafll›€› alt›nda ayr›nt›l› olarak incelenecektir. Bundan evvel, silahl› çat›flmalara do€rudan
kat›lmayan çocuklar› bu çat›flmalar›n etkisine karfl› korumay› amaçlayan
düzenlemeler üzerine yo€unlaflmakta fayda vard›r.
2.2.1.1. Çocuklar› Çat›flmalar›n Fiziksel Etkilerine Karfl›
Korumay› Amaçlayan Özel Hükümler
77.maddede ifade bulan özel koruma prensibi, çocuklar› silahl› çat›flmalar›n etkilerinden korumay› amaçlayan bir dizi hukukî güvenceyi düzenleyen sözleflme ve protokol maddesinde somutlaflmaktad›r. Bu düzenlemeler, sözleflme ve protokollerdeki, sivillerin korunmas›na yönelik
ana bafll›klar›n alt›nda da€›n›k olarak yer almaktad›r4.
3
4

ICRC, dossier d’information “les enfants dans la guerre” 2004, www.icrc/fre/enfants, s.2.
Kapsaml› bir inceleme için bkz. Plattner, Denise; “La Protection de l’enfant dans le droit international
humanitaire, 1984 RICR, nº 747, s. 148-161, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZH54.
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1 Numaral› Ek Protokol’ün tan›mlara iliflkin 8. maddesinin a bendinde “yaral›lar” ve “hastalar” ›n tan›m› yap›l›rken, t›bbî yard›mdan yararlanabilecekler kapsam›nda “yeni do€anlar” ve do€um yapmakta
olan kad›nlar özellikle say›lmaktad›r.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin “hastaneler ve güvenlik m›nt›kalar›na” iliflkin 14. maddesi uyar›nca 15 yafl›ndan küçük çocuklar, gebe
kad›nlar ve 7 yafl›ndan küçük çocuklar›n anneleri, uluslararas› nitelikteki çat›flman›n Taraflar›nca kurulmufl s›hhî yard›m ve güvenlik sahalar›ndan özellikle yararland›r›lacak sivil kategorileri aras›nda say›lm›flt›r.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 17. maddesi uyar›nca çocuklar
ve do€um yapmakta olan kad›nlar kuflat›lm›fl alanlardan tahliye edilmesi gereken siviller kategorisi içinde özellikle say›lm›flt›r. Çat›flman›n taraflar›, maddede an›lan kiflileri tahliye etmek için gerekli yerel düzenlemeleri gerçeklefltirmek için çaba göstermeleridir.
1 Numaral› Ek Protokol ise, 78. maddesinde çocuklar›n tahliyesini
özel olarak düzenlemektedir. Bu madde çocuklar›n sadece geçici olarak
tasfiyesini, çok s›k› koflullara ba€l› kalmak kayd›yla, ancak güvenliklerine iliflkin zorunlu bir sebep olmas› halinde öngörmektedir. Maddenin 1.
f›kras›na göre, çat›flman›n taraflar› kural olarak kendi uyruklar› olmayan çocuklar› yabanc› bir ülkeye tahliye edemezler. Ancak zorunlu sa€l›k, t›bbî bak›m veya – iflgal alt›nda bir ülkede olmamak flart›yla- güvenlik gerekçelerinden biriyle geçici bir tahliye mümkündür. Çocuklar›n veli veya vasilerine ulafl›labildi€i takdirde bunlar›n yaz›l› iznini almak
zorunludur. Uygulamada çat›flman›n tüm taraflar› tahliyeyi tehlikeye
atmay› önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. 78. maddenin di€er
f›kralar› çocu€un e€itiminin devam›na ve kültürel geliflimine iliflkindir.
Bunlar› çocu€un kültürel geliflimini ele al›rken inceleyece€iz.
2 Numaral› Ek Protokol ise, 4. maddesinin 3. f›kras›nda uluslararas› olmayan nitelikteki çat›flmalarda çocu€un özen ve yard›m hakk›n› düzenlemektedir. Bu madde de dini ve ahlaki e€itim alma hakk›n›n yan›
s›ra da€›lm›fl ailelerin bir araya getirilmesi, 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n çat›flmalara kat›lmas›n›n veya görevlendirilmesinin yasaklanmas› ve
çocuklar›n çat›flmalar›n sürdü€ü bölgelerden geçici olarak tahliye edilmesi gibi güvenceler içermektedir.
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Çocuklar›n çat›flman›n do€rudan fiziksel etkilerinden korunmas›n›
amaçlayan bu maddeler d›fl›nda çocu€un sosyal ve ailevî ortam›n›n çat›flman›n travmatik etkilerinden korunmas›n› amaçlayan özel hükümler
de tesis edilmifltir. Bunlar sözleflme ve protokollerin çeflitli maddelerine
serpifltirilmifl vaziyettedir.
2.2.1.2. Çocu€un Kiflisel Haklar›n›n Korunmas›
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi 50. maddesinde genel olarak çocuklar›n kiflisel statülerinin de€iflikli€e u€rat›lmas›n› yasaklamaktad›r. ‹flgalci
kuvvetler nezdinde çok önemli bir yükümlülük getiren bu maddeye göre
“çocuklar›n tâbiyeti ve medenî halleri iflgal nedeniyle hiç bir de€iflikli€e
maruz kalmamal›d›r.” Bu yükümlülü€ün temelini ayn› sözleflmenin 27.
maddesinde kabul edilen “kifliye ve ailevî haklar›na sayg›” ilkesi oluflturmaktad›r. Çocu€un maddi kimlik bilgilerinin korunmas›n›n yan› s›ra 50.
madde, iflgal gücünün çocuklara kendisine ba€l› örgüt ve oluflumlarda görev vermesini yasaklamaktad›r. Bu yasak, kitlesel asimilasyonlar› önlemek
gibi çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu flekilde 2. Dünya Savafl›’nda oldu€u gibi çocuklar›n bilhassa politik amaca hizmet eden organizasyon ve hareketlerde zorunlu olarak rol almas› engellenmek istenmifltir.
2.2.1.3. Çocu€u Aile Bütünlü€ü ‹çinde Korumaya Yönelik
Hükümler
UNESCO’nun geçmifl y›llarda çocuk ve savafl üzerine yapm›fl oldu€u
bir çal›flma, savafl›n çocuklar üzerinde açt›€› en derin yaralar›n fiziksel
sald›r›lar, askerî operasyonlar, bombard›manlar de€il, çocuk nezdinde
güvenlik hissini sembolize eden koruyucu aile bireylerinden kopar›lmas›yla aç›ld›€›n› ortaya koymufltur. Çocu€un al›fl›k oldu€u aile hayat›ndan
kopmas› bilhassa da anneden kopar›lma olgusu çocuklar üzerinde telafisiz sonuçlar do€urmaktad›r5.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi pek çok maddesinde özgürlü€ünden
yok sun b› ra k›l m›fl ki fli le rin ai le ha yat la r› n›n bü tün lü €ü nü ko ru ma y›
amaçlamaktad›r. Sözleflmenin 82. maddesine göre enterne edilmifl aile5

Brosse, Thérèse; “L’enfance victime de la guerre, une étude de la situation européenne”, UNESCO,
15 déc. 1949, Publication nº 461, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133701fo.pdf.
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nin fertleri, özellikle de çocuk ve ebeveynler enterne edildikleri süre boyunca ayn› yerde toplanmal›, di€er enternelerden ayr› ikamet edilmeli
ve aile yaflant›s›n› sürdürmek için gerekli kolayl›klar sa€lanmal›d›r. Ayn› maddeye göre enterne edilenler, ebeveynlerinin gözetimi d›fl›nda serbest b›rak›lm›fl çocuklar›n›n da enterne edilmesini isteyebilirler.
1 Numaral› Ek Protokol’ün 74. maddesi, “Da€›lm›fl Ailelerin Yeniden
Bir Araya Getirilmesi” bafll›€›n› tafl›maktad›r. Bu maddeye göre Yüksek
Âkit Devletler uluslararas› bir çat›flma nedeniyle da€›lm›fl ailelerin yeniden bir araya getirilmesini kolaylaflt›rmak için ellerinden gelen gayreti gösterirler.
Protokol’ün 75. maddesinin 5. f›kras› ise enterne edilmifl kad›nlar›n erkeklerden ayr› yerlerde gözetim alt›nda tutulmas›n› öngörürken
bütün ailenin tutuklanmas›, mahkum ya da enterne edilmesi halini
bundan müstesna tutmufl ve bu durumda mümkün oldu€u ölçüde aile
bütünlü€ünün korunmas› gerekti€ini kay›t alt›na alm›flt›r.
Öte yandan 1 Numaral› Ek Protokol, çocu€un annesinden kopar›lmamas› amac›yla do€um yapmakta olan veya yeni do€um yapm›fl yahut
küçük yaflta çocuk sahibi kad›nlara getirdi€i korumalarla çocu€u dolayl›
yoldan korumay› amaçlam›flt›r. Buna göre “Kad›nlar›n Korunmas›na
dair temel ilkeleri koyan 76. madde 2. f›kras›nda, hamile veya küçük
yaflta, kendisine ba€›ml› çocu€u olan tutuklu, mahkum ya da enterne
edilmifl kad›nlar›n durumlar›n›n incelenmesine mutlak öncelik tan›nmas› gerekti€i düzenlenmektedir. Ayn› flekilde md. 76/3’e göre çat›flman›n taraflar› bu kad›nlar hakk›nda ölüm cezas›na hükmetmekten
kaç›nmal›d›r, hüküm verilse dahi ceza infaz olunmayacakt›r.
Bir önceki bafll›kta çocuklar›n, çat›flman›n etkilerinden korunmas›na
iliflkin düzenlemeler incelenirken vurguland›€› gibi çocuklar›n geçici
olarak baflka bir ülkeye tahliye edilmesinde de (Ek Protokol 1, md.78),
s›k› koflullar aranmakta, çocu€un veli, vasi veya teamül uyar›nca bak›m›yla sorumlu kiflilerin r›zas›n›n al›nmas› koflulu aranmaktad›r. Maddenin 3. f›kras› da tahliye edilen çocuklar›n kimliklerini koruyacak tüm
önemlerin al›nmas›n› öngörmektedir.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’ne dönecek olursak, çocu€un kiflisel
statüsünün dokunulmazl›€› ilkesini ortaya koyan 50. maddenin 1. f›k60
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ras› uyar›nca ‹flgalci Kuvvet’in çocu€un ailevi durumunu veya medenî
halini de€ifltirmesi yasakt›r. ‹flgalci kuvvet, çocuklar›n hukuken tan›nmalar›n› kolaylaflt›rmak ve soyba€lar›n› kaydetmek için gerekli düzenlemeleri yapmal›d›r. Bu madde, çocu€un kültürel kimli€ini oluflturan
en önemli unsurlardan biri olan aile birli€ini korumay› ve kimlik bilgilerinin güvence alt›na al›nmas›n› amaçlamaktad›r. 50. maddenin düzenledi€i bir di€er alan çocuklar›n bak›m ve e€itimi olup buna iliflkin esaslar
“bak›m ve yard›m güvenceleri” bafll›€› alt›nda incelenecektir.
Son olarak, çocuk ile ailesi aras›ndaki ba€lar› korumaya yönelik do€rudan güvencelerin yan›nda çat›flmalarda korunan kiflilerin izini takip
etmeyi mümkün k›lan ve ailenin di€er bireylerine bunlar›n ak›betinden
haberdar olma imkan› tan›yan hükümlere de bakmak faydal› olacakt›r.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 24. maddesine göre çat›flma taraflar› 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n teflhis edilebilmesi için özellikle
kimlik künyesi tafl›nmas› gibi gerekli önlemleri almal›d›r. Ayn› sözleflmenin 50. maddesi de iflgalci kuvvetin çocuklar›n teflhisini ve soyba€lar›n›n kaydedilmesini kolaylaflt›rmas› gerekti€ini ve kimli€i flüpheli
olan çocuklar› teflhis etmek amac›yla korunan kiflilere iliflkin bilgilendirme bürosu nezdinde özel bir departman görevlendirmesini öngörmektedir. Gerçekten de küçük yaflta çocuklar›n teflhis edilmesini ve bilgilerinin eksiksiz tutulmas›n› sa€layacak bir mekanizma kurmak son derece önemlidir; aksi takdirde binlerce çocuk savafl ve çat›flma sonras›
ac›mas›z koflullarda terk edilme tehlikesiyle yüz yüze kalacakt›r.
Öte yandan 25. madde çat›flmaya taraf veya iflgalci ülke topraklar›nda bulunan her kimseye, nerede bulunursa bulunsun, aile fertlerini durumundan haberdar etme hakk›n› tan›maktad›r. Cenevre Sözleflmeleri’nin UKK Merkezî Araflt›rma Ajans›’na tan›d›€› yetkiler sayesinde aileler
çocuklar›na iliflkin bilgilere ulaflabilirler. (md.136 vd.)
Uluslararas› olmayan silahl› çat›flmalar için 2 Numaral› Protokol, 4.
maddesinin 3/d bendinde, geçici olarak ayr› kalm›fl ailelerin yeniden
bir araya getirilmesi için uygun tüm önlemlerin al›nmas›n› öngörmektedir. Ayn› maddenin e bendi de, 1. Protokol’de ifade edilen temel prensip uyar›nca çocuklar›n tahliyesini ailelerinin veya yasa yahut teamül
uyar›nca çocu€un bak›m›n› üslenmifl kiflilerin r›zas›na ba€lamaktad›r.
Yine 1 Numaral› Protokol’deki düzenlemeye benzer flekilde 2 Numaral›
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Ek Protokol de 6. maddesinin 4. f›kras›nda, küçük yaflta çocuk sahibi
kad›nlara verilen ölüm cezalar›n›n infaz edilemeyece€ini ifade etmifltir.
2.2.1.4. Bak›m ve yard›m alma hakk›
1 Numaral› Protokol genel olarak uluslararas› çat›flman›n taraflar›na
çocuklara bak›m ve yard›m sa€lama yükümlülü€ü getirmifltir.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nde de çocuklar›n özel ihtiyaçlar›n›
düzenleyen pek çok madde yer almaktad›r. Bunlardan ilki 23. maddedir. Bu maddeye göre yüksek sözleflmeci taraflar, 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar ve do€um yapmakta olan kad›nlar için yap›lan yard›mlar›n serbest geçifline izin vermek zorundad›rlar. 50. madde de, iflgalci kuvvetin
iflgal edilen topraklardaki çocuklar›n bak›m› için varolan kurumlar›n
düzenli iflleyiflini kolaylaflt›rmas› gerekti€ini ifade etmektedir.
Enterne edilenlere yap›lacak yiyecek ve giyecek yard›m›n› düzenleyen 89. maddeye göre de güvenlik sebebiyle çat›flma taraf›nca zorunlu
olarak enterne edilmifl olan do€um yapmakta olan kad›nlar ile 15 yafl›n
alt›ndaki çocuklara, fizyolojik ihtiyaçlar›na uygun olarak ek yiyecek
sa€ lan ma s› gerekmektedir. Yine 81. mad de de, enternelere ba€›ml›
olan kiflilerin de yeterli geçim kaynaklar›na sahip olmamalar› veya bizzat hayatlar›n› kazanmaya muktedir olmamalar› halinde bak›m›n›n
yap›lmas› gerekti€i yer almaktad›r.
Sözleflmenin 91. maddesi de çok büyük önem arz eden t›bbî yard›m
konusunda, lo€usa kad›nlar›n tüm sa€l›k kurumlar›na kabul edilmesi
gerekti€ini ve tedavilerinin nitelik olarak bölge halk›na sa€lanan özenden daha düflük bir seviyede olmamas› gerekti€ini ifade etmektedir.
Benzer biçimde 1 Numaral› Ek Protokol’ün 70. maddesinin 1. f›kras›nda, yard›mlar›n da€›t›lmas› s›ras›nda, di€er kategorilerin yan›nda çocuklara ve lo€usa kad›nlara öncelik tan›naca€› öngörülmüfltür.
Daha önce tahliyeye iliflkin önlemlerden bahsedilirken de ifade edildi€i gibi, ayn› protokolün 78. maddesinin 1. f›kras› gere€i çocuklar›n
geçici tahliyesi de ancak sa€l›€a iliflkin sebeplerle veya t›bbî bak›m gerektirdi€i hallerde öngörülmektedir.
Uluslararas› olmayan nitelikteki çat›flmalara gelince, 2 Numaral› Pro-
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tokol’ün de 4. maddesinin 3. bendinde çocuklar›n bak›m ve yard›m
hakk› aç›kça ifade edilmifltir.
2.2.1.5. Çocu€un Kültürel Ba€lar›n›n Korunmas› ve E€itimi
Uluslararas› insanc›l hukuk, çat›flma koflullar›nda kültürel ortam› ve
aile birli€i bozulan çocu€un içinde büyüdü€ü ahlakî de€erlerinin, dininin, kültür ve geleneklerinin korunmas›n› da amaçlamaktad›r. Çocu€un
çat›flma nedeniyle aile fertlerini kaybetmesi veya onlardan ayr› kalmas›
halinde bu kültürel çevre önemli ölçüde bozulacakt›r. Bu nedenle 4 numaral› Cenevre Sözleflmesi ile 1 Numaral› Ek Protokol bünyesindeki düzenlemeler, uluslararas› çat›flma ortam›nda dahi, çocu€un öncesinde al›fl›k oldu€u çevre koflullar›na mümkün oldu€unca yak›n koflullar›n oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r.
Bu ba€lamda 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesinin 24. maddesi, kimsesiz kalm›fl veya ailelerinden ayr›lm›fl çocuklar›n kendi bafllar›na b›rak›lmamas› gerekti€ini ifade etmekte ve çat›flma taraflar›n›n her koflulda,
bu çocuklar›n dinî ibadetlerini yerine getirmelerini, e€itimlerini kolaylaflt›racak düzenlemeler yapmas› gerekti€ini ve bu bak›m›n da mümkün
oldu€unca ayn› kültürel gelenekten kiflilere tevdi edilece€ini belirtmektedir. Madde, çocuklar› kabul eden tarafs›z ülkelerin de ayn› önlemleri
hayata geçirme zorunlulu€unu ifade etmektedir.
Ayn› do€rultuda sözleflmenin 50. maddesinin 3. f›kras› da iflgalci
gücün, kimsesiz veya ailesinden ayr›lm›fl çocuklar›n bak›m ve e€itimlerini güvenceye almak için gerekli önlemleri almas› gerekti€ini ve çocu€un bir ebeveyni veya aile yak›n› olmamas› halinde bu görevin mümkün oldu€u ölçüde ayn› tâbiyet, dil ve dine ait kiflilere tevdi edilmesini
düzenlemektedir. 50. madde son f›kras›nda, iflgalci kuvvete, 15 yafl›n
alt›ndaki çocuklar, hamileler ve 7 yafl›n alt›nda çocu€u olan anneler lehine iflgalden önce al›nm›fl olabilecek erzak, t›bbî bak›m ve savafl›n etkilerinden korumaya iliflkin koruyucu tedbirlerin uygulanmas›n› engellememe yükümlülü€ü de getirmektedir.
Görüldü€ü gibi 4 Numaral› Sözleflme kimsesiz kalm›fl veya ailesinden
ayr›lm›fl çocuklar›n durumuna özel bir ilgi atfetmektedir. Sözleflmede
yafl s›n›r› olarak 15’in seçilmifl olmas›, sözleflme müzakereleri s›ras›nda

63

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ÇOCUK HAKLARI

ortaya ç›kan, bu yafltan sonra çocu€un yetilerinin geliflimiyle birlikte söz
konusu özel önlemlerin ayn› ölçüde zorunluluk arz etmeyece€i fikrinin
bir sonucudur6. Sözleflmede 15 yafl yerine genel uluslararas› hukuk belgelerindeki çocuk tan›m›na esas olan 18 yafl s›n›r›n›n kabul edilmesinin
daha yerinde olaca€› savunulabilir.
1 Numaral› Ek Protokol ayn› do€rultuda, çocuklar›n yabanc› bir ülkeye tahliyesine iliflkin 78. maddesinin 2. f›kras›nda, tahliye edilen her
çocu€un, ailesinin iste€i do€rultusunda dinî ve ahlakî e€itimi de dahil
olmak üzere e€itiminin mümkün oldu€u ölçüde kesintisiz sa€lanmas›
gerekti€ini ifade etmektedir. 2 Numaral› Ek Protokol de 4. maddesinin
3/a bendinde uluslararas› olmayan nitelikteki çat›flmalar için bu kural›
ayn› flekilde tekrar etmektedir.
Çat›flman›n ortas›nda, iflgal topraklar›nda kalm›fl veya tahliye edilmifl
kimsesiz, ailesinden ayr› çocuklar›n e€itimine iliflkin mevcut düzenlemelerin yan›nda 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi, e€itim alan›nda Çat›flma Taraflar›na daha genel birtak›m yükümlülükler de getirmektedir.
Sözleflmenin 50. maddesine göre iflgal kuvveti çocuklar›n e€itimi için
faaliyet gösteren kurumlar›n düzenli iflleyifli için gerekli önlemleri almak zorundad›r. 94. mad de de enterne edilen çocuk ve ergenlerin
okullara devam edebilece€ini ifade etmekte ve bunlar›n ö€retiminin
güvenceye al›nmas› gerekti€ini ortaya koymaktad›r.
2.2.1.6. Tutuklu, Al›konulmufl veya Enterne Edilmifl Çocuklara
Tan›nan Özel Koruma
Uluslararas› insanc›l hukuk çat›flman›n taraflar›na, korunan kiflilerin
hukuka ayk›r› eylemlerine karfl› kendi güvenliklerini temin etmeye yönelik tedbirleri almaya hak tan›maktad›r. Bunlardan biri de enterne etme tedbiridir. ‹flgalci kuvvet de, iflgal etti€i topraklarda geçerli olan ulusal mevzuata veya kendi güvenli€i için bizzat ç›kard›€› kurallara ayk›r›l›ktan dolay› korunan kiflilere karfl› suçlamalarda bulunabilir. Bunun sonucu olarak çocuklar da tüm di€er korunan kifliler gibi enterne edilebilirler. ‹flgal alt›ndaki topraklarda yürürlükte olan ceza yasalar›ndaki suç-
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lar› ifllemekten veya iflgalci kuvvetin güvenli€ini ihlal eden eylemlerinden dolay› t›pk› bar›fl zaman›nda oldu€u gibi tutuklanabilirler ve al›konulabilirler. Ayr›ca insanc›l hukuka ayk›r› olarak silahl› güçlere kat›labilir
ve savaflan olarak yakalanabilirler de. Bu son durumu, yaratt›€› hukukî
sonuçlarla ve tan›nan güvencelerle birlikte daha kapsaml› olarak ikinci
bölümde “çat›flmaya kat›lan çocuklar” bafll›€› alt›nda inceleyece€iz.
‹nsanc›l hukuk bütün bu durumlar› hassasiyetle dikkate alarak özgürlü€ünden yoksun b›rak›lm›fl çocuklar için özel koruma hükümleri
öngörmüfltür. Bu hükümlerin bir k›sm› enterne edilen çocuklar›n içinde
yaflad›€› fiziki ve psikolojik koflullara iliflkin iken di€er bölümü çocuklara uygulanacak cezaî tatbikata, kovuflturmaya ve cezalar›n infaz›na yönelik güvenceler getirmektedir.
Çocuklar›n enterne edilecekleri alanlara iliflkin olarak 1 Numaral› Ek
Protokol ‘ün 77. maddesinin 4. f›kras›, enterne edilmifl, al›konulmufl
veya tutuklu çocu€un, yetiflkinlerden ayr› bir yerde tutulmas›n› öngörmektedir. Ancak çocu€un ailesiyle birlikte yaflad›€› durumlar sakl›d›r. 4
Numaral› Cenevre Sözleflmesi de 82. maddesinde enterne edildikleri
süre boyunca bir ailenin fertlerinin, özellikle de çocuk ve anne-babas›n›n; çal›flma gerekleri, sa€l›k sebepleri gibi nedenlerin zorunlu k›ld›€›
geçici ayr›l›k halleri d›fl›nda ayn› yerde toplanmas› gerekti€ini düzenlemektedir. Enterne edilen yetiflkinler ebeveynlerinin gözetimi olmaks›z›n
serbest b›rak›lm›fl çocuklar›n›n kendileriyle birlikte enterne edilmelerini
isteyebilirler. Yine 1 Numaral› Ek Protokol, 75. maddesinin 5. f›kras›nda, tutuklanan, al›konulan veya enterne edilen ailelerin ikameti
aç›s›ndan aile birli€inin gözetilmesi gerekti€ini belirtmektedir.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 24. maddesi ayr›ca tarafs›z bölgede enterne edilme halini düzenlemektedir. Buna göre çat›flman›n taraflar› çat›flma süresince, flayet varsa hâmi gücün r›zas›yla ve 1. f›kradaki ilkelerin hayata geçirilebilmesi flart›yla (çocuklar›n bak›m›, dini ibadetlerinin yerine getirilmesi, mümkünse ayn› kültürel gelenekten kiflilerce
e€itim verilmesi) çocuklar›n tarafs›z ülkeler taraf›ndan kabul edilmesini
sa€layacaklard›r. Sözleflmenin 132. maddesinin 2. f›kras› ayn› flekilde
hasta çocuklar›n da çat›flmalar s›ras›nda tarafs›z ülkelerde tedavi edilmelerinin sa€lanmas›n› öngörmüfltür. Bu madde hastaneye yat›r›lman›n
yan›nda sal›verilme ve vatana geri iade edilmeyi de düzenlemekte ve en65
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terne edilen çocuklar ile hamile, emziren ve küçük yaflta çocuk sahibi kad›nlar›n sal›verilmeleri, ülkelerine, ikamet bölgelerine geri dönmeleri veya tarafs›z bir ülkede hastaneye yat›r›labilmeleri için çat›flman›n taraflar›n›n anlaflmalar akdetmeye çal›flacaklar›n› ifade etmektedir.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi 94. maddesinde e€lence, e€itim ve
spor bafll›€› alt›nda, enterne edilen çocuklar›n ve ergenlerin e€itimini
özellikle gözetmekte ve özel oyun ve spor alanlar›n›n düzenlenmesini
öngörmektedir. Ayn› flekilde 89. maddede enterne edilmifl hamile, lo€usa ve 15 yafl›n alt›ndaki çocuklara fizyolojik ihtiyaçlar›yla orant›l›
takviye erzak verilmesi de düzenlenmifltir.
Enterne edilen çocuklara uygulanacak cezaî hükümleri inceledi€imizde, 4 Numaral› sözleflmenin 76. maddesine göre küçüklerin suçlulu€una ve cezaland›r›lmas›na iliflkin hukukî rejim olarak, iflgal öncesi
yürürlükte olan özel mevzuat dikkate al›nacak ve uygulanacakt›r.
2.2.1.7. Çocu€un Ölüm Cezas› Karfl›s›nda Korunmas›
Hem 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nde hem de Ek Protokollerde
18 yafl›n alt›ndaki çocuklar için hiç bir ölüm mahkumiyeti karar›n›n infaz edilemeyece€i düzenlenmifltir.
4 Numaral› Sözleflme’nin resmî yorumunda ölüm cezas›yla ilgili söyle
denmektedir: “Cezan›n uygulanmas› için tüm koflullar mevcut olsa bile
cezan›n infaz›na engel teflkil eden mutlak bir s›n›r söz konusudur. Bu
s› n›r bir çok ülkenin ceza yasas›nda bulunan düzenlemelere uygun
olup, dayand›€› düflünce, kiflinin 18 yafl›ndan önce tam olarak ay›rt etme yetene€inin oluflmam›fl olmas›, eylemlerinin içeri€ini her zaman ölçememesi ve bask› alt›nda de€ilse bile ço€unlukla baflkalar›n›n etkisi alt›nda hareket etmesidir.”7
Bu do€rultuda 1 Numaral› Ek Protokol’ün 77. maddesi 5. f›kras›nda, suçun ifllendi€i s›rada 18 yafl›n› doldurmam›fl olan kiflilere, silahl›
çat›flmaya iliflkin bir suç nedeniyle verilen ölüm cezalar›n›n infaz›n›
yasaklamaktad›r. 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi de 68. maddesinde,
iflgal alt›ndaki topraklarda suçu iflledi€i s›rada 18 yafl›n alt›nda olan
7
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korunan kifliler için hiç bir surette ölüm cezas› verilemeyece€ini kay›t alt›na almaktad›r. 2 Numaral› Ek Protokol de ayn› flekilde 6. maddesinin
4. f›kras›nda uluslararas› olmayan çat›flmalarda 18 yafl›ndan küçüklere ölüm cezas› verilmesini yasaklamaktad›r.
2.2.2. Silahl› Çat›flmalara Kat›lan Çocuklar
Çocuklar›n silahl› çat›flmalara kat›lmas› olgusu silahl› çat›flma kavram›n›n u€rad›€› dönüflümle birlikte git gide artan bir görünürlükte uluslararas› insanc›l hukuk ve insan haklar› hukukunun gündemine dahil olmufltur. Önceleri sadece düzenli ordular› karfl› karfl›ya getiren çat›flmalar, özellikle 2. Dünya savafl›ndan sonra düzenli devlet silahl› güçleriyle
gerilla tipi savafl örgütlenmelerini karfl› karfl›ya getirmeye bafllam›fl ve silahl› çat›flmalarda sivil-savaflan ayr›m›n› siliklefltirmifltir. Sivil-savaflan ayr›m›n›n yap›lmas›n›n zorlaflt›€› bu durumlarda çocuklar ya do€rudan silahl› güçler içinde yer alarak ya da savaflanlara dolayl› olarak yard›mda
bulunarak çat›flmalara kat›lmaktad›rlar. Birleflmifl Milletler bünyesinde
yap›lan çal›flmalarda da son on y›lda silahl› çat›flmalar›n niteli€inin h›zla
dönüfltü€ü ve özellikle Asya ve Afrika’da alevlenen yeni savafllarda çat›flmalar›n ülke topraklar›na hapsolup ulafl›m› çok zor s›n›r bölgelerde
yo€unlaflt›€› vurgulanmakta ve çocuklar›n git gide daha çok kitlesel çat›flmalarda ya da kamikaze gibi intihar sald›r›lar›nda kullan›ld›€› ifade
edilmektedir. Çocuklar ya yoksulluk, e€itimsizlik veya temel yaflam ihtiyaçlar›ndan yoksunluk nedeniyle silahl› gruplara kat›lmaya sürüklenmekte ya da hayatta kalma iste€i, intikam arzusu, yak›nlar›n› kaybetme
duygusuyla bir gruba ait olma ihtiyac›yla çat›flmalara gönüllü olarak kat›lmaktad›rlar. Di€er yandan çat›flma taraflar› için de çocuklar, yetiflkin
savaflç›lara göre daha az maliyetli ve daha rantabl savaflç› güç kayna€›
olarak görülmektedir. Öte yandan güç, erkeklik, yenilmezlik gibi kahramanl›k kavramlar›yla etkilenmeye, manipüle edilmeye ve itaate daha
aç›k olduklar› için tercih edilmektedirler8. Gönüllü olarak silahl› çat›flmalara kat›lan gençlerle ilgili yap›lan bir araflt›rmada zor ve bask› alt›nda kalmaks›z›n silahl› güçlere kat›lmaya neden olan 5 ana faktör tespit
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edilmifltir. Bunlar aile bask›s›ndan kurtulmak, politik, etik, dini veya ideolojik bir amaca hizmet etmek yahut askeri rol modeline öykünmek için
savafl› bir f›rsat olarak görmek, yoksulluk, e€itimin d›fl›na at›lma veya niteliksiz e€itim, iflsizlik ve aile birli€inin yok olmas›d›r9.
Çocuklar, öte yandan iyi ve kötü gibi ahlakî ayr›mlar›n henüz bilincinde olmad›klar› bu yaflta kolayca manipüle edilerek “yüksek bir amaç” u€runa mücadeleye sürüklenebilmektedirler. Çat›flmalarda ailelerini kaybetmifl, bir bafl›na b›rak›lm›fl, maddi , psikolojik güven ve destekten, amaç ve
gelecek ümidinden yoksun çocuklar daha kolay silahlar›n gölgesine sokulabilmektedirler. UKK de çocuk-askerlere iliflkin yapt›€› bir çal›flmas›nda, sürekli fliddet tehdidi alt›nda, afl›r› yoksulluk içinde yaflayan ve kendisine destek olacak kurumsal ve ailevi yap›lardan yoksun çocuklar›n daha
ciddi çat›flmaya girme/sokulma tehdidi alt›nda oldu€una iflaret etmektedir10. fiu anda aktif olarak 30 ülkede çat›flmalara kat›lan 300.000 18 yafl alt› çocuk bulundu€u ve son 10 y›l içinde bu kaderi yaflam›fl olan çocuk say›s›n›n da 1 milyondan fazla oldu€u ifade edilmektedir11. Son 10 y›lda savafl›n do€rudan etkisi nedeniyle 2 milyon çocuk hayat›n› kaybetmifl, 1
milyondan fazla çocuk ailesinden ayr› kalm›fl ve 6 milyon çocuk a€›r biçimde yaralanm›fl ya da kal›c› biçimde sakat kalm›flt›r12.
2004 y›l›nda çocuklar›n do€rudan kat›ld›€› çat›flma say›s› 27 iken
2008’de bu say›n›n 17’ye düfltü€ü tespit edilmifltir. Bugün askeri amaçlarla çocuklar›n görevlendirilmesi veya kullan›lmas› sistematik olarak
dünyan›n en az 86 ülke veya bölgesinde süregiden bir uygulamad›r.
2004 nisan ay› ile 2007 ekim ay› aras›nda çocuk asker kullanan devletler
aras›nda ‹srail, Myanmar, Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Somali, Çad, Yemen ve Irak’da savaflan ‹ngiltere yer almaktad›r13.
Myanmar hala korkutma, tehdit ve fliddet kullanarak çocuk asker topla-

9
10
11
12
13
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maya devam ediyor. Çad’da 2006’daki toplu silah alt›na almalarda çocuklar da hedef oldu. Somali’de geçici federal hükümet 2006’da çat›flmalarda çocuklar› kulland›. Sudan’da Darfur’daki çat›flmalarda çocuklar
hem Sudan ordusu taraf›ndan hem de isyanc› Sudan Halk Kurtulufl Ordusu taraf›ndan kullan›ld›. Uganda’da Lord’s Resistance Army (LRA) ‘de
çat›flmaya zorlanan çocuklar kaçmay› baflard›ktan sonra hükümet güçleri taraf›ndan ele geçirildi ve LRA’ya karfl› ordu kuvvetlerinde savaflmak
için bask› gördü. ‹srail güvenlik güçleri Filistinli çocuklar› ço€u kez canl› kalkan olarak kulland›. Filipinler’de ise çocuklar direnifl karfl›t› operasyon lar da kul la n›l mak üze re pa ra mi li ter bi rim ler de kul la n› l› yor. Yemen’de 15 yafl›ndan küçük çocuklara askeri e€itim dahi verilmeden silah veriliyor ve savaflt›r›l›yor. ‹ngiltere bile 18 yafl›ndan küçük birkaç çocu€u 2005 y›l› ortalar›na kadar Irak’ta savaflt›rd›14.
Çocuklar›n terör sald›r›lar›nda intihar bombac›s›, canl› kalkan, suikastç›, kamikaze olarak kullan›lmas› sonucu terörle mücadele kapsam›nda al›nan tedbirler de çocuklar› do€rudan hedef al›yor, çok say›da
çocuk göz alt›na al›n›p tutuklan›yor. Tutuklu çocuk-askerler yakaland›klar› zaman çocuk olarak de€il düflman askeri veya terörist olarak muamele görüyor. Örne€in Burundi’de FNL üyesi olmakla suçlanan çocuklar tutuklan›yor ve a€›r bask› ve fliddete maruz kal›yor. Israil’de de yüzlerce filistinli çocuk tutuklan›p kötü muamele ve iflkenceye tabi tutuldu.
ABD de terörizmle savafl kapsam›nda birçok çocu€u –baz›s› 13 yafl›ndadüflman savaflan s›fat›yla tutuklad›. 18 yafl›n alt›ndaki pek çok çocuk Afganistan’da göz alt›na al›n›p Guantanamo’ya belirsiz süreli€ine gönderildi. Bunlardan biri olan kanada uyruklu Omar Khadr 2002 y›l›nda Afganistan’da yakalan›p Guantanamo’ya gönderildikten sonra burada kötü
muameleye maruz kald›€›n› ifade etti. Khadr, 6 y›l sonra 2008’de hâlâ
2002’de, 15 yafl›ndayken iflledi€i suçlardan yarg›lanmay› bekliyordu.
Suçlamalarda Khadr’›n henüz 10 yafl›ndayken El Kaide’ye kat›ld›€› ifade
ediliyor15. Nezarethane ve tutukevlerinin düzenli ve ba€›ms›z kurumlarca gözetim ve denetimi gibi hukuki ve pratik güvenceler ço€unlukla
göz ard› edildi€i için çok say›da çocuk adil bir yarg›lamaya bafllanmas›n› beklerken çok uzun süre bu güvencesiz koflullarda gözalt› merkezle14
15

Rapport Coalition pour mettre fin aux enfants-soldats, 2008, s. 10.
Rapport Coalition pour mettre fin aux enfants-soldats, 2008, s. 9.
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rinde al›konuluyor. Bu haks›z bekleyifl bazen tafl atma, gösteriye kat›lma
gibi daha hafif suçlar için de söz konusu olabiliyor16.
Çocuklar›, dünyan›n birçok bölgesinde sistematik olarak uygulanan
bu insanl›€a karfl› suçtan korumak amac›yla UKK’nin Uluslararas› Çocuklara Yard›m Birli€i’yle iflbirli€i içinde, 1939 y›l›nda haz›rlad›€›, Silahl›
Çat›flmalarda Çocuklar›n Korunmas›na iliflkin Sözleflme tasla€› 2. Dünya Savafl›’n›n h›z kazanmas›yla yürürlü€e giremedi.
1949 tarihli Silahl› Çat›flmalarda Sivillerin Korunmas›na ‹liflkin 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin getirdi€i genel koruma ›fl›€›nda, çocuklar›n silahl› çat›flmalara kat›lma sorununu ele alan en önemli düzenleme olan
1977 Ek Protokolleri silahl› çat›flmalara kat›lan çocuklar›n statüsünü ve korunmas›n› ilk kez düzenleyen belgelerdir. Ek Protokoller ilk olarak çocuklara silahl› çat›flmada görev verilmesini yasaklayan hükümlerle çocuklar›
çat›flmalardan uzak tutma çabas›n› ortaya koymufltur. ‹kinci olarak bütün
yasaklay›c› hükümlere ra€men çocuklar›n do€rudan çat›flmalara kat›lmas›
halinde savaflan yetiflkinler gibi muamele görmemeleri ve özel bir korumadan yararlanmalar› için birtak›m güvenceler ortaya koyulmaktad›r.
2.2.2.1. Çocuklar›n Silahl› Çat›flmaya Kat›lmas›n› Önlemeye
Yönelik hükümler
Ek protokoller, çocuklar›n silahl› çat›flmalara savaflanlar›n yan›nda
kat›lmalar›n› engellemek için bir ilk önlem olarak “silahl› çat›flmalara kat›lma yafl efli€i” belirleme yoluna gitmifllerdir. Protokol’ün resmi yorumunda, bir çocuk tan›m› yap›lmas›ndan bilinçli olarak kaç›n›ld›€› ifade
edilmektedir17. Bunun sebebi, çocu€un genel olarak kabul edilmifl kesin bir tan›m›n›n olmamas›d›r. Cenevre Sözleflmeleri hukukunda pek
çok düzenlemede 15 yafl›n esas al›nd›€› görülmektedir. Bunun sebebi
daha önce de ifade edildi€i gibi 15 yafl›n› doldurmufl çocuklar›n belirli
bir aklî ve biliflsel yeterlili€e ulaflmalar› nedeniyle özel düzenlemelere
ayn› ölçüde ihtiyaç duymamalar› olarak ifade edilmektedir.
1 Numaral› Ek Protokol’ün 77. maddesinin 2. f›kras› silahl› çat›fl16
17
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malara kat›lma yafl› olarak 15’i esas almaktad›r. Buna göre: Çat›flman›n
taraflar› 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n çat›flmalara do€rudan kat›lmamalar› için baflta bu çocuklar› silah alt›na almaktan kaç›nmak olmak
üzere, uygulamada mümkün olan tüm önlemleri alacaklard›r. 15 yafl›n› doldurmufl fakat 18 yafl›n alt›ndaki kiflilerin bulunmas› halinde, çat›flman›n taraflar› önceli€i daha büyük yafltakilere vermeye gayret göstereceklerdir.
Burada belirtmek gerekir ki UKK’nin önerdi€i “taraflar gerekli her
tür önlemi al›rlar.” ifadesi reddedilmifl ve taraflar sonuçta daha az zorlay›c› olan “mümkün olan tüm önlemleri alacaklard›r.” ifadesini tercih
etmifllerdir. Hükümetlerin, çocuklar›n çat›flmalara kat›lmas›na iliflkin
mutlak yükümlülükler alt›na girmekten kaç›nd›klar› görülmektedir18.
Madde metninde baz› yazarlarca iflaret edilen en büyük eksiklik
“do€rudan” ifadesiyle yetinilerek, yafl s›n›rlamas›n›n çocuklar›n çat›flmalara dolayl› yoldan kat›ld›€› durumlar› kapsamamas›d›r19. Gerçekten de
hangi eylem türlerinin do€rudan kat›lma kapsam›nda kalaca€›na dair
somut bir düzenleme yoktur. Bu durumda çat›flmaya öldürücü bir silahla kat›lmaks›z›n çocuklar›n örne€in gözetleme, istihbarat veya temizlik,
bak›m, hizmet gibi ifllerde de görevlendirilmemeleri için çat›flman›n taraflar›na getirilen bir yükümlülük oldu€unu söylemek zordur.
Bir di€er elefltiri ise 77. maddenin korumay› çocuklar›n çat›flmalara
do€rudan kat›ld›€› durumlarla s›n›rlayarak örne€in çat›flmalara gönüllü
kat›lma durumunu kapsam d›fl› b›rakmas›d›r. Bir görüfle göre “..they
shall refrain from recruiting them into their armed forces” ifadesindeki
“silah alt›na alma” sözünün sadece zorunlu görevlendirmeyi de€il ayn›
zamanda gönüllü kat›lmay› da içerdi€ini kabul etmek gerekir. Buna göre silah alt›na almak ayn› zamanda “bünyesine katmak” anlam›na da gelece€inden 15 yafl›ndan küçük çocuklar gönüllü olarak silahl› güçlere
kat›lmak isteseler de taraflar çocuklar› görevlendirmekten kaç›nmak zorundad›r20. Herhalde 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n hem çat›flma sebeplerini hem de kendi hareket ve eylemlerinin neden ve sonuçlar›n› idrak
18
19
20
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etme yetilerinin tam geliflmedi€ini, bu nedenle 15 yafl›n› doldurmam›fl
çocu€un gönüllü olsa dahi silahl› çat›flmaya kat›lma r›zas›n›n geçerli olamayaca€› söylenebilir. Bu geniflletici yorum çabas›na ra€men madde
metninde “do€rudan” ifadesinin yer almas› amaçlanan koruman›n etkinli€ini azaltmaktad›r. UKK’nin “do€rudan” sözcü€ünün madde metninden ç›kar›lmas› için 1. Diplomatik Konferans’a verdi€i teklif de reddedilmifltir21.
Yaflanan savafl ve çat›flma gerçekleri git gide daha çok 15 yafl alt›ndaki çocu€un çat›flmalara gönüllü olarak kat›ld›€›n› göstermektedir. Diplomatik Konferans Raportörünün ifadesine göre, 3 Numaral› Komisyon
77.madde görüflmeleri esnas›nda, özellikle iflgal alt›ndaki topraklarda ve
ulusal kurtulufl savafllar› s›ras›nda 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n gönüllü
kat›l›m›n› tamamen yasaklaman›n gerçekçi olmayaca€›n› kaydetmifltir22.
Böylece Ek Protokollerin haz›rl›k çal›flmalar›ndan, “recrutement” teriminin gönüllü kat›lmay› d›fllayacak flekilde kullan›ld›€› anlafl›lmaktad›r.
Oysa “recruter” kelimesinin sözlük anlam› “bir askerî birlik oluflturmak
için insanlar› görevlendirmek” olarak kabul edilirse bunun hem zorunlu silah alt›na almay› hem de gönüllü kat›lmay› içermesi gerekmektedir.
Madde müzakerelerinde baz› hükümet delegelerinin çat›flmalara kat›lma yafl›n›n 18’e yükseltilmesi yönünde öneride bulundu€unu belirtmek gerekir. Ancak ço€unlu€un yafl s›n›r›n› 18’e ç›karmay› reddetmesi
üzerine madde metninde, 15 yafl›n› doldurmufl fakat 18 yafl›n alt›ndaki
çocuklar›n silah alt›na al›nmas› halinde çat›flman›n taraflar›n›n önceli€i
daha büyük yafltakilere vermek zorunda oldu€unu düzenleyen ifadeyle
yetinilmifltir. Ancak her ne kadar pozitif hukuk düzenlemesi tam koruma sa€lamaktan uzak ise de UKK uygulamada çat›flman›n taraflar›na
uluslararas› insanc›l hukukun gere€i olarak çocuklar›n ister zorunlu ister
gönüllü olarak silahl› çat›flmalara girmemeleri için ça€r› ve tavsiyelerini
yinelemektedir.
Madde metnine bak›ld›€›nda, taraflara içeri€i ve niteli€i farkl› iki yükümlülük getirildi€i görülmektedir. Bunlardan ilki bir önlem alma yükümlülü€üdür, taraflara belirli bir davran›flta bulunma yükümlülü€ü getirmekle birlikte bu davran›fl›n sonucunu içermemektedir (“uygulamada
21
22

72

Commentaire des Protocols, parag. 3187.
Commentaire des Protocols, parag. 3184.

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ÇOCUK HAKLARI

15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n çat›flmalara kat›lmamalar› için her türlü önlemi alma”). ‹kinci yükümlülük ise mutlak surette bir sonuç yaratma yükümlülü€üdür (“taraflar 15 yafl›ndan küçük çocuklar› silahl› güçlerinde
görevlendiremezler”). bu iki yükümlülük aras›ndaki niteliksel fark, maddenin ihlali halinde ortaya ç›kacak hukukî sorumluluk aç›s›ndan önem
kazanmaktad›r. Çat›flman›n taraflar› 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar› bizzat
silah alt›na almalar› halinde hukuken sorumlu tutulacak iken örne€in
al›nan önlemlerin etkili olmamas› nedeniyle çat›flmaya kat›lma gerçekleflirse hukuken sorumlu olmayacaklard›r23.
Uluslararas› olmayan çat›flmalara uygulanacak olan esaslar› belirleyen 2 Numaral› Ek Protokol’ün çocuklar›n çat›flmaya kat›lma yafl›n› düzenleyen maddesi 1 Numaral› Ek Protokol’e göre daha belirli ve kapsaml› bir koruma getirmektedir 4. maddenin 3. f›kras›na göre 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar silahl› güçlerde veya gruplarda silah alt›na al›nmamal› ve çat›flmalara kat›lmalar›na izin verilmemelidir. Görüldü€ü
gibi 1 Numaral› Protokol’ün 77.maddesinde yer almayan, hem do€rudan hem de dolayl› kat›l›m› kapsayan mutlak bir yasak söz konusudur. Protokol’ün yorumunda dolayl› kat›lma hallerine örnek olarak
emirlerin iletilmesi, erzak ve eflya tafl›nmas›, sabotaj eylemleri say›lm›flt›r24. Hal böyle iken uluslararas› olmayan çat›flman›n taraflar›na getirilen
yükümlülü€ün uluslararas› çat›flma taraflar›na göre daha kat› oldu€u görülmektedir.
Madde metninde dikkate de€er bir eksiklik, 1 Numaral› Ek Protokol’ün 77. maddesinin aksine 15 yafl›ndan büyük, 18 yafl›ndan küçük
çocuklar›n çat›flmalarda kullan›lmamas› yönünde bir tavsiyeye yer verilmemifl olmas›d›r. Bununla birlikte Protokol’ün yorumunda 15 yafl›n asgarî bir temel olarak al›nd›€› ancak bir tan›m oluflturmad›€›na dikkat çekilmekte; biyolojik ve psiflik olgunlu€un göreceli oldu€u, bu sebeple 15
yafl›n üzerindeki çocuklar›n da ihtiyaçlar›n›n göz ard› edilmemesi gerekti€i hat›rlat›lmaktad›r25.
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2.2.2.2. Çocuklar›n Silahl› Çat›flmaya Kat›lmas› Halinde
Korunmas›
Bugün çat›flmalara kat›lan çocuklar› adland›rmada görülen genel e€ilim “asker çocuk / çocuk asker” ifadesinin kullanmas› yönündedir. Oysa
terimin içerdi€i ürkütücü anlam›n ötesinde bu iki kelimenin ayn› tan›m
içinde kullan›lmas› dahi paradoksal bir duruma iflaret etmektedir. Çocuk-askerler ne bütünüyle çocuk ne bütünüyle askerdirler, arada kalm›fl,
statüsüz çocuklard›r onlar. Çocuk-asker kavram›n›n belirsizli€i, bu çocuklar›n uluslararas› hukuka ve insanl›€a karfl› suçlardan do€an sorumluluklar› sorununun yaratt›€› “korkunç ikilemi” ortaya koymaktad›r26.
Savaflan çocuklar›n iflledikleri savafl suçlar›ndan ve insanl›€a karfl› suçlardan do€an uluslararas› sorumlulu€u, bölgesel ve evrensel özel yetkili
ceza mahkemelerinin statü ve kararlar›nda da tart›fl›lm›flt›r.
Uluslararas› insanc›l hukuk aç›s›ndan bir di€er önemli konu silahl›
çat›flmalara kat›lm›fl, savaflan çocuklar›n karfl› taraf›n eline geçmesi halinde tâbi olacaklar› statü ve çocuk olarak yararland›klar› özel korumadan “savafl esiri” s›fat›yla yararlanmaya devam edip edemeyecekleri sorunudur.
2.2.2.2.1. Savafl esiri çocuklar
Her ne kadar uluslararas› insanc›l hukuk 15 yafl›n üstünde olup 18
yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›n çat›flmalara kat›lmamas› yönünde çat›flma taraflar›na tavsiyede bulunsa da, silahl› çat›flmaya ya da kitle kalk›flmas›na do€rudan ya da dolayl› olarak kat›lan bu çocuklar “savaflan”
s›fat›n› kazanmaktad›rlar27. Bu nedenle ele geçmeleri halinde savafl
esiri statüsünün28 tüm güvencelerinden tam olarak yararlanmalar› gerekir.
15 yafl›ndan küçük çocuklar da, 77. maddenin 2. f›kras›na ra€men
çat›flmalara do€rudan kat›l›p karfl› taraf›n eline geçmeleri halinde savafl
esiri s›fat›n› kazanacaklard›r. Savafl esiri statüsünün getirdi€i güvenceler26
27
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den yararlanmak için bir yafl s›n›r› söz konusu de€ildir29. Ancak 15 yafl›n
alt›ndaki çocuklar hiç bir surette silahl› eylemlerinin sonuçlar›ndan sorumlu tutulamazlar. Çat›flmalara kat›lmalar› bu bak›mdan kendileri aç›s›ndan hiç bir sorumluluk do€urmayacakt›r zira md. 77/2 ile getirilen
yasa€›n muhatab› çocuklar de€il çat›flman›n taraflar›d›r30. Uluslararas›
insanc›l hukukun ihlalinden do€an sorumluluk, çocuklar› silah alt›na
alan ve çat›flmalarda rol veren çat›flman›n taraf›na aittir.
Savaflan çocuklar›n karfl› taraf›n eline geçmesi halinde savafl esiri olmalar›na bak›lmaks›z›n çocuk olmalar› hasebiyle md. 77/1 ile kendilerine tan›nan korumadan ve “özel sayg›”dan tam olarak yararlanmaya devam etmeleri gerekir. Maddede ortaya koyulan özel koruma ilkesi somut
güvencelerini bir önceki bölümde üzerinde durulan Cenevre Sözleflmeleri hukuku bünyesindeki pek çok düzenlemede bulmaktad›r.
Her ne kadar çocuklar›n silahl› çat›flmalara kat›lmas›ndan dolay› kiflisel olarak sorumlu tutulmamalar› gerekti€i esas olsa da, savafl esiri statüsündeki çocuklar da, di€er tüm savafl esirleri gibi uluslararas› insanc›l
hukuka karfl› iflledikleri a€›r suçlardan, özellikle savafl suçlar›ndan ve
eline geçti€i kuvvetin ulusal yasalar›ndaki suçlardan dolay› cezaî kovuflturmaya konu olmaktad›rlar. Bu maddî gerçek karfl›s›nda, çocuklar›n cezaî sorumluluklar› yafllar› ve temyiz kudretleri göz önüne al›narak tayin
edilmeli ve kural olarak bast›r›c› cezalar de€il e€itici önlemler al›nmal›d›r. Haklar›nda cezaî müeyyidelere hükmolunmas› halinde de ölüm cezas›na kesinlikle hükmedilemeyece€ini, hükmolunsa bile infaz edilemeyece€ini ifade etmifltik. Çocuklar›n savafl esiri statüsüne iliflkin uluslararas› olmayan çat›flmalar ayr›k bir durum oluflturmaktad›r zira bu çat›flmalar aç›s›ndan ne savaflan statüsü ne de savafl esiri statüsü öngörülmüfltür. Ayn› flekilde korunan sivil kifli ve enterne edilmifl sivil kategorileri de mevcut de€ildir. Oysa özellikle uluslararas› olmayan çat›flmalarda, göçler ve ailenin parçalanmas› nedeniyle çocuklar daha da savunmas›z, korunmaya muhtaç kalmaktad›rlar. 90’l› y›llar›n ortas›nda Ruanda
örne€i ve hutu halk›n›n Zaire’ye göçü trajik örnekler olmufltur31.
29
30
31

Commentaire des Protocols, parag. 3194.
Dutli, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZH5Y
ICRC, “Les Enfants dans la Guerre”, Dossier d’Informations sur les enfants dans la guerre, 2004, Infothèque\Publications et films CICR\Publications\Protection.
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Böylece çocuk savaflan, silahl› güçlerin üyesi olsa da olmasa da çat›flmalara taraf oldu€u için ilgili ülkenin iç mevzuat›nca cezaland›r›labilecektir. Ancak sorumlulu€unun kapsam› yine ay›rt etme kapasitesi ve yafl› göz önü ne al› na rak ta yin edil me li dir. Ay r› ca bas t› r› c› ce za î müeyyide yerine e€itici tedbirler uygulanmal›d›r32.
Uluslararas› olmayan çat›flmalar için belirli statüler düzenlenmemifl
olsa da bu çat›flmalara kat›lan çocuklar önceki bölümlerde inceledi€imiz
2 Numaral› Protokol’ün çocuklara iliflkin koruyucu hükümlerinden yararlanacaklard›r33.
Savafl esiri statüsüne sahip çocuklar için Cenevre Hukuku sistemindeki pozitif koruman›n yan› s›ra UKK da savafl esiri kamplar›nda yapt›€›
ziyaretlerde çocuklara özel bir koruma ve yafllar›na uygun bir muamele
gösterilmesini gözetmekte, esir alan kuvvetlere bu yönde telkinlerde
bulunmakta, çocuklar›n bir an önce özgürlüklerine kavuflmalar›n› sa€lamaya çal›flmaktad›r.
2.2.2.2.2. Sivil olarak enterne edilen çocuklar
Uluslararas› insanc›l hukuka göre “savaflan” statüsünü kazanmaks›z›n
çat›flmalara kat›lan çocuklar uyru€u olduklar› ülkenin ulusal mevzuat›na
tâbi olurlar. Düflman güçler taraf›ndan ele geçmeleri halinde, 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi uyar›nca “korunan kifli” kategorisine giriyorlarsa
bu çocuklar “enterne edilen sivil” s›fat›n› tafl›rlar. Bu s›fatla özellikle aileleriyle birlikte ayn› yerde enterne edilme, yafllar›na uygun fiziki koflullardan yararlanma, fizyolojik ihtiyaçlar›na göre ek besin alma, e€itim
görme ve fiziksel talim yapabilme gibi haklardan yararland›r›lmal›d›rlar34. Bu çocuklara uygulanacak disiplin cezalar› da yafllar› göz önüne
al›narak verilmelidir35. Cezaland›rmada temel ilke olan “ay›rt etme gücünün yeterince geliflmifl olmas›” burada da uygulanmaktad›r. Buna göre
suçun ifllenmesi an›nda temyiz kudreti eyleminin etki ve sonuçlar›n› anlamaya yeterli olmayan çocuklar, çat›flmalara do€rudan kat›lmalar› nedeniyle cezaland›r›lamazlar.
32
33
34
35
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Dutli, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZH5Y.
2 Numaral› Protokol’ün çocuklar›n yard›m ve bak›m alma hakk›n› düzenleyen md. 4/3 ile ölüm
cezas› yasa€›n› düzenleyen md. 6/4. Bkz. Bölüm 2.1. alt›nda.
S›ras›yla 4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 82, 85/2, 89/5 ve 94. maddeleri.
4 Numaral› Cenevre Sözleflmesi’nin 119. maddesi.
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Çat›flmalara kat›lan çocuklar, 1 Numaral› Ek Protokol’ün 45. maddesinin 3. f›kras› uyar›nca savafl esiri statüsünde olmad›klar› için bu statünün sa€lad›€› korumadan yararlanamayacak olsalar da asgari olarak 75.
maddeyle sivillere tan›nan genel korumadan yararland›r›lmalar› gerekir.
Ayn› flekilde 1 Numaral› Ek Protokol’ün çocuklar için özel koruma ilkesini ortaya koyan 77. madde de, 3. f›kras›nda “çat›flmalara do€rudan
kat›lan 15 yafl alt›ndaki çocuklar, karfl› taraf›n eline geçerse savafl esiri
olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n bu maddenin tan›d›€› özel korumadan yararlanacaklard›r.” hükmünü getirmifltir. Böylece çat›flmaya kat›lan çocuklar savafl esiri s›fat›n› kazanmak için gerekli özellikleri tafl›masalar da 77.maddenin öngördü€ü “özel sayg›dan” yararlanacaklard›r. 2 Numaral› Ek Protokol de 4/3. F›kras›nda uluslararas› olmayan çat›flmalar
için 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar lehine ayn› düzenlemeyi içermektedir.
3. Uluslararas› ‹nsan Haklar› Mekanizmalar›nda Çocu€un
Korunmas›
3.1. Uluslararas› Sözleflmelerde Çocu€u Korumaya Yönelik
Hükümler
3.1.1. Evrensel Nitelikteki Belgeler
3.1.1.1. Çocuk Haklar› Sözleflmesi ve Birleflmifl Milletler
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 1989’da kabul edilen Çocuk Haklar› Sözleflmesi temel siyasi, medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklar›n tamam›n› çocuklar aç›s›ndan güvenceye almay› amaçlamaktad›r. Sözleflme güvence alt›na al›nan haklar›n birbirine ba€l›l›€›n› vurgulamakta ve çocu€u bir birey olarak ele alarak kendi gelifliminde aktif
rol üstlenmesi ilkesini esas almaktad›r36.
Silahl› çat›flmalardaki çocuklara iliflkin olarak bu hukukî metin 38.
maddesinde insanc›l hukukun çocuklarla ilgili korumas›n› güçlendirmektedir. 38. maddeye göre:
36

Rapport ICRC, “La protection des enfants dans les conflits armés ”, extrait de la XXVIe Conférence
‹nternationale de la Croix-Rouge et Du Croissant-Rouge, 1995, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZGAJ.
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1. Taraf Devletler silahl› çat›flma halinde kendilerine uygulanabilir
olan uluslararas› insanc›l hukukun çocuklar› da kapsayan kurallar›na uymak ve ve uyulmas›n› sa€lamak yükümlülü€ünü üstlenirler.
2. Taraf Devletler, onbefl yafl›ndan küçüklerin çat›flmalara do€rudan
kat›lmamas› için uygun olan bütün önlemleri al›rlar.
3. Taraf Devletler, özellikle onbefl yafl›na gelmemifl çocuklar› askere
almaktan kaç›n›rlar. Taraf Devletler, on befl ile on sekiz yafl aras›ndaki çocuklar›n silah alt›na al›nmalar› gereken durumlarda,
önceli€i yaflça büyük olanlara vermeye çaba gösterirler.
4. Silahl› çat›flmalarda sivil halk›n korunmas›na iliflkin uluslararas›
insanc›l hukuk kurallar› taraf›ndan öngörülen yükümlülüklerine
uygun olarak, Taraf Devletler, silahl› çat›flmadan etkilenen çocuklara koruma ve bak›m sa€lamak amac›yla mümkün olan her tür
önlemi al›rlar.”
ÇHS’nin 38. maddesi, 1 Numaral› Ek Protokol’ün 77.maddesinin 2.
f›kras›ndaki koruyucu hükümleri esas alm›fl, mevcut koruma sistemine
ciddi bir yenilik getirmemifltir. Madde, 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n silahl› çat›flmalara do€rudan kat›l›m›n› yasaklamaktad›r. ‹nsanc›l hukuk
düzenlemelerinde hukukî korumay› zay›flatan dolayl› kat›lma halinin
yasaklanmamas› sorununa bir çözüm sunmayarak mevcut koruma mekanizmas›na bir yenilik getirmemekte, hatta mevcut haliyle uluslararas›
olmayan çat›flmalara uygulanacak hukuka göre daha zay›f bir koruma
öngörmektedir37. Ancak 38. madde metni insanc›l hukuk kurallar›na
göndermede bulundu€u için burada flüphesiz “lex specialis” niteli€iyle,
“dolayl› kat›lma” halini de kapsayarak daha genifl bir koruma getiren 2
Numaral› Ek Protokol’ün 4/3/c maddesi uygulanacakt›r.
Sözleflmenin 39. maddesi uyar›nca da devletler savafl ma€duru tüm
çocuklar›n fiziksel ve psikolojik yeniden adaptasyonunu ve topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaflt›rmak için tüm uygun tedbirleri almay›
taahhüt etmifllerdir.
Cenevre Sözleflmeleri hukukunda çocu€un tan›m›n›n yap›lmas›ndan
kaç›n›l›rken Çocuk Haklar› Sözleflmesi 1. maddesinde çocu€u “18 ya37
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Dutli, http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZH5Y.
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fl›n alt›ndaki her insan” olarak tan›mlamaktad›r. Ancak bu kurala bir istisna getirip, ulusal mevzuatta daha düflük bir rüflt yafl› öngörülmüflse
bunun uygulanaca€›n› öngörmektedir. Ulusal mevzuatlara tan›nan bu
takdir hakk›, çocuklara tan›nan güvenceli konumu büyük ölçüde s›n›rland›rmakta, çocu€un tan›m›nda 18 yafl s›n›r›n›n bir uluslararas›
insanc›l hukuk teamül kural› haline gelmesi önünde engel teflkil
etmektedir. Böylece her devlet kendi ekonomik, sosyal ve kültürel yap›s›na uygun hukukî sistemi esas alarak farkl› bir rüflt yafl› belirleyebilecektir. Örne€in Çocu€un Refah› ve Haklar› Afrika fiart› ileri bir tan›m
benimseyerek çocu€u, 18 yafl alt›ndaki tüm insanlar olarak tan›mlam›flt›r. Böylece fiart› onaylayan 31 Afrika ülkesi kendi ulusal mevzuatlar›nda
çocuk yafl›n› 18’e çekmek yükümlülü€ü alt›na girmifltir38.
Sözleflmenin s›n›rl› korumas›n› 25 may›s 2000’de yürürlü€e giren “Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Kat›lmas›na ‹liflkin ÇHS’ne Ek ‹htiyari
Protokol’39 ile güçlendirmek amaçlanm›flt›. UKK Protokol’le silahl› çat›flmalara kat›lma yafl›n› kay›ts›z olarak 18’e çekmek için çok çaba sarf etmesine ra€men40 müzakereci devletler bu teklifi nüansl› bir biçimde kabul ettiler. Sonuç olarak Protokol’ün 2. maddesinde çat›flmalara çocuklar›n do€rudan kat›l›m›yla ilgili yafl efli€i 18’e yükseltilmekte; düzenleme
zorunlu silah alt›na alma rejimi için s›n›r› 18 yafl olarak saptarken gönüllü kat›lma için ise 3. maddede devletleri yafl efli€ini sözleflmede belirle-

38
39

40

Arzoumanian / Pizzutelli, s. 832.
Protokolün haz›rl›k süreci için bkz. Jeannet, Stéphane / Mermet, Joël; “L’implication des enfants
dans les conf lits armés”, RICR, 1998, no. 829, s. 111-113, http://www.icrc.org/web/fre/si tefre0.nsf/html/5FZH3V. Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. Helle, Daniel; “Optional Protocol on the involment of children in armed conflict to the Convention on The Rights od Child”, RICR, no. 839, s.
797-809, 2000, http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57JQQE.
CIRC, “Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés”, Argumentaire du CICR, 27 octobre 1997,
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZEQH. UKK’nin bafll›ca hukuki gerekçeleri, uluslararas› toplumun genel e€iliminin eriflkinli€i 18 yafla çekmek yönünde oldu€u ve UÇS’ye koyulan istisnan›n giderek kadükleflme yolunda oldu€u sav›na dayanmaktayd›. Örne€in ‹nsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi’nin 10. maddesini yorumlarken cezaî planda
eriflkinli€in 18 olarak saptanmas› gerekti€ine karar verdi. (Rapport du Comité des droits de l’homme
du 9 octobre 1992 (doc. ONU A/47/40, par. 13). Ayn› flekilde 1994’de Viyana’da toplanan tutuklu
çocuk ve ergenlere iliflkin uzmanlar toplant›s›nda devletlere cezai sorumluluk ve eriflkinlik yafl›na
iliflkin ulusal mevzuat›n CHS’de tan›nan haklardan tam olarak yararlanmay› engellemeyecek flekilde
düzenlenmesi tavsiye edilmifltir. (Doc. ONU E/CN.4/1995/100, say›l› tavsiye karar› par. 28 a.).
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nen asgari yafla göre yükseltmeye ça€›rmakla yetinmektedir41. (Devletler
ayn› zamanda, kendilerine ait silahl› kuvvetlere mensup 18 yafl›n alt›ndaki kiflilerin çat›flmalara do€rudan kat›lmamalar› için mümkün olan
bütün önlemleri almal›d›rlar. (md.1) Bu do€rultuda 2004-2008 aras›nda
fiili, Güney Kore, ‹talya, Yemen, Maldivler, Sierra Leone ve Slovenya silahl› güçlere gönüllü kat›lma yafl›n› 18’e yükseltmifltir42.
Sözleflmenin 4. maddesi düzenli silahl› güçlere ba€l› olmayan silahl› gruplar›n, çat›flmalarda 18 yafl›n alt›ndaki kiflileri hiç bir flekilde, zorunlu veya gönüllü görevlendiremeyece€ini ve bunlar› kullanamayaca€›n› düzenlemekte, böylece bu gruplara devlete göre daha sert ve katî bir
yasak getirmektedir43. Taraf devletler bu tür uygulamalar› yasaklamak
ve cezaland›rmak için gerekli önlemleri almak zorundad›rlar.
BM Güvenlik Konseyi son y›llarda Çocuk Haklar› Sözleflmesi ve Ek
Protokol’ün uygulanmas›n› sa€lamak için çocuk-askerler sorunuyla yak›ndan ilgilenmeye bafllam›fl ve çocuklar›n görevlendirilmesini ve kullan›lmas›n› yasaklayan uluslararas› hukuk kurallar› ihlallerini mahkum etmifltir. Devletlerin yan› s›ra devlet yap›s› olmayan iç askeri çat›flmada yer
alan gruplar gibi aktörleri de kapsayacak flekilde, 2000 y›l›nda uluslararas› insanc›l hukuk kurallar›n›n ve insan haklar›n›n, özellikle de çocuk
haklar›n›n sistematik, genel ihlalinin “uluslararas› bar›fl ve güvenli€i
tehdit niteli€i” tafl›yabilece€ini vurgulam›flt›r44. Bu karara göre BM Güvenlik Konseyi kural olarak çocuk haklar›n› güvenceye almak için BM
fiart›n›n 41. maddesindeki bast›r›c› tedbirleri de içeren önlemleri alabilecektir.
BM 1974 tarihli “Ola€anüstü Hallerde ve Silahl› Çat›flmalarda Kad›n-

41

42
43

44
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ÇHS’ye Ek Protokol’den önce kabul edilen Çocu€un Refah› ve Haklar› Afrika fiart› ise, zorunlu görevlendirme ile gönüllü kat›lma aras›nda bir ayr›m yapmamaktad›r. fiart’›n 22. maddesindeki çocuk
tan›m› mevcut uluslararas› hukuk düzenlemelerinde en güvenceli tan›mlardan biridir.
La Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, Rapport mondial annuel 2008, “Enfants-soldats”, s.10 www.childsoldiersglobalreport.org.
Oysa Protokol’ün 3. maddesinin 5. f›kras› 1. f›kradaki gönüllü kat›lma yafl efli€ini yükseltme yükümlülü€ünün taraf devletlerin silahl› güçlerinin kontrol ve idaresindeki e€itim kurumlar›na uygulanmayaca€›n› öngörmektedir. Devlet 15-18 yafl aras› çocuklar› silah alt›na alabiliyorken di€er silahl› güçler için bu kesin bir biçimde yasaklanm›flt›r.
Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi Karar› nº 1314 (2000), UN Doc. S/RES/1314 (2000), 11 août
2000, parag. 9.
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lar›n ve Çocuklar›n Korunmas›” Bildirisi’nin 5. maddesinde savafl ve iç
çat›flmalarda kad›n ve çocuklara uygulanacak her tür bask›, insanl›k
d›fl› ve ac›mas›z muamelenin, hapis, iflkence, toplu tutuklama ve kitlesel
cezaland›rma, kurfluna dizme, zorunlu göç ettirme, konutlar›n y›k›lmas› eylemlerinin suç teflkil edece€i belirtilmektedir. Bildiri ayn› zamanda kad›n ve çocuklar›n yard›m ve bak›m alma hakk›n›n ihlal edilmemesi, temel kiflisel haklar›n›, vücut ve ruhsal bütünlüklerinin güvenceye
al›nmas›n› taraf devletlerden istemektedir.
BM Güvenlik Konseyi bu hukuki metinlerin yan› s›ra çocuklar›n silahl› çat›flmalarda görevlendirilmesi ve kullan›lmas›n› mahkum eden bir
dizi tavsiye karar yay›nlam›flt›r. Bunlardan baz›lar› 1261 (1999), 1314
(2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004) ve 1612 (2005) say›l› tavsiye kararlard›r.
Ayr›ca 2007 y›l›nda BM UNICEF öncülü€ünde Paris’de toplanan “savafl çocuklar›n› kurtaral›m” bafll›kl› uluslararas› konferans bünyesinde de
“Paris ‹lkeleri ve Taahhütleri” belgesi kabul edilmifltir. Paris ‹lkeleri45 ve
Taahhütleri46 58 ülke taraf›ndan kabul edilen bir dizi hukuki ilke ve uygulamaya yönelik kural tayin ederek çocuklar›n silahl› çat›flmalara kat›lmalar›n› önlemeyi ve halihaz›rda çat›flmalarda görev alan çocuklara destek götürmeyi amaçlamaktad›r.
BM bünyesinde ayr›ca özel olarak çocuklar ve silahl› çat›flmalarla ilgili bir genel sekreterlik birimi mevcuttur ve bu birim her sene düzenli
raporlar haz›rlayarak konuya iliflkin geliflmeleri ve tavsiyeleri Genel Kurul’a sunmaktad›r.
3.1.1.2. Çocuk ‹flçili€inin En Kötü Biçimlerine ‹liflkin ILO
Sözleflmesi
17 Haziran 1999 tarihinde kabul edilen ve 19 Kas›m 2000 tarihinde
yürürlü€e giren Çocuk ‹flçili€inin En Kötü Biçimlerine ‹liflkin ILO Sözleflmesi 1. ve 3. maddelerinde zorunlu çal›flt›rmaya yer vermifltir. Buna
göre “Taraf Devletler çocuk iflçili€inin en kötü biçimlerini, özellikle de
çocuklar›n silahl› çat›flmalarda kullan›lmak üzere zorla veya zorunlu
45
46

Paris ‹lkeleri için: http://www.child-soldiers.org/fr/Principes_de_Paris_Février_2007.pdf.
Paris Taahhütleri için: http://www.child-soldiers.org/fr/Engagements_de_Paris_Février_2007.pdf.
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olarak görevlendirilmesini ortadan kald›rmak ve yasaklamak için vakit
kaybetmeden etkili ve acil tedbirleri almak zorundad›rlar.”
3.1.2. Bölgesel Belgeler
3.1.2.1. Amerikan Devletleri Örgütü Sözleflmeleri
18 temmuz 1978 tarihinde yürürlü€e giren ‹nsan Haklar› Amerikan
Sözleflmesi’nde47 çocuk haklar›na iliflkin baz› maddeler yer almaktad›r.
Sözleflmenin yaflam hakk›n› düzenleyen 4. maddesinin 5. f›kras›na
göre suçu iflledi€i tarihte 18 yafl›ndan küçük olanlar hakk›nda ölüm cezas› verilemez. Sözleflmenin Çocuk Hakk› bafll›kl› 19. maddesinde ise
her çocu€un ailesi, toplum ve devlet taraf›ndan çocuk olmas›ndan kaynaklanan koruma önlemlerine hakk› oldu€u belirtilmektedir. Yine sözleflmenin 12. maddesinde ailelerin çocuklar›n›n kendi kiflisel inançlar›na uygun dinî ve ahlaki e€itimi görme haklar›n›n oldu€u ifade edilmifltir.
Sözleflme silahl› çat›flmalarda çocuklar›n korunmas›na iliflkin özel bir
hüküm ihtiva etmemesine ra€men haklar›n ask›ya al›nmas›n› düzenleyen 27. maddede çocu€un hakk›n› düzenleyen 19. madde ile yaflam
hakk›n› düzenleyen 4. maddenin ask›ya al›namayaca€› ifade edilmifltir.
Bu madde güvenceleri flüphesiz silahl› çat›flma süresince de devam edecektir.
Sözleflmeye Ek Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liflkin Protokol48 de 16. maddesinde çocuk haklar›n› düzenlemektedir. Bu madde
de silahl› çat›flmalara de€inmemektedir.
3.1.2.2. Afrika Birli€i Sözleflmeleri
Afrika ‹nsan ve Halk Haklar› fiart›’n›n49 18. maddesi ailenin korunmas›na iliflkin olup 3. f›kras›nda devletin uluslararas› bildirgeler ve sözleflmelerde öngörüldü€ü biçimde kad›n ve çocuk haklar›n›n korunmas›n› sa€lamas› gerekti€i ifade edilmektedir. Bu madde konuyla ilgili tüm
insanc›l hukuk ve insan haklar› düzenlemelerini kapsamaktad›r.
47
48
49
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Sözleflme metni için http://www.cidh.org/basicos/french/c.convention.htm.
Protokol metni için http://www.cidh.org/basicos/french/e.sansalvador.htm.
fiart metni için: http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm, Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples.
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Afrika Birli€i bünyesinde ayr›ca Çocu€un Haklar›na ve Refah›na ‹liflkin fiart50 kabul edilmifltir. Bu flart do€rudan silahl› çat›flmalara iliflkin
düzenlemeler getirmektedir. Daha önce de belirtildi€i gibi fiart, çocu€un
tan›m›yla ilgili insanc›l hukuk ve insan haklar› düzenlemeleri aras›nda
en güvenceli uluslararas› belge niteli€indedir zira 18 yafl›ndan küçük
herkesi çocuk tan›m› kapsam›na almaktad›r. fiart›n 22. maddesine göre
Taraf Devletler çocuklar› etkileyen silahl› çat›flmalara iliflkin U‹H kurallar›na sayg› göstermek ve sayg› gösterilmesini sa€lamak yükümlülü€ü
alt›ndad›r. Taraf devletler çocuklar›n silahl› çat›flmalara do€rudan kat›lmamalar› ve özellikle hiç bir çocu€un silah alt›na al›nmamas› için
gerekli bütün önlemleri al›rlar. Taraf devletler uluslararas› hukuktan
do€an yükümlülükleri do€rultusunda silahl› çat›flmalardan etkilenen
çocuklar› korumak için gerekli tüm önlemleri almak zorundad›rlar. Bu
hükümler ayn› zamanda iç çat›flma, kar›fl›kl›k ve gerginlik içinde bulunan çocuklara da uygulan›r. Görüldü€ü gibi di€er U‹H ve insan haklar› belgelerinde genelde devletleri yap›lan düzenlemelere uymaya, önlemleri almaya gayret etmeye, çabalamaya davet eden hükümler yer
al›rken Afrika Birli€i fiart›’nda güvenceler kesin yükümlülüklerle koruma
alt›na al›nm›flt›r. Devletlere sonucu sa€lamaya yönelik yüklenen kesin
ve mutlak bir yükümlülük vard›r. Bu vurgunun arkas›nda çocuklar›n silahl› çat›flmalardan en fazla zarar gördü€ü bölgelerden birinin Afrika olmas› yer almaktad›r.

3.1.2.3. Avrupa Birli€i Belgeleri
7 Aral›k 2000 tarihinde yürürlü€e giren Avrupa Birli€i Temel Haklar
fiart›’n›n51 24. maddesinde çocuk haklar› düzenlenmekle birlikte, flart›n
çocuk iflçili€inin yasaklanmas›na iliflkin 32. maddesi de dahil olmak
üzere flartta çocuklar›n silahl› çat›flmalarda ald›klar› zararlara iliflkin bir
düzenleme mevcut de€ildir. Birlik 8 aral›k 2003 tarihinde yay›nlad›€› silahl› çat›flmalar karfl›s›nda çocuklara iliflkin birli€in politikas›n› belirle50
51

fiart metni için: http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties_fr.htm, Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
fiart metni için: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.
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yen belgede52 Avrupa Birli€i ‹nsani Yard›m Ofisi’nin 2000’den beri silahl› çat›flmalardaki çocuklar için yap›lan projelere finansman sa€lad›€› ve
birli€in bu konuda uluslararas› kurulufllara yard›m ve deste€inin h›z kazand›€› belirtilmektedir.
3.2. Uluslararas› Ceza Mahkemelerinin Statüleri
3.2.1. Uluslararas› Ceza Mahkemesi Statüsü
17 temmuz 1998’de Roma’da kabul edilen Uluslararas› Ceza Mahkemesi Statüsü, mahkemenin yarg› yetkisine giren savafl suçlar› aras›nda,
“15 yafl›n alt›ndaki çocuklar› bir devletin silahl› güçleri veya di€er silahl› gruplar içinde askere alma, görevlendirme ya da çat›flmalara aktif
olarak kat›lmalar›n› sa€lamak” suçu yer almaktad›r. Çat›flmalara aktif
olarak kat›l›m kavram›n›n tam tan›m›na bak›ld›€›nda, haz›rl›k çal›flmalar› bunun “do€rudan kat›l›m” kavram›ndan daha genifl anlafl›ld›€›n› ortaya koymaktad›r. “kat›lma” kelimesi hem çat›flmaya do€rudan kat›lma halini hem de çat›flmayla ilgili olan sabotaj, gözetim, posta, istihbarat gibi
eylemlere do€rudan kat›l›m› içermektedir53.
Mahkeme Statüsü’nün soyk›r›m suçunun tan›mland›€› 6. maddesinde
bir gruba ait çocuklar›n zorla baflla bir gruba verilmesi” de özel olarak
say›lmaktad›r.
Mahkemenin yetkisi tamamlay›c›, tâli nitelikte oldu€undan yarg›lama
yetkisi, Güvenlik Konseyi’nin baflvurusu d›fl›nda ancak ilgili devletin suçu takip etmede acz içinde olmas› veya iradesinin olmamas› halinde
devreye girecektir. Bu nedenle devletler ulusal mevzuatta bu suça karfl›
bast›r›c› düzenlemeleri yapmakla ve suçun faillerini takip etmekle yükümlüdürler.
Çat›flmalara kat›lan çocuklar›n cezai sorumlulu€uyla ilgili olarak ise
mahkeme statüsünün 26. maddesinde mahkemenin suçun ifllendi€i id-

52

53
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Adoption des “Orientations sur les enfants face aux conflits armés” par l’Union Européenne, le 8
décembre 2003 et Stratégie de mise en œuvre des orientations adoptée en janvier 2006, http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10113_fr.htm,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10019.fr08.pdf.
Projet du Statut de la Cour Criminelle Internationale, Rapport du Comité préparatoire pour la
création d’une Cour Criminelle internationale, UN Doc. A/CONF.183/2/Add.1., s.21.
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dia edildi€i tarihte 18 yafl›n alt›nda olan kifliler için yarg›lama yetkisinin
olmad›€› ifade edilmektedir. Ancak mahkeme aç›s›ndan bir yetki kural›
olan bu prensip uluslararas› bir hukuk kural› olmay›p, tam tersine uluslararas› hukukta çocuklar›n iflledikleri savafl suçlar›ndan dolay› yarg›lanmalar› ihtimali tam anlam›yla reddedilmemektedir. Ancak çocuklar›n ço€unun suçun sübjektif unsuru olan suç kast›n›, suçu gerçeklefltirmeye
kendi bilinç ve iradesiyle karar verme olgusunu tafl›mayacaklar› da aç›kt›r. Mahkemenin yetkisinin tamamlay›c›l›€› ilkesi ›fl›€›nda, 26. madde
eriflkin olmayanlar›n yarg›lanmas› sorununu ulusal mahkemelere b›rakmaktad›r. Ancak çat›flmalara kat›lan, silah alt›na al›nan, görevlendirilen
15 yafl›n alt›ndaki çocuklar ayn› zamanda bir savafl suçunun da ma€duru durumundad›rlar. Bu çocuklar›n yarg›lanmas› onlar› ikinci kez mahkum etmek anlam›na gelecektir54. Hukuki güvenlik gere€i ülkelerin ulusal mevzuatlar›nda ancak uluslararas› insanc›l hukuka göre çat›flmalara
kat›lmalar› yasaklanmayan çocuklar›n yarg›lanabileceklerinin düzenlemeleri gerekir. Bunun yan› s›ra 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n kural olarak temyiz kudretini haiz olmad›klar› da dikkate al›narak yasakoyucular
cezai sorumluluk yafl›n› en az 15 olarak düzenlemelidirler.
Mahkeme, çocuklar› silahl› çat›flmalarda görevlendirmeyi yasaklayan
maddesi uyar›nca yapt›€› yarg›lamalarda özellikle Uganda’da LRA liderlerini 15 yafl›n alt›ndaki çocuklara çat›flmalarda rol vererek savafl suçu
iflledi€ine hükmetmifl ve mahkum etmifltir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki duruma iliflkin olarak hâlâ mahkeme önünde derdest olan
Kongolu silahl› grup lideri Thomas Lubanga Dyilo’nun davas›55, ülkedeki eski çocuk askerlerin adalete eriflim hakk›n›n aç›kça tan›nmas›n› sa€lam›flt›r.
3.2.2. Ruanda ve Eski-Yugoslavya Ceza Mahkemeleri Statüleri
1993 tarihli Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi Statüsü’nün soyk›r›m
tan›m› getiren 4. maddesinde “ulusal, etnik, ›rksal veya dini bir grubun
çocuklar›n›n bu grubu k›smen veya tamamen yoketmek amac›yla baflka
54

55

Clark, Roger / Triffterer, Otto; “article 26: exclusion of jurisdiction over persons under eighteen”,
Triffterer, Otto; Commentary on Rome Statute of International Criminal Court: Observers’ Notes,
Article by Article, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden- Baden, 1999, s. 496-497, aktaran Arzoumanian / Pizzutelli, s. 843.
ICC-01/04-01/06, Affaire Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, www.icc-cpi.int.
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bir gruba zorunlu transferi” özellikle say›lm›flt›r. 1994 tarihli Ruanda için
Uluslararas› Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 2. maddesinde ayn› tan›m yer
almaktad›r.
Ruanda’da 1996’da kabul edilen “Soyk›r›m suçunu veya insanl›€a
karfl› suçlar› ifllemekle suçlanan kiflilerin yarg›lanmas›na iliflkin yasa”56
özel yetkili daireler içinde çocuklar taraf›ndan ifllenen suçlara bakmakla
yetkili, 3 çocuk hakiminden oluflan oturumlar kurulmas›n› öngörmüfltür.
Çocuk adaleti alan›nda münhas›r yetkili organlar›n kurulmas› çocuklar›n
cezai yarg›lamas› için önemli bir geliflmedir57.
3.2.3. Sierra Leone Özel Mahkemesi Statüsü
Sierra Leone Hükümeti’nin BM’ye yapt›€› baflvuruyla 30 Kas›m 1996
tarihinde kurulan Sierra Leone Özel Mahkemesi 1996’dan beri ülke topraklar›nda hükümetle isyanc›lar aras›nda süregiden iç savaflta, özellikle
de yöneticiler taraf›ndan ifllenen uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini
yarg›lamak amac›yla kurulmufltur.
Mahkemenin statüsünde bir yandan silahl› çat›flma ortas›nda kalm›fl
çocuklar› koruyucu bir yandan da çat›flmalara kat›lm›fl çocuklar›n cezai
sorumlulu€unu ve mahkemenin bu çocuklar› yarg›lama yetkisini düzenleyen hükümler yer almaktad›r.
Statünün 4/c maddesine göre 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n silahl›
kuvvetlerce veya gruplarca silah alt›na al›nmas› ya da bu çocuklar›n çat›flmalara do€rudan kat›lmak için kullan›lmas› uluslararas› hukukun a€›r
ihlali olarak tan›mlanm›flt›r. Halihaz›rda yarg›lanmay› bekleyen tüm san›klar çocuklar›n görevlendirilmesi ve kullan›lmas› suçuyla suçlanmaktad›r58. Mahkeme 2007 y›l›nda özellikle çocuklar› iç çat›flmalarda görevlendirmek ve kullanmak suçundan Armed Forces Revolutionary Council
(AFRC) üyesi 3 kifliyi mahkum etmifltir. Bu kararlar çocuklar› çat›flmada
kullanmak ve görevlendirmek suçu temelinde bir uluslararas› ceza mah56

57
58
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30 a€ustos 1996 tarihli 08/96 say›l› soyk›r›m ve insanl›€a karfl› suçlar› oluflturan 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren ifllenen ihlallerin takibinin düzenlenmesine iliflkin kanun, Journal Officiel de la
République Rwandaise, no. 17, 1 septembre 1996, www.asf.be/FR/FRnews/Rwanda_instance/Loi_
organique_8_96_pdf.
Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Arzoumanian / Pizzutelli, bütün eser.
Ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.sc-sl.org/documents.
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kemesinin verdi€i ilk mahkumiyetler oldu€u için uluslararas› hukuk aç›s›ndan çok önemli bir dönüm noktas›d›r. 4. mahkumiyet karar› da hükümet taraf›ndan desteklenen bir milis kuvvet olan Civil Defence Forces
(CDF) üyesi hakk›nda verilmifltir. Mahkeme taraf›ndan Liberya eski devlet baflkan› Charles Taylor aleyhine bafllat›lan yarg›lama da önemli bir
geliflmeye iflaret etmektedir, ilk defa bir eski devlet baflkan› çocuklar› silahl› kuvvetlerde görevlendirdi€i çin savafl suçu ifllemekle yarg›lanmaktad›r.
Mahkeme statüsünün silahl› çat›flmalara kat›lan çocuklar› yarg›lama
yetkisini düzenleyen 7. maddesi, uzun müzakereler ve de€ifliklik önerileri sonras›nda59, mahkemeyi 15 yafl›n üzerindeki kiflileri yarg›lamaya
yetkili k›lmaktad›r. Mahkeme 15-18 yafl aras›ndaki çocuklar› yarg›larken
çocu€un yeniden topluma adaptasyonunu gözeterek çocuk haklar›na
iliflkin uluslararas› normlar› dikkate almakla yükümlüdür. Mahkemenin
Statüsü ayn› zamanda verilecek cezan›n salt bast›rma amaçl›, hapis cezas› fleklinde olamayaca€›n› belirtmekte ve topluma yeniden entegrasyon ve adaptasyonu sa€lamaya yönelik tedbirlere öncelik vermektedir.
Sierra Leone Özel Mahkemesi 18 yafl›ndan küçük çocuklar› yarg›lamaya yetkili ilk uluslararas› ceza mahkemesidir. Mahkeme statüsünde
çocuk adalet sistemine iliflkin yer alan özel hükümlerin yan› s›ra, mahkeme d›fl›nda san›k ve ma€dur çocuklar›n tan›kl›k ve savunmalar›n› almaya yetkili k›l›nan Gerçek ve Uzlaflt›rma Komisyonu60 da, silahl› çat›flmalara kat›lan çocuklar›n yarg›lama d›fl›, rehabilitasyon ile toplumsal
adaptasyona yönelik mekanizmalarla ele al›nmas›n›n daha do€ru bir tercih oldu€u anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Çocuklara yöneltilen suçlamalar da
komisyon taraf›ndan dinlenmeye bafllanm›fl ve çocuk ve ergenlerin tan›kl›klar› gün ›fl›€›na ç›karken çocuklar›n yaflad›€› deneyimlerin paylafl›lmas›, rehabilite edilebilmelerine ve topluma adapte olabilmelerine yard›m etmektedir. Komisyonun çal›flmalar›n›n etkinli€i, çocuk-askerlerin
uluslararas› hukuk suçlar›ndan do€an cezaî sorumlulu€u sorununa adli
59
60

Bkz. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l’établissement d’un Tribunal spécial
pour la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, article 15.
Komisyonun kurucu hukukî metni, ihlalle suçlanan çocuklar›n komisyon taraf›ndan özel usûlle
dinlenebilme olana€›n› düzenlemektedir. Sierra Leone, The Truth and Reconciliation Commission
Act 2000, www.sierra-leone.org/trcact2000.html, article 7 (4): “..the Commission may also implement special procedures (...) in working with children perpetrators or abuses or violation”.
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mekanizmalarla ve cezaî müeyyide anlay›fl›yla yaklaflmak yerine koruyucu ve e€itici süreçlerin devreye girmesi gerekti€ini daha iyi ortaya
koymaktad›r61.
Uluslararas› ceza mahkemelerinin statüsünde silahl› çat›flmalara kat›lan çocuklar›n cezai sorumlulu€una ve yarg›lanmalar›na iliflkin farkl› hükümler yer alsa da bugün bu mahkemelerin somut uygulamas›na bak›ld›€›nda, 18 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n savafl suçlar› ve insanl›€a karfl›
suçlar nedeniyle takip edilmemeleri yönünde bir consensus oldu€u söylenebilir.62 Çocuklar›n ulusal merciler taraf›ndan yarg›lanmas› halinde
de çocuklara uluslararas› hukukça tan›nan özel koruma hükümlerine
riayet edilmeli ve özellikle savunma ve adil yarg›lanma hakk› ve çocu€un yüksek menfaati gözetilmelidir.
Sonuç
Çocuklar› silahl› çat›flmalar›n etkilerinden korumak için gelifltirilmifl
uluslararas› insanc›l hukuk ve insan haklar› mekanizmalar›ndaki hukukî
güvenceler, ihlallerin sistematik olarak sürmesine engel olmaktan çok
uzakt›r; bu güvencelerin getirdi€i koruma ancak nispî bir çözüm sunmaktad›r. Öte yandan uluslararas› insan haklar› kurulufllar›n›n ve özellikle UKK’nin konuyla ilgili çal›flmalar› ve çat›flma bölgelerinde yürüttü€ü müzakereler de sorunun çözümü için çaba sunmakla birlikte kesin
bir sonuç getirmekten uzakt›r. Silahl› çat›flmalarda çocuklar›n kullan›lmas›yla ilgili olarak en etkin hukuki güvenceler uluslararas› ceza mahkemelerinin statülerinde yer almakta, mahkemelerin verdi€i mahkumiyet kararlar› ve halihaz›rda sürdürdü€ü yarg›lamalar da çocuk istismar›n›n bu en korkunç biçimini cezaland›rarak uluslararas› insanc›l hukuk
ilkelerinin somut olarak uygulanmas›n› sa€lamaktad›r.
Uluslararas› insanc›l hukuk ve insan haklar› metinlerindeki koruyucu
hükümlere genel olarak bak›ld›€›nda, çat›flman›n taraflar›na mutlak yükümlülükler getirmekten çekinildi€ini, bunlar›n belirli koflullara ba€land›€›n›, çat›flmaya do€rudan kat›lma d›fl›nda dolayl› ve gönüllü kat›lmay›
yasaklamaktan imtina edildi€ini, genel bir çocuk tan›m›n›n dahi yap›la61
62
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mad›€›n› görmek mümkündür. Çocuk yafl›n›n 18’e çekilmesi konusunda
dâhi mutabakat sa€lanamam›flt›r. Uluslararas› hukuk kurallar› çocuklar›
silahl› çat›flmalardan korumaktan çok uzakt›r. Mevcut korumay› güçlendirmek ve fiili bir güvence ortaya koyabilmek için sözleflmelerdeki yükümlülükler daha net ve kesin hükümlere ba€lanmal›, çat›flma taraflar›na mutlak yasaklar getirilmeli ve çocuk yafl› kesinlikle 18’e çekilmelidir.
Hukuki düzenlemelerin yan› s›ra çocuklar›n gelece€ini ve bugününü çalarak onlar› ölme ve öldürme üzerine kurulu bir hayata mahkum eden
bu insanl›k suçu karfl›s›nda uluslararas› kamuoyunda bir bilinç ve tepki
oluflturulmal›d›r. Tabiî her fleyden önce ölüm ve flehitlik kültürünü y›karak...
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Fransa, İtalya ve Türkiye’de
Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Kapsamında
Dini Sembollerin Kullanımı
Nil Melek Gültekin*
Özet
Bu yaz›da Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin düflünce, din ve vicdan özgürlü€ü ile
ilgili 9. maddesi kapsam›nda Fransa, ‹talya ve Türkiye’de dini sembollere bak›fl aç›s›,
bu ülkelerde bu alanda karfl›lafl›lan sorunlar ve yasal düzenlemeler incelenmifl,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin bu üç ülke ile ilgili olarak bu konuda verdi€i
kararlardaki önemli noktalara de€inilmifltir.
Anahtar Kelimeler: Dini sembol, Fransa, Türkiye, ‹talya, A‹HS, düflünce din ve
vicdan özgürlü€ü
Abstract
In this article, the point of view of France, Italy and Turkey to freedom of thought,
conscience and religion, the problems faced and legal regulations in these countries
related to this topic within the perspective of article 9 of the European Convention
on Human Rights has been analysed. Also, the perspective of the European Court on
Human Rights in the cases concerning these countries and this issue has been
studied and important points have been put forward.
Keywords: Religious symbol, France, Turkey, Italy, ECHR, freedom of thought
conscience and religion
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Girifl
Dini sembollerle ilgili olarak pek çok ülkede tart›flmalar yaflanm›fl, bu
konu Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 9. maddesinde yer alan düflünce, vicdan ve din özgürlü€ü kapsam›nda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM)’de pek çok davaya konu olmufltur. Sözleflmeye üye ülkelerin mevzuatlar›nda ve uygulamalar›nda farkl›l›klar olsa da, hemen
hemen bütün ülkelerde bu konuya iliflkin tart›flmalar yaflanm›fl ve yaflanmaktad›r.
Bu yaz›da, ‹talya, Fransa ve Türkiye’de dini sembollere bak›fl aç›s›,
bu ülkelerin mevzuatlar› ve bu ülkelerden A‹HM’ye gitmifl davalar ifllenecektir. Bu üç ülkenin seçilmesinin sebebinin temelinde, bu üç ülkeye
iliflkin önemli A‹HM kararlar› bulunmas› ve bu ülkelerde “dini sembol”
ile ilgili tart›flmalar›n di€er ülkelere nazaran daha fazla ortaya ç›km›fl olmas›d›r. ‹talya’da son zamanlarda üstünde durulan ve çok yak›n bir
A‹HM karar›na konu olan temel sembol “haç” iken, Türkiye’de bu sembol “baflörtüsü” dür. Fransa’da ise orta ö€retim ve lise e€itiminde tüm
dini semboller yasaklanm›flt›r.
Dini sembollerin kullan›m› ile ilgili tart›flmalar ve s›n›rlamalar göç alan
ülkelerde daha belirgindir ve bu ülkelerde dini sembollerin kullan›lmas›
meselesi özellikle daha sorunlu bir süreç yaratm›flt›r, zira ço€unlukla dini
sembollerini o ülkede yaflayan insanlar kadar özgürce kullanmak isteyen
ve dinlerini de ayn› flekilde özgürce yaflamak isteyen göçmenler göç ettikleri ülkelerde bu sembollerin kullan›m›na karfl› s›n›rlamalarla karfl›laflm›fllard›r1. Kanaatimizce, göç alan ülkelerde dini sembollerin kullan›lmas› yoluyla inançlar›n d›flavurumunda görülen sorunlar, toplumunun büyük oran›n›n hatta neredeyse tamam›n›n belirli bir dine mensup oldu€u
ülkelerde de görülmüfltür. Nitekim yo€un olarak Müslüman ülkelerden
göç alan Fransa, nüfusunun neredeyse tamam› Müslüman olan Türkiye
ve nüfusunun neredeyse tamam› Hristiyan olan ‹talya’n›n bu makalede
incelenmek üzere seçilmelerinin sebebi budur.
‹flte bu yaz›da bu ülkelerde tart›flmalara konu olmufl bu semboller üzerinde durulacak, ülkelerin bu konudaki mevzuatlar› incelenecek ve hem
söz konusu ülkelerde hem de A‹HM’de verilmifl kararlar incelenecektir.
1
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I . Düflünce, Vicdan ve Din Özgürlü€ü Kapsam›nda Dini
Sembollere Genel Bak›fl
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 9. maddesi düflünce, vicdan ve
din özgürlü€ünü flu flekilde düzenlemektedir:
“- Madde 9:
1. Herkes düflünce, vicdan ve din özgürlü€üne sahiptir. Bu hak, din
veya inanç de€ifltirme özgürlü€ü ile tek bafl›na veya topluca, aç›kça veya
özel tarzda ibadet, ö€retim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini
veya inanc›n› aç›klama özgürlü€ünü de içerir.
2. Din veya inanc›n› aç›klama özgürlü€ü, ancak kamu güvenli€inin,
kamu düzenin, genel sa€l›€›n veya ahlak›n, ya da baflkalar›n›n hak ve
özgürlüklerinin korunmas› için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla s›n›rlanabilir.”2

BM ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi ise bu alan› flöyle bir madde ile düzenlemektedir:
- Madde 18:
Herkesin düflünce, vicdan ve din özgürlü€ü vard›r. Bu hak, herkes
için yaln›z ya da topluca, gerek kamu önünde gerekse özel olarak ö€retimle, uygulamalarla, ibadet etmeyi ya da dini yükümlülükleri yerine getirerek dinini ya da inanc›n› aç›klama özgürlü€ünü içerir.”3

Dini semboller bu maddede ifade edilen “dinini veya inanc›n› aç›klama özgürlü€ü” kapsam›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla bu durumda dini
sembolün tan›m› önem arz etmektedir; zira hangi sembollerin bu madde kapsam›nda korunaca€› veya korunmayaca€› da buna göre belirlenecektir. Dini sembollerin ne olduklar›na iliflkin kesin bir tan›m bulunmamakta ve hangi sembollerin dini sembol oldu€u veya olmad›€› konusunda tart›flmalar süregelmektedir. Baz› sembollere hem dini hem tarihi
anlamlar yüklenebilece€i; önemli olan›n bunlardan hangisinin a€›r bast›€›n› tespit etmek oldu€unu ileri süren yazarlar vard›r4. Nitekim ‹tal2
3
4

Y›lmaz, Abdulhalim; “Din ve ‹nanç Özgürlü€ü Çerçevesinde Dini Sembollerin Kullan›m›”, 2004,
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ya’ya karfl› A‹HM’de aç›lan ve s›n›flarda haç bulunmas›n›n zorunlu olmas›na iliflkin kararda, hükümet savunmas›nda haçlar›n art›k dini sembol olmaktan ziyade, ‹talya tarihini ve kültürünü yans›tan bir sembol oldu€unu, “haç”›n dini anlam›n›n tarihi anlam› içerisinde erdi€ini öne sürmüfltür5. Bu sebeple bir iflaretin ne zaman dini sembol say›laca€› veya
say›lmayaca€› önem arz etmektedir. Zira belli bir simge veya belli bir
sembol dini bir anlam tafl›mas›n›n yan› s›ra kültürel ve tarihi bir anlam
da tafl›yabilir. Hatta söz konusu sembolün tafl›d›€› dini anlam zaman
içinde daha çok bir tarihi veya kültürel anlama dönüflebilir; hatta böyle
bir anlam içinde eriyebilir6. Bu durumda esas önemli olan bu simgeye
atfedilebilecek anlamlardan hangisinin di€erlerine üstünlük sa€lad›€›d›r.
Bunun anlafl›lmas› için de kanaatimizce bir ölçüm arac› olarak genel
olarak o simgenin o toplumda uyand›rd›€› his ve düflünceler temel al›nabilir. Bir simgenin veya sembolün kullan›lmas› o toplumda a€›rl›kl›
olarak dini ça€r›fl›mlar yap›yorsa, bu sembolün dini bir sembol oldu€unu söylemek çok da yanl›fl olmayacakt›r. Kanaatimizce, bir sembolün
yaln›zca belirli bir çevre için dini bir ça€r›fl›m yapmas› ve dini bir anlam
tafl›mas› da yeterli olmayacakt›r; bir simgenin dini sembol say›labilmesi
için, kullan›ld›€› ülkenin toplumunda genel olarak dini ça€r›fl›m yapmas› gereklidir.
A‹HS’deki 9. maddenin ilk f›kras›n›n birinci cümlesi içsel özelli€i korumakta ve bu koruma ile kiflilerin diledikleri inanc› benimseyip bu
inançlar›n› ve düflüncelerini aç›klamaya zorlanamayacaklar›, bu inançlardan dolay› suçlanamayacaklar› ve kendilerine zorla veya “serbest iradeyi etkileyen baflka yollarla” kendi inançlar›ndan vazgeçmek zorunda
b›rak›lmayacaklar› veya farkl› bir inanc› kabule zorlanamayacaklar› öngörülmektedir7. Ayn› maddenin ikinci f›kras› ise bu inançlar›n d›flavurumunu düzenlemektedir. Bir eylemin bu madde kapsam›nda d›flavurum
olup olmad›€›n› belirlemek için A‹HM iki ölçüt kullanmaktad›r. Bunlar
5

6
7
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söz konusu eylemin “bir din yada kanaatin zorunlu ifadeleri olup olmad›€› ve bu din yada kanaatin samimi bir biçimde d›flavurumu say›l›p say›lmayaca€›d›r”8. ‹flte dini sembollerin kullan›m›n›n d›flavurum say›l›p say›lmayaca€› da A‹HM taraf›ndan bu kriterlere göre bir de€erlendirme yap›larak belirlenmektedir. Mahkeme Arrowsmith v. ‹ngiltere karar›nda, “9. maddenin ilk paragraf›nda kullan›lan pratiques - practice
terimi din veya inanç saikiyle ya da etkisiyle yap›lan her eylemi kapsamaz. … Bireylerin eylemleri, söz konusu inanc› gerçekten ifade etmiyorlarsa, bu inanç saikiyle ya da etkisiyle yap›lsalar bile 9. maddenin korumas› alt›nda say›lamazlar”9 diyerek hangi eylemlerin d›flavurum kapsam›nda kalaca€›n› belirlemifltir.
Kamusal alanlardaki tüm d›flavurumlar bu maddenin korumas› kapsam›nda kalmamaktad›r, zira 9. maddenin ikinci f›kras› d›flavurum özgürlü€ünü s›n›rlay›c› niteliktedir ve hangi durumlarda devletlerin bu s›n›rlamaya baflvurabileceklerini göstermektedir. Buna göre kamu güvenli€i, kamu düzeni, genel sa€l›k ve ahlak ile baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› bu s›n›rlaman›n sebebini oluflturabilecektir. Ancak
maddede vurgulanan husus, bu s›n›rlamalar›n demokratik bir toplumda
zorunlu tedbirler olmas› gere€i ve s›n›rlaman›n ancak yasayla yap›labilece€idir. Bu da devletlere vatandafllar›n›n bu madde kapsam›na giren
hak la r› n› ko ru ma ve s› n›r la ma y› söz lefl me nin be lirt ti €i fle kil ler de ve
maddede gösterilen sebeplerle s›n›rl› olmak üzere yapmas› yükümlülü€ünü getirir.
Dini sembollerin kullan›m›n›n kiflilerin inançlar›n›n d›flavurumu olarak ortaya ç›kt›€› durumlarda, devletlerin bunlar› s›n›rlarken, kapsam›
mümkün oldu€unca dar tutmalar› gerekmektedir ve bu s›n›rlama ölçülülük ilkesi çerçevesinde yap›lmal›d›r. Buna göre s›n›rlama yaln›zca s›n›rlamaya sebep oluflturan öncül menfaatin korunmas›n›n gerektirdi€i
ölçüde yap›lmal›d›r. Buna ek olarak bu s›n›rlamaya genel bir biçimde
de€il, her olay için spesifik bir düzenleme yap›larak baflvurulmal›d›r10.
Bu bafll›k alt›nda de€inilmesi gereken bir di€er önemli husus ise, di8
9
10
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ni inançlara karfl› A‹HM’nin devletlere getirdi€i tarafs›z olma yükümlülü€üdür. Bu yükümlülü€e göre, devletler tarafs›z düzenleyici konumundad›rlar ve herhangi bir dine öncelik verildi€ine veya o dinin devlet taraf›ndan benimsendi€ine ve desteklendi€ine iliflkin bir izlenim veremezler. Devletlerin tarafs›z olmas›n›n demokratik bir toplumda dini uyum ve
hoflgörüye önayak olmak ve kamu düzenini sa€lamak aç›s›ndan önemi
vurgulanm›fl, laiklik ilkesinin devletin herhangi bir din lehine taraf tutmas›n› yasaklad›€›n› ve “tarafs›z bir hakem” olarak davranmas› gerekti€ini belirtmifltir11. Nitekim devletin tarafs›z olma yükümlülü€ü sebebiyle, Fransa dini sembollerin okullarda kullan›lmas›n› yasaklayan yasa ile,
okullarda tüm dini sembolleri yasaklam›flt›r ve ‹talya’n›n s›n›flarda haç
bulundurulmas›n›n zorunlulu€una iliflkin A‹HM’den ald›€› mahkumiyet
karar› da bu ilkeye dayanm›flt›r. A‹HM bu karar›nda devletlerin tarafs›zl›€›na iliflkin genel ilkeyi tekrar vurgulam›fl ve bu ilkenin devletlere, herhangi bir dini inanc›, kiflilerin devlete ba€›ml› oldu€u yerlerde veya kiflilerin savunmas›z ve zay›f olduklar› yerlerde dolayl› olarak dahi dayatma
yasa€› getirdi€ini belirtmifltir12. Devletlerin tarafs›zl›€›n›n bir di€er gere€i
de, kamuya aç›k alanlarda, varl›€›n›n sebebi, objektif bir gözlemci taraf›ndan devlete atfedilebilecek dini semboller bulunmamas›d›r13. Bundan
anlafl›lmas› gereken ise, bir toplumda yaflayan kiflilerin devletin otoritesinin egemen oldu€u yerlerde belirli bir dine ait semboller görerek bunlar›n o yerdeki varl›€›n› devletle ba€daflt›rarak, o devletin o dini benimsedi€ine veya o din lehine taraf oldu€una iliflkin bir izlenim edinmemeleri gerekti€idir. ‹flte devletin görevi, kiflilerin böyle bir izlenime kap›lmalar›na sebebiyet vermeyecek flekilde hareket etmek; belirli bir dine
daha yak›n oldu€u izlenimini vermemektir.

11
12
13
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II. Fransa, ‹talya ve Türkiye’de Dini Sembollerin Kullan›m›na
‹liflkin Düzenlemeler
Fransa, ‹talya ve Türkiye’nin dini sembollerin kullan›m›na bak›fl aç›lar› farkl› olup, buna paralel olarak bu ülkeler oldukça farkl› mevzuatlara
sahiptirler. Kanaatimizce, ülkelerin mevzuatlar›nda yer verdikleri düzenlemeler ço€unlukla o ülkelerin bu konudaki ihtiyaçlar›na paralel olarak
geliflmifl, o ülkelerin yaflad›klar› tarihi ve kültürel olaylardan birebir etkilenmifllerdir.
‹talya’n›n Katolik Kilisesi ile olan yads›namaz ba€›, Fransa’n›n kat› laiklik uygulamalar› ve Türkiye’de rejim kayg›s› bu düzenlemelerin ortaya
ç›kmas›nda en önemli sebepleri oluflturmufltur. Bu ülkelerin ayr› ayr›
durumlar›n›, mevzuatlar›n› ve bu mevzuatlar›n oluflmas› için zemin oluflturan olaylar› ayr› ayr› incelemek yerinde olacakt›r.

A. Fransa’da Dini Sembollerin Kullan›m›na ‹li kin Düzenlemeler
Bu bafll›k alt›nda, Fransa’da dini sembollerin kullan›m›na iliflkin düzenlemelerin incelemesi e€itim ö€retim alan›nda yo€unlaflacakt›r; zira
en çok sorun bu alanda ortaya ç›km›fl, Fransa bu konuya iliflkin 2004 senesinde bir yasa ç›karm›fl ve bu yasa ile devlet bünyesinde e€itim ö€retim faaliyetlerini sürdüren ilkö€retim ve ortaö€retim okullar›nda ve liselerde dini semboller yasaklanm›flt›r. Fransa’da okullarda dini sembol say›labilecek k›l›k k›yafet ve benzeri simgeleri yasaklayan yasan›n ç›kar›lma sebebini daha iyi anlamak için, bu yasan›n içeri€i incelenmeden evvel bu meselenin Fransa’daki geliflimine de€inmekte fayda vard›r.
Öncelikle Fransa’n›n din özgürlü€ü çerçevesinde mevcut mevzuat›na
ve laiklik anlay›fl›na bakmak gerekmektedir. Fransa’daki kat› laiklik anlay›fl› devletin ve kilisenin ayr›l›€› prensibini temel almakta, laiklik ilkesi
dinin kiflinin özel alan› kapsam›nda kald›€›n›, kamusal alan›n keskin
çizgilerle laik olmas›n›n sa€lanmas› gerekti€ini ve hükümet ile siyasi kurumlar›n her tür dini sorun ve etkiden ba€›ms›z olmas› gerekti€ini belirtmektedir14. Nitekim 1905 tarihli kanun, devletin kiliseye her tür maddi
destekte bulunmas›n›, devlete ba€l› olarak faaliyet gösteren devlet okul-

14

Walterick, Stefanie; “The Prohibition of Muslim Headscarves from French Public Schools and
Controversies Surrounding The Hijab In The Western World”, 2006, s. 2.
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lar›nda din e€itimi vermesini ve herhangi bir dini teflvik etmesini yasaklam›flt›r15.
Fransa’n›n 1958 senesinde de€iflikli€e u€rayan Anayasas›’n›n 2. maddesi “Fransa laik, demokratik, sosyal ve bölünmez bir Cumhuriyettir.
Bütün vatandafllar, köken, ›rk veya din konusunda ayr›m gözetilmeksizin kanun önünde eflittir. Cumhuriyet, bütün inançlara sayg› gösterir”16
demektedir. Bu madde ile vatandafllar›n dinlerinin gereklerini yerine getirmeleri de koruma alt›na al›nm›flt›r, ancak “kamu düzeni”ni tehdit edecek bir durumun oluflmas› halinde 1905 tarihli “Kilisenin ve Devletin
Ayr›lmas›”na iliflkin kanunun 1. maddesine ve 1789 tarihli ‹nsan ve Vatandafll›k Haklar› Bildirisi’nin 10. maddesine dayanarak bunun s›n›rland›r›labilece€i öngörülmüfltür17. 1789 tarihli ‹nsan ve Vatandafll›k Haklar›
Bildirisi’nin 10. maddesinde “Kanun ile düzenlenmifl olan kamu düzeninin bozulmamas› kayd›yla, hiç kimse, dini nitelik tafl›sa dahi, düflünceleri nedeniyle rahats›z edilemez” denilerek, kamu düzeninin bu haklar için s›n›rlama sebebi olabilece€i belirtilmifltir18. K›z çocuklar›n sünnet edilmelerinin kamu düzenini ve genel sa€l›€› tehdit etmesi sebebiyle Frans›z kanunlar›nca yasaklanm›fl olmas› bu tür s›n›rlamalara verilebilecek bir örnektir19.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Fransa; Fas, Tunus ve Cezayir gibi
Müslüman ülkelerden yo€un say›da göç alm›fl, bu da Fransa nüfusunun
kayda de€er bir k›sm›n› Müslümanlar›n oluflturmas›na sebep olmufltur.
Avrupa’da en genifl Müslüman nüfusa sahip olan ülkelerden biri olan
Fransa’n›n nüfusunun %10’u Müslüman olup, Müslümanl›k ülkede Hristiyanl›ktan sonra gelen en önemli ikinci dindir20. Bunun sonucu olarak,
Müslüman k›zlar›n dinin gere€i oldu€una inand›klar› baflörtüsünü ilk ve
orta dereceli okullarda ve liselerde takmalar› ve baflörtülü k›z ö€renci say›s›n›n bu göçün do€al sonucu olarak artmaya bafllamas›, Fransa’da 1989
y›l›nda bu konu ile ilgili ilk sorunun ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur.

15
16
17
18
19
20
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Fransa, “okullarda baflörtüsü sorunu” ile ilk kez, 18 Eylül 1989’da,
Paris’in kuzeyindeki Creil bölgesinde bulunan orta dereceli bir okulun
müdürünün, Kuzey Afrika kökenli üç k›z ö€renciyi baflörtülü olduklar›
gerekçesiyle okuldan atmas› ile karfl› karfl›ya gelmifltir21. Müdürün karar› bir hafta içerisinde E€itim Bakan› taraf›ndan geçersiz k›l›nm›fl, ancak Lionel Jospin taraf›ndan Dan›fltay’dan hukuki görüfl istenmifltir22.
Dan›fltay Fransa’n›n laik yap›s›n› ve buna ba€l› olarak iki temel ilkeyi
vurgulam›flt›r; bunlar devletin kamu hizmetleri çerçevesinde din konusunda tarafs›z olmas› gere€i ile “devlet okullar›” sisteminin eflitli€i ve
adilli€idir23. Dan›fltay bu karar›nda devlet okullar›nda ö€renim gören
ö€rencilerin, di€er ö€rencilerin dini inanç özgürlüklerini ihlal etmedi€i
sürece, kendilerini dinleri do€rultusunda ifade etme özgürlüklerinin
bulundu€unun alt›n› çizmifltir24. Dan›fltay ayr›ca devlet okullar›nda dini
sembollerin kullan›lmas›n›n laiklik ilkesiyle ba€daflmayan bir yönünün
bulunmad›€›n› da eklemifltir25. Ancak Dan›fltay dini sembollerin ö€renciler taraf›ndan giyilmesi ve tak›lmas›na dört istisna getirmifltir; dini
semboller göze çarpar nitelikte olmamal›, bunlar› kullanmak propaganda, provokasyon veya farkl› inançlara sahip olanlar›n üstünde bask›
oluflturacak bir eylem olmamal›, di€er ö€rencileri kullan›lan sembolün
mensup oldu€u dine çevirmeyi amaçlay›c› nitelikte olmamal› ve okul
faaliyetlerine engel oluflturmamal›d›r26. Okulda tak›lan bir dini sembolün bu özellikleri tafl›y›p tafl›mad›€›n›n tespiti okul yöneticilerine b›rak›lm›fl, ancak buna iliflkin genel kurallar koymak yerine, bu de€erlendirmenin her somut olay›n özelliklerine göre yap›lmas› gerekti€i belirtilmifltir27.
1995 y›l›nda, okullarda baflörtüsü tak›lmas› sorunu, iki k›z ö€rencinin beden e€itimi dersinde baflörtülerini ç›karmay› reddetmeleri üzerine bir kez daha ortaya ç›km›flt›r. Okul yönetimi bu ö€rencileri cezaland›rm›fl, buna tepki olarak da k›zlar›n babalar›n›n da aralar›nda bulun21
22
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du€u yerel ‹slam cemiyeti okulun önünde bir protesto gösterisi düzenlemifl ve bu gösteri bas›nda oldukça genifl yank› uyand›rm›flt›r. Bunun
üzerine okul k›z ö€rencilerin okuldan at›lmas›na karar vermifltir. Dan›fltay’a götürülen davada, Dan›fltay “okuldan atma” karar›n›n makul sebeplere dayand›€›na karar vermifltir28. Her ne kadar A‹HM’nin kararlar›
ayr› bir bafll›k alt›nda incelenecek olsa da, bu olay›n A‹HM’ye tafl›nd›€›na ve Mahkeme’nin karar› onayarak Fransa’n›n bu meselede genifl bir
takdir marj›n›n29 bulundu€unu vurgulad›€›na burada de€inmek gerekmektedir30.
Okullarda baflörtüsü giyilmesinin meflrulu€una iliflkin tart›flmalar devam etmifl, ancak 2003 senesinin bafllar›nda bu konu ile ilgili davalar›n
ve uyuflmazl›klar›n azald›€› gözlemlenmifltir. 2003 senesinin Nisan ay›nda o dönemin Baflbakan›’n›n ve ‹çiflleri Bakan›’n›n bu konuya iliflkin
aç›klamalar› devlet okullar›nda baflörtüsü tak›lmas›na iliflkin tart›flmalar›
yeniden gündeme tafl›m›fl, 2003 senesinin Temmuz ay›nda birçok milletvekili devlet okullar›nda laiklik ilkesine ayk›r› oldu€u gerekçesiyle baflörtüsü tak›lmas›n›n yasaklanmas›n› önermifltir. Frans›z Hükümeti, baflörtüsünün; Frans›z Cumhuriyeti’nin özgürlük ve eflitlik ülküsünü zay›flatt›€› ve siyasi bir anlama bürünmeye bafllad›€› için yasaklanmas› gerekti€ini savunmufltur31.
Bunun üzerine dönemin Cumhurbaflkan› olan Jacques Chirac bu konuda araflt›rma yapmas› için “Stasi Komisyonu”nu görevlendirmifl; bu
komisyon da araflt›rmalar›n›n sonunda Aral›k 2003’te bir rapor sunmufltur. Komisyon söz konusu raporunda devlet okullar›nda dini ve siyasi
sembollerin giyilmesinin ve tak›lmas›n›n devletin laiklik ilkesini ve tarafs›zl›€›n› korumak ve vurgulamak amac›yla yasaklanmas›n› tavsiye etmifltir. Raporda, baflörtüsü takmak konusunda Müslüman kad›nlar›n›n maruz kald›klar› bask›dan bahsedilmifl, yap›lan araflt›rmada baflörtüsü takanlardan büyük bir k›sm›n›n bunu kendi istekleriyle de€il, çevrelerinin
bask›s› sebebiyle takt›klar›n›n tespit edildi€i belirtilmifltir. Buna ek ola28
29
30

31
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rak raporda ö€rencilerin okullarda baflörtüsü takmalar› sebebiyle o güne dek bafl göstermifl sorunlara da yer verilmifltir32.
Raporun hemen ard›ndan Chirac meclise tüm “bariz” dini k›l›k k›yafet ve sembolün devlet okullar›nda yasaklanmas›n› öngören bir yasa33
teklif etmifltir. Yasa 15 Mart 2004’te Baflbakan ve Cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalanm›fl, 2004’teki okul y›l›n›n bafllamas›yla yürürlü€e girmifltir34. Bu yasa ile, “ö€rencilerin dini aidiyetlerini bariz bir flekilde gösteren iflaret ve giysileri”35 devlet okullar›nda giymeleri ve takmalar› yasaklanm›flt›r. Yasan›n içeri€inde, devletin tüm dinlere karfl› tarafs›z bir tutum tak›nmas› gere€i tarafs›z bir flekilde kaleme al›nm›fl, tüm dini semboller ve k›yafetler yasaklanm›flt›r. Ancak, yasa metninden anlafl›ld›€›
üzere, bu yasa€›n kapsam›na giren sembol ve k›yafetler “bariz”; yani göze çarpacak nitelikte olanlard›r. Dolay›s›yla bu yasan›n, baflörtüsü ile ilgili ortaya ç›kan sorunlar, milletvekillerinin talebi ve Cumhurbaflkan›’n›n
kurdu€u komisyonun baflörtüsü ile ilgili yapt›€› araflt›rma neticesinde
meclisten geçmesi, kanaatimizce yasan›n asl›nda esas olarak baflörtüsünün okullara girmesini engellemek için ç›kar›ld›€›n› göstermektedir. Ayr›ca, Hristiyan ö€rencilerin okullarda takt›klar› sembollerin ço€unlukla
Avrupa’da adet oldu€u üzere haç fleklinde küpeler veya kolye uçlar› olmas›36 sebebiyle, bu semboller “bariz” ve göze çarpar nitelikte olmad›klar› için uygulamada bu yasa kapsam›nda kalmamaktad›rlar. Yasaya göre “büyük” haçlar, Yahudilerin takt›klar› kipalar, Sihlerin takt›klar› sar›klar ve baflörtüleri devlet okullar›nda yasaklanm›flt›r37. Bu durumda, kanaatimizce, k›yafete iliflkin olmalar› sebebiyle daha bariz olan bu sembollerin okullarda kullan›lmas› ile haçlar›n kullan›lmas› aras›nda devletin tarafs›zl›€›n› flüpheye düflüren bir durum söz konusudur; zira okullarda haç tak›lmas› yap›s› itibariyle daha az dikkat çekmeye müsait oldu€undan bu s›n›rlama kapsam›na girmezken, bahsi geçen di€er sembollerin yap›lar› itibariyle haç kadar az dikkat çekecek küçük boyutlar32
33
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da tak›lmalar› veya giyilmeleri mümkün de€ildir. Bunun yan› s›ra, ö€renciler taraf›ndan tak›lan haçlardan küçük olanlar›, di€er sembollere
nazaran daha az göze çarpacak olsalar da bir dini sembol olmalar› sebebiyle takan ö€rencilerin dini aidiyetini göstereceklerdir. Ayr›ca bir temel
hak ve özgürlü€ün s›n›rlanmas›na iliflkin yap›lan bir kanunun s›n›rlamay› kesin ve net çizgilerle belirlemesi gereklidir. Devletin bu konuya iliflkin tarafs›zl›€›n› ya tüm sembollerin ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde kullan›m›n› yasaklayarak ya da hepsinin kullan›lmas›n› mümkün
k›larak göstermesi beklenirdi. Söz konusu yasada haçlar›n hangi boyutlara göre “bariz” kategorisine girip girmeyecekleri belirlenmemifl, bu da
asl›nda yasada mu€lak bir ifadenin bulunmas›na sebep olmufltur. Bu sebeple, böyle bir s›n›rlama yap›lmas›na karar verildikten sonra, kanaatimizce boyutuna bak›lmaks›z›n, tüm dini sembollerin ve k›yafetlerin yasaklanmas› gerekirdi. Bu yaz›n›n yaz›lmas›na kaynak teflkil eden makalelerin yazarlar›n›n ço€u38 Fransa’n›n ç›kard›€› bu yasan›n di€er sembollerden ziyade baflörtüsünün okullara girmesini engellemek amac›n› tafl›d›€›n› ileri sürmektedir. Nitekim, Avrupa ülkelerinde toplumun ço€unlu€unun benimsedi€i din olan H›ristiyanl›€› temsil eden dini sembollerin
toplumun ortak miras›, tarih ve kültürü temsil eden semboller olarak tan›mlan›rken, az›nl›€› oluflturan Müslümanlar›n dini sembollerinden biri
olan baflörtüsünün politik, liberal ve demokratik de€erlere ayk›r› semboller olarak tan›mland›klar› ileri sürülmektedir39.
Baflörtüsünün yasaklanmas›n›n önemli sebeplerinden biri olarak baflörtüsünün cinsiyet eflitli€ine ayk›r› oldu€u da ileri sürülmüfltür40. Bu
kapsamda Fransa’n›n verdi€i idari bir karara burada de€inmek gereklidir.
Frans›z bir erkekle evli Cezayirli bir kad›n olan Faiza Silmi’nin, yaln›zca
gözlerini aç›kta b›rakan çarflaf giydi€i ve vaktinin ço€unu kendi deyimiyle “evinde kocas›na itaat ederek” geçirdi€i için, Frans›z Cumhuriyeti’nin
temel de€erlerini ve özellikle bu de€erlerden biri olan “cinsiyet eflitli€i”ni
ihlal etti€i gerekçesiyle Frans›z vatandafll›€› istemi reddedilmifltir41. Faiza
Silmi’ye Frans›z vatandafll›€›n›n verilmemesine iliflkin hükümetin 2005 ta-
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rihli karar›n›, Frans›z Dan›fltay’› da 27 Haziran 2008 tarihinde onam›flt›r42.
Nitekim Fransa’da dini sembollerin yasaklanmas›na iliflkin ç›kar›lan yasaya dayanak oluflturan Stasi Komitesi’nin araflt›rma raporunda da baflörtüsünün cinsiyet eflitli€ine ayk›r›l›€› temsil etti€ine vurgu yap›lm›flt›r43.
Son geliflme olarak ise, Fransa’da kamuya aç›k alanlarda tamam›yla
ör tün me yi ya sak la yan bir ya sa ç› ka r›l m›fl t›r. Fran s›z Mec li si’nin (As semblée Na ti ona le) 13 Ey lül 2010’da oy la d› €› ya sa ta sa r› s› 14 Ey lül
2010’da Senato’da 246’ya karfl› 1 oy ile kabul edilmifltir. Bu yeni yasa
için alt› ayl›k bir adaptasyon süresi öngörülmüfl, yasan›n 2011 senesinde
yürürlü€e girece€i belirtilmifltir. Bu yasaya göre, yaln›zca kamusal alanlarda de€il, kamuya aç›k her alanda kad›nlar›n yaln›zca gözlerini veya
yaln›zca yüzlerini aç›kta b›rakan ve vücudun geri kalan tüm k›sm›n› örtecek flekilde çarflaf giymeleri yasaklanm›fl, bunun cezas› 150 Euro de€erinde bir para cezas› ve/veya bir vatandafll›k staj› olarak belirlenmifltir.
Buna ek olarak ayn› yasa ile bu yasa yürürlü€e girdikten sonra bir kad›n› bu flekilde örtünmeye zorlayan kimseler için bir sene hapis cezas› ve
30.000 Euro para cezas› öngörülmüfltür. Fransa’da bu yasa ç›kar›l›rken,
yukar›da bahsedilmifl olan gerekçelere dayan›lm›fl, yasan›n “insan onuru
ve eflitli€i” amac›yla ç›kar›ld›€›na vurgu yap›lm›flt›r44.

B. ‹talya’da Dini Sembollerin Kullan›m›
‹talya’da dini sembolleri genel olarak düzenleyen bir karar bulunmamakla birlikte, çarm›ha gerilmifl ‹sa figürlerinin45 okullarda ve s›n›flarda
bulunmas›na iliflkin bir kanun uzun zamand›r varl›€›n› sürdürmektedir
ve yak›n bir zaman önce bu kanuna dayan›larak s›n›flarda bu figürlerin
kullan›lmas› Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan dini sembol
olarak de€erlendirilmifl; A‹HM bu uygulaman›n A‹HS’nin 9. maddesini
ihlal etti€ine karar vermifltir46. Karar›n ayr›nt›lar› A‹HM kararlar›n›n incelenece€i bafll›k alt›nda incelenecektir; burada ise ‹talya’da ç›kar›lm›fl
olan bu ka nun, bu ka nu nun içe ri €i ve bu ka nun do la y› s›y la ç›k m›fl
42
43
44
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uyuflmazl›klar›n, dava A‹HM’ye intikal edene kadar geçen süreçte ülke
içindeki mahkemelerce çözümü incelenecektir.
‹talya, tarihi olarak Katolik Kilisesi ile s›k› ba€lar› bulunan ve nüfusunun ço€u Hristiyan; Katolik olan bir ülkedir. Vatikan Kilisesi’nin ‹talya’da bulunmas› ve Papa’n›n etkisi de ülkede önemli bir faktör olarak
rol almakta, Hristiyanl›k dininin ülkede bask›n oldu€u kendini yo€un
bir flekilde hissettirmektedir. Nitekim, ‹talyan Anayasas›’nda, Frans›z
Anayasas›’ndakinin aksine, laiklik ilkesinin sarahaten düzenlenmedi€i
görülmektedir47. Dolay›s›yla ‹talya’n›n bu konuya bak›fl aç›s›n› daha iyi
kavramak aç›s›ndan öncelikle ‹talyan Anayasas›’n›n ilgili maddelerini48,
daha sonra ise ilgili kanunun maddelerini incelemek gerekmektedir.
‹talyan Anayasas›’n›n 3. maddesinin birinci f›kras›na göre; her vatandafl, cinsiyetine, ›rk›na, diline, siyasi görüfllerine ve kiflisel veya sosyal
durumuna bak›lmaks›z›n ayn› sosyal statüye sahiptir ve kanun önünde
eflittir. 7. maddenin ilk f›kras›na göre, Devlet ve Katolik Kilisesi, birbirinden ba€›ms›z ve hakimiyet kurduklar› alan içerisinde egemendirler. 8.
maddenin ilk f›kras›na göre tüm dini mezhepler kanun önünde eflittirler
ve Katolik mezhebi d›fl›ndaki mezhepler ‹talyan hukuk sistemine ayk›r›
olmad›klar› sürece kendi içtüzüklerini kullanarak organize olabilirler.
‹nanç özgürlü€ünü düzenleyen 19. madde ise, kamu ahlak›na ayk›r› olmad›€› sürece herkesin ibadet özgürlü€ü oldu€unu düzenlemektedir49.
Maddelerden de anlafl›ld›€› üzere, ‹talya’nın resmi dinini Hristiyanl›k
olarak tayin eden bir düzenleme ‹talyan Anayasas›’nda mevcut de€ildir;
ancak Anayasa’da devletin laik oldu€una iliflkin aç›k bir düzenleme de
yoktur. Buna ra€men ‹talyan Anayasa Mahkemesi’nin, laikli€in ‹talyan
hukuk sisteminin temel ilkelerinden birini oluflturdu€una iliflkin içtihad›
vard›r50. Mahkeme aç›k bir flekilde, laiklik ilkesinin neyi ifade etti€ini ta-
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n›mlam›flt›r. Buna göre, laiklik devletin dine karfl› duyars›z kalmas›n› de€il; belirli bir dinin lehine taraf tutmamas›n› ve tüm dinlere, tüm mezheplere ve hatta hiçbir dine inanmayanlara karfl› eflit bir tutum sergilemesini gerektirmektedir51.
‹talya’da dini sembollerin yasaklanmas›na veya kullan›lmas›na iliflkin
bir yasa bulunmamakla birlikte, 1924 ve 1928 y›llar›nda ç›kar›lm›fl iki
adet kraliyet kararnamesine göre, üzerinde ‹sa’n›n bulundu€u “haç”lar
devlet okullar›ndaki s›n›flar›n demirbafllar›ndan biridir52. Bu kararnameler, 1948 Anayasas› yap›lmadan evvel, ‹talya’n›n o dönemdeki faflist hükümeti taraf›ndan yasalaflt›r›lm›fllar ve idare hukukunun kaynaklar› aras›na girmifllerdir; böylece yaln›zca adli hukuk kaynaklar›n› denetleyebilen Anayasa Mahkemesi’nin denetim alan›n›n kapsam› d›fl›nda kalm›fllard›r53. Bu kanunlar›n yürürlükten kald›r›lmas› ancak idari mahkemeler
taraf›ndan yap›labilmektedir ve idari mahkemeler bu kanunlar›n geçerlili€ini kabul etmeye devam etmifllerdir; dolay›s›yla ‹talyan Anayasa Mahkemesi taraf›ndan bu yasalar›n Anayasa’ya uygunlu€u günümüze kadar
denetlenemedi€i için bu konu ile ilgili ortaya ç›kan sorunlara farkl› hakimler farkl› çözümler üretmifllerdir54.
‹talya’da, mahkemelerin ‹talyan Anayasa Mahkemesi’nin getirdi€i laiklik tan›m›ndan farkl›; hatta bu tan›m›n aksine bir laiklik tan›m› getirdikleri ve bunu uygulad›klar›na iliflkin yo€un tart›flmalar yaflanm›flt›r.
Mahkemeler, laikli€i Hristiyanl›k dinine ayr›cal›k tan›yacak uygulamalara izin verecek flekilde yorumlam›fl; Anayasa Mahkemesi’nin bu ilkeye
ba€lad›€› tarafs›zl›k, eflit mesafede durma ve ço€ulculuk prensiplerini
inkar etmifllerdir. Nitekim 2005 senesinde, Veneto’daki bir yerel idari
mahkeme “haç”lar›n devlet okullar›ndaki s›n›flarda bulundurulmas›n›n
meflruiyetine iliflkin bir karar vermifl, ‹talyan ‹dare Yüksek Mahkemesi
(Italian Supreme Administration Court) de bu karar› onam›flt›r. Bu iki
mahkemeye göre, haçlar›n s›n›flarda bulundurulmas› laiklik ilkesini ihlal
etmemektedir, zira haçlar tek anlaml› bir sembol de€ildir; tafl›d›klar› anlam kullan›ld›klar› yere ba€l› olarak de€iflmektedir. Dolay›s›yla kilisede
51
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kullan›lan bir haç dini bir sembol oluflturup dini bir anlam tafl›makla birlikte, s›n›flardaki haçlar bu dine inanmayan kimselerin de ‹talyan olduklar› için benimsedikleri sosyal ve kültürel de€erleri temsil etmektedir55.
‹talyan mahkemeleri ›srarla haç›n bir dini sembol olmaktan ziyade,
kayna€›n› Hristiyanl›k dininden alan; tolerans, karfl›l›kl› sayg›, insan
onuru, dayan›flma ve ayr›mc›l›k yapma yasa€› gibi anayasal de€erleri
yans›tt›€›n›; dolay›s›yla s›n›flarda kullan›ld›€›nda ö€rencilere bu de€erler
vas›tas›yla devletin laik yap›s›n› an›msatt›€›n› savunmufllard›r. Ayn› flekilde, bu konu yukar›da kendisine k›saca de€inilmifl olan dava56 kapsam›nda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne gitti€inde de ‹talyan hükümeti benzer bir savunma yapm›fl, haç›n dini bir sembol olmaktan ziyade, ‹talya’n›n tarihi ile harmanlanm›fl bir kültürel sembol oldu€unu savunmufltur. Bu konu alt bafll›klarda daha ayr›nt›l› olarak incelenecek olsa da, burada k›saca Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin bu teoriyi kabul etmedi€ini belirtmekte fayda vard›r. Ayr›ca, haç›n ayn› zamanda bir
kültürel ve tarihi sembol oldu€una iliflkin bu argüman birtak›m Hristiyan çevreler taraf›ndan da elefltirilmifl; bunu ileri sürmenin Vatikan’›n
görüflüne ayk›r› oldu€u iddia edilmifltir. Haç› s›n›flarda bulundurman›n
bunu Hristiyanl›€›n dini sembolü olmaktan ç›kar›p onu yaln›zca bir kültürel sembol haline getirdi€i ve dini anlam›n›n önemini yitirmesine yol
açt›€› yine bu çevrelerce ileri sürülmüfltür57.
Mancini’ye göre, haç›n gerçekten de ayn› zamanda bir kültürel anlam›
oldu€u aç›kt›r; ancak bu anlam tam da haç›n dini anlam›ndan kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›yla haç›n Katolik bir toplumda temsil etti€i kültürel
ve dini de€erleri birbirinden ayr› düflünmek mümkün de€ildir. Nitekim
‹talya gibi Katolikli€in ve Roma Katolik Kilisesi’nin etkisinin bu denli
önemli oldu€u ülkelerde haç›n dini anlam›na ek olarak kültürel ve tarihi
bir anlam› da vard›r. Sonuç olarak, ‹talyan Mahkemeleri’nin iddia etti€i
gibi haç çift anlaml› bir sembol de€ildir; kültürel ve tarihi bir anlam tafl›d›€› do€rudur ancak bu anlam dini anlam›ndan ba€›ms›z olarak düflünülemeyecek bir anlamd›r ve dolay›s›yla haç tipik bir dini semboldür58.
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Bu bafl l›k al t›n da son ola rak be lir ti le cek olan uy gu la ma, 3 Ekim
2007’de, ‹talyan Milli E€itim Bakan›’n›n okul müdürlerinin s›n›flarda haç
bulundurmas›n› tavsiye eden 2006 say›l› yönergeyi ç›karmas›d›r59.

C. Türkiye’de Dini Sembollerin Kullan›m›
Türkiye’de dini sembollerin kullan›m› ile ilgili sorunlar k›smen Fransa ile benzer ancak ‹talya ile tamamen z›tt›r. Zira ‹talya’da toplumun ço€unlu€unun Hristiyan olmas› devletin de baz› yönlerden tarafs›z olamamas›na sebep olurken, Türkiye’de durum tam tersidir. Toplumun ço€unlu€unun ayn› dini inançlara sahip olmas› zaman zaman seçilen kifliler ve
kurulan hükümetler aç›s›ndan laiklik ilkesinin korunmas› bakımından
tehlikeli olmufl, bu durum da devletin müdahalesini gerektirmifltir. Türkiye’de dini semboller konusunda yaflanan sorunlar daha çok baflörtüsü,
yeni ad›yla türban, konusunda ç›kt›€› için, bu bafll›k alt›nda a€›rl›kl› olarak bu konu incelenecektir.
Türk Anayasas›’nda da Türkiye’nin laik oldu€u Frans›z Anayasas›’nda
oldu€u gibi vurgulanm›flt›r. Ancak burada ay›rt edilmesi gereken önemli
bir nokta, Türkiye’deki laiklik anlay›fl› ile Bat› topluluklar›ndaki laiklik
anlay›fl›n›n ayn› olmad›€›d›r60. Bat› topluluklar›nda, özellikle militan laikli€i uygulayan Fransa’da, devlet ile kilisenin tamamen ayr›lmas› ve kilisenin ba€›ms›z olmas› söz konusudur. Ancak Türkiye’de, daha çok Kemalist laiklik anlay›fl› benimsenmifl, din ifllerinin devletten tamamen
kopmas›na müsaade edilmemifltir61. Türkiye tarihi itibariyle, din konusunda A‹HM taraf›ndan da Refah Partisi karar›nda tan›nm›fl bir özel duruma sahiptir ve dinin siyasi alanda gere€inden fazla kullan›l›p rejimin
tehdit edilmesi, siyasi alanda dini duygular›n istismar edilmesi ve hükümetler taraf›ndan kullan›lmas› ülkenin tarihinde pek çok defa görülmüfltür. Dolay›s›yla Bat› ülkelerinde din ve devletin tamamen ayr›lmas› öngörülmüflken, Türkiye’de din ifllerinin devlet ifllerine müdahale etmemesi ancak devletin din ifllerini kontrol alt›nda tutmak amac›yla gerekti€inde müdahale edebilmesi öngörülmüfltür62.
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Türkiye’nin laikli€e bak›fl aç›s›n› daha somut bir flekilde anlamak için
Anayasa’daki laiklikle ilgili maddelere bak›lmal›d›r.
“Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve adalet anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili€ine ba€l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik
ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
“Madde 10 – Herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasî düflünce, felsefî
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun
önünde eflittir.”
“Madde 24 – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine ayk›r› olmamak flart›yla ibadet, dinî
âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere kat›lmaya, dinî inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolay›
k›nanamaz ve suçlanamaz.”
“Madde 174.– Anayasan›n hiçbir hükmü, Türk toplumunu ça€dafl
uygarl›k seviyesinin üstüne ç›karma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik
niteli€ini koruma amac›n› güden, afla€›da gösterilen ink›lâp kanunlar›n›n, Anayasan›n halkoyu ile kabul edildi€i tarihte yürürlükte bulunan
hükümlerinin, Anayasaya ayk›r› oldu€u fleklinde anlafl›lamaz ve yorumlanamaz.”

denilerek bu maddenin alt›nda birtak›m kanunlar say›lm›flt›r.
Türkiye’de laiklik ilkesinin uygulan›yor olmas› ve din ifllerinin devlete kar›flam›yor olmas›, devletin dini yok sayd›€› anlam›na gelmemektedir; tersine Türkiye’de din kanunlarla düzenlenen bir aland›r. Devlet laiklik ilkesi gere€ince, dine müdahale etmeme yolunu de€il, toplumun
huzurunu korumak amac›yla kanunlar arac›l›€› ile gerekli k›s›tlama ve
s›n›rlamalarla müdahalede bulunma yolunu seçmifltir, zira toplumun
%90’›ndan fazlas› Müslümand›r ve yukar›da de€inildi€i üzere, Türkiye
tarihinde kiflisel ve siyasi amaçlarla dini duygular› istismar ederek devletin ba€›ms›zl›€›n› ve bütünlü€ünü hatta rejimini tehdit etmifl kifliler bulunmaktad›r63.
Nitekim Anayasa Mahkemesi de 21 Ekim 1971 tarihli karar›nda, ‹s-
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lam’›n yaln›zca kiflilerin flahsi dini inançlar› ve vicdanlar›n› düzenleyen
kurallar de€il, ayn› zamanda sosyal iliflkileri, devletin faaliyetlerini ve
hukuku da düzenleyen kurallar getirdi€ini, bu sebeple din özgürlü€ünün s›n›rlar›n› ihlal eden ve dini kötüye kullanan ve istismar eden kimselerin devletin laik düzenine karfl› geldiklerini belirtmifltir64.
Türkiye Anayasas›’n› ve laiklik ilkesinin bu kapsamda ele al›n›fl›n› inceledikten sonra, Türkiye’de dini sembollerin kullan›m›na ve giyilmesine iliflkin kanunlara bakmak gerekir. Türkiye’de bu alanda bafl göstermifl sorunlar›n daha ziyade türban ve onun kamusal alanlarda kullan›m›na iliflkin olmalar› sebebiyle yap›lan kanunlar da buna paralel olarak
daha çok k›l›k k›yafeti düzenlemektedir.
‹lk ç›kar›lan k›l›k k›yafete iliflkin kararname bizzat Mustafa Kemal taraf›ndan imzalan›p Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Bu kanuna göre
memurlar›n k›l›k k›yafetleri dünyan›n uygarlaflm›fl toplumlar›nda giyilen
k›yafetlerle uyum içinde olmal›d›r65. Bu kararnamenin ard›ndan 10 y›l
arayla ç›kar›lan iki kanun bu alan› düzenleyen ilk kanunlar olmufllard›r.
Bunlardan ilki 28 Kas›m 1925 tarihinde yürürlü€e giren 671 say›l› “fiapka Giyilmesi Hakk›nda Kanun” ile tüm memurlar›n ve vatandafllar›n
flapka giymeleri zorunlu hale getirilmifltir. Daha sonra 3 Kas›m 1934 tarihinde 2596 say›l› “K›l›k K›yafet Kanunu” ç›kar›lm›flt›r ve bu kanunda:
“Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin
(din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve tafl›malar›
yasakt›r.”

denilerek din adamlar›n›n ibadet yerleri ve dini ayinler d›fl›nda dini
sembol niteli€inde olan k›l›k k›yafetleri giymeleri yasaklanm›flt›r. Bu
bahsedilen iki kanun günümüzde Anayasa’n›n 174. maddesinde say›lan
ve anayasal koruma alt›nda olan; dolay›s›yla Anayasa’ya ayk›r›l›klar› ileri sürülemeyen kanunlardand›rlar.66 Yaln›z burada önemle belirtilmesi
ve üstünde durulmas› gereken bir husus 1934 tarihli Kanun’un do€rudan dini sembolleri yasaklamad›€›, yaln›zca din adamlar›n›n ayinlerde
64
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ve ibadethanelerde kulland›klar› bu k›l›k k›yafetleri günlük yaflamlar›nda giymelerinin yasaklanm›fl olmas›d›r67.
E€itim kurumlar›nda k›l›k k›yafet ve bir dini sembol olan baflörtüsünün tak›lmamas›na iliflkin ilk hukuki düzenleme bir tüzük fleklinde 22
Temmuz 1981 tarihinde yap›lm›flt›r68. Bu düzenlemeye göre, kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flanlar›n ve devlet kurumlar› bünyesindeki
personelin ve ö€rencilerin s›radan, ölçülü ve modern k›yafetler giymeleri öngörülmüfltür69. Tüzü€e göre, ayn› zamanda bayan çal›flanlar›n ve
k›z ö€rencilerin e€itim ö€retim kurumlar›nda baflörtüsü takmalar› da yasaklanm›flt›r70. Yüksekö€retim Kurumlar› ile ilgili ise, 20 Aral›k 1982’de
Yüksek Ö€retim Kurumu, bu kurumlarda baflörtüsü giyilmesini yasaklayan bir yönetmelik ç›karm›flt›r71. 16 Temmuz 1982 tarihli Bakanlar Kurulu karar› temel al›narak ç›kar›lan “Kamu Kurum ve Kurulufllar›nda Çal›flan Personelin K›l›k ve K›yafetine Dair Yönetmelik”in 5. maddesinin (a)
bendi ile bayan personelin baflörtüsü takmas› yasaklanm›flt›r.
1984 tarihinde, bu düzenlemelere uymay› reddeden bir k›z ö€renci
ald›€› ceza sonucunda bu yapt›r›m›n iptali için Dan›fltay’a baflvurmufltur,
ancak Dan›fltay baflvuruyu; baflörtüsü takman›n, yaln›zca basit bir dini
flart› yerine getirmekten öte, kad›nlar›n özgürlüklerine ve Cumhuriyet’in
temel prensiplerine ayk›r› bir sembol haline gelme yolunda ilerledi€i ve
bu eylemin amac›n›n Cumhuriyet’in laiklik ilkesine karfl› durmak oldu€u
gerekçesiyle reddetmifltir. Buna ek olarak kendilerinden modern, cumhuriyetçi ve kültürlü bir gençlik yetifltirmesi beklenen e€itim kurumlar›n›n ö€renciler için kurallar koymalar›n›n do€al oldu€unu belirtmifl, son
olarak da bu s›n›rlaman›n hukuka uygun oldu€una karar vermifltir72.
1987 senesinde, “Yüksek Ö€renim Kurumlar› Ö€renci Disiplin Yönetmeli€i” nin 7. maddesine (h) f›kras› ile baflörtüsünün yüksek ö€retim
kurumlar›nda tak›lmas›n› yasaklayan bir di€er düzenleme daha getirilmifltir ve bu düzenlemenin iptali için yap›lan baflvuruyu Anayasa Mahkemesi Dan›fltay’›n kulland›€› gerekçeleri kullanarak reddetmifltir73.
67
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Mevcut uygulamada, baflörtüsü ile say›lan düzenlemeler ile yasaklanm›fl
yerlere giren ve bu düzenlemelere ayk›r› davranan ö€renciler için genelde “Yüksek Ö€renim Kurumlar› Ö€renci Disiplin Yönetmeli€i”nin
7/a ve 7/e maddeleri uygulanmaktad›r74.
Son olarak Türkiye’nin iç hukukuna iliflkin de€inilecek olan olay,
1988 senesinde “3511 say›l› “2547 Say›l› Yüksekö€retim Kanununun 44
üncü Maddesinin De€ifltirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun”un TBMM taraf›ndan kabul edilmesi
üzerine Kenan Evren’in bu kanunun iptaline iliflkin baflvurusu üzerine
Ana ya sa Mah ke me si’nin bu ka nu nu ip tal et me si dir75. Bu Ka nun ile,
“Yüksekö€retim kurumlar›nda, dersane, laboratuvar, klinik, poliklinik
ve koridorlar›nda ça€dafl k›yafet ve görünümde bulunmak zorunludur.
Dini inanç sebebiyle boyun ve saçlar›n örtü veya türbanla kapat›lmas›
serbesttir” fleklinde bir düzenleme getirilmifl, Anayasa Mahkemesi de bu
düzenlemeyi, Anayasa’n›n 2, 10, 24 ve 174. maddelerine ve cinsiyet eflitli€ine ayk›r› bularak iptal etmifltir76.
Günümüzde de bu yasaklar uygulanmakta, baflörtülü ö€renciler yüksek ö€renim kurumlar›na, ilkö€retim okullar›na ve liselere girememektedirler; ki Türkiye’nin Fransa’dan ayr›ld›€› bir nokta da budur. Zira
Fransa’da baflörtülü ö€rencilerin ve di€er ö€rencilerin yüksek ö€renim
kurumlar›na dini semboller olarak ifade edilebilecek k›l›k k›yafetle girmelerine engel teflkil eden bir düzenleme yoktur. Türkiye’deki düzenlemeye de bak›lacak olursa, sorunlar daha çok baflörtüsü konusunda yaflanm›fl oldu€u için yap›lan düzenlemelerin baz›lar› da bu spesifik konuyu düzenlemeye ayr›lm›fllard›r. Ancak kanaatimizce 1934 tarihli kanun
ve modern k›l›k k›yafet giyilmesini gerektiren, yukar›da say›lan di€er
düzenlemelerden anlafl›ld›€› üzere, getirilen s›n›rlamalar yaln›zca baflörtüsü için de€il, dini sembol say›labilecek tüm k›yafetler için geçerlidir;
ki eflitlik ilkesi de zaten bunu gerektirir.
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III. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin 9. Madde Kapsam›nda
Dini Sembollere Bak›fl Aç›s›
Yukar›da 9. madde’ye de€inildi€i ve maddenin d›flavurumlar›n hangilerini kapsam›na alarak koruma alt›na ald›€› tart›fl›ld›€›ndan, bu bafll›k
alt›nda tekrar bu konu üzerinde durulmayacakt›r. Ayn› flekilde A‹HM’nin
devletlere tarafs›z olmaz yükümlülü€ü getirdi€ini ve buna ba€l› olarak
devletlerin nas›l davranmalar› gerekti€i de yukar›da incelendi. Bu bafll›k
alt›nda A‹HM’nin içtihatlar› ve verdi€i kararlarda hangi hususlar› vurgulad›€›n›n üzerinde durulacakt›r.
A‹HM genel olarak, bugüne kadar verdi€i kararlarda, dini sembollerin
kamusal alanlarda ve okullarda giyilmesinin yasaklanmas›n› 9. madde
kapsam›nda Sözleflme’ye ayk›r› görmemifltir. Bu sonuca var›rken izledi€i
temel prosedüre göre, öncelikle baflvuru konusu olan eylemin 9.maddede ile koruma kapsam›na alt›na al›nm›fl haklardan biri olup olmad›€›n›
inceler. Varsa, bu hakka devlet taraf›ndan müdahale edilip edilmedi€ini,
bir s›n›rlaman›n bulunup bulunmad›€›n› inceler. Son olarak ise bu s›n›rlaman›n hakl› olup olmad›€›n› tespit etmek için bu s›n›rlaman›n; kanunla
yap›l›p yap›lmad›€›n›, meflru bir amaca hizmet edip etmedi€ini ve demokratik bir toplumda gerekli olup olmad›€›n› inceler77.
‹ncelenecek ilk kararlar fienay Karaduman/Türkiye78 ve Bulut/Türkikararlar›d›r. Karaduman davas›nda, fienay Karaduman’›n okudu€u
üniversite, bafl› aç›k bir resmini verene kadar kendisine diplomas›n› vermemifltir. Komisyon baflvuruyu kabul edilebilir dahi bulmam›flt›r ve laik
bir üniversitede okumay› kabul eden bir ö€rencinin bu üniversitenin
kurallar›na uymay› da kabul etmifl say›ld›€›n› belirtmifltir. Ayr›ca bu tür
davran›fllar›n di€er ö€renciler üzerinde bask› oluflturabilece€ini ve böyle
s›n›rlamalar›n bu tür radikal dini hareketlerin di€er ö€rencilere ve kurumsal disipline zarar vermesini önlemek için Sözleflme kapsam›nda kabul edilebilece€ini vurgulam›flt›r. Komisyon sonuç olarak baflörtüsü takman›n üniversitenin laik karakterini zedeleyece€ine ve dolay›s›yla söz
konusu s›n›rlaman›n meflru oldu€una karar vermifltir80.
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Komisyon, Karaduman ve Bulut davalar›nda ayr›ca, Türkiye’nin laik
karakterine ve özel durumuna vurgu yapm›flt›r. Ço€unlu€u bu flekilde
belirli bir dine mensup olan ülkelerde ço€ulculu€un sa€lanabilmesi için
yüksek ö€renim kurumlar›n›n dini inançlar›n d›flavurumunu ve dini
sembolleri, baz› köktendinci hareketlerin kamu düzenini bozmas›n› ve
bu dine inanmayan veya baflka bir dine mensup olan ö€rencilerin üzerinde bask› oluflturmas›n› engelleyebilece€ini belirtmifltir81.
Türkiye aleyhine aç›lm›fl olan bir di€er dava ise fiahin/Türkiye davas›d›r. Bu davada üniversitelere baflörtüsü ile girememenin 9. madde
kapsam›nda bir hak ihlali oldu€unu iddia eden fiahin, A‹HM’ye baflvurmufltur. Mahkeme bu karar›nda, Türkiye’nin temel ilkelerinden olan ve
hukuk devleti ilkesi ile insan haklar›na sayg› ilkesine uyumlu olan laiklik ilkesini muhafaza etmenin, Türkiye’nin demokratik sistemini korumak amac›yla gerekli oldu€unu ve bu ilkeye sayg› göstermeyen bir eylemin 9. maddede öngörülmüfl olan dini inanc›n d›flavurumunun bu
madde kapsam›nda korunmayaca€›n› söylemifltir. Dolay›s›yla devletin
laiklik ilkesini korumak amac›yla kiflilerin 9. madde kapsam›ndaki özgürlüklerine birtak›m s›n›rlamalar getirebilece€i ve kifli özgürlükleri ile
kamu menfaatinin dengelenmesi amac›yla getirilen bu s›n›rlamalar›n
“gereklilik” ve “bask›n toplum yarar›” kapsam›nda kald›€› belirtilmifltir.
Baflörtüsü takman›n ‹slam dininin zorunlu koflullar›ndan biri olarak gösterilerek bunu takmayan di€er ö€rencilerin üzerinde bask› oluflma ihtimaline bu kararda da de€inilmifl, dolay›s›yla özellikle Türkiye’de bu
sembolün son y›llarda ayn› zamanda bir siyasi simge haline de geldi€i
de göz önüne al›narak, baflkalar›n›n bu alandaki özgürlüklerini koruman›n “bask›n toplum yarar›” kapsam›nda kalaca€› belirtilmifltir. Mahkeme
ayr›ca demokrasinin yaln›zca ço€unlu€un hakimiyetini ifade etmedi€ini,
bu anlamda az›nl›k ile ço€unluk aras›nda bir denge sa€lanarak az›nl›kta
kalanlara adil ve uygun muamele edilmesi ve ço€unlu€un bask›n durumunu suiistimal etmesinin önlenmesi gerekti€ini ifade etmifltir82.
Ayn› kararda, Mahkeme dini sembollerin, özellikle baflörtüsünün, giyilmesinin baflkalar›n›n haklar›n›, kamu düzenini ve kamu güvenli€ini
korumaya ayk›r›l›k oluflturmas› durumunda devletin bunlar› yasaklaya81
82
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bilece€ini belirtmifltir. Türkiye gibi nüfusunun büyük ço€unlu€u Müslüman olan bir ülkede, köktendinci hareketleri engellemek amac›yla üniver si te ler de al› nan ön lem le rin di €er ö€ ren ci le ri ko ru mak aç› s›n dan
önemli oldu€unun üzerinde durmufltur83.
Fransa aç›s›ndan önemli olan kararlar ise, Do€ru/Fransa karar›d›r. Bu
uyuflmazl›€a konu olan olayda, 11 yafl›ndaki Do€ru, beden e€itimi derslerinde baflörtüsünü ç›karmay› reddetmifl ve bunun sonucu olarak okuldan at›lm›flt›r. Mahkeme bu olayda, Do€ru’nun okula yaz›l›rken, kendisine ve ailesine beden e€itimi derslerinde baflörtüsü takamayaca€› söylendi€i ve ailenin bunun fark›nda olarak Do€ru’yu okula yazd›rd›€›n› tespit
etmifltir. Mahkeme Fransa’ya da baflörtüsünün yasaklanmas› konusunda
genifl bir takdir yetkisi tan›m›fl ve Fransa’n›n yasak için gösterdi€i “Okulun sa€l›k, güvenlik ve özen hususundaki kurallar›n›n tüm ö€rencilere
fark gözetilmeksizin uygulanmas›” gerekçesinden tatmin olmufltur. Mahkeme geçmifl içtihatlar›nda uygulad›€› laiklik argümanlar›n› bu kararda
da yenilemifl, buna ek olarak cinsiyet eflitli€i kavram›na da de€inmifltir84.
Mahkeme baflörtüsü ile ilgili tüm kararlar›nda, baflörtüsünün kamusal
alanlarda yasaklanmas›n› Sözleflme’ye uygun bulmufltur. Kararlar›nda
genel argüman› devletlere bu alanda genifl bir takdir yetkisi tan›nmas›
gerekti€i, zira bu devletlerin ülkelerinde söz konusu yasa€›n “demokratik toplumda gerekli”lik arz edip etmedi€ini daha do€ru bir flekilde tayin edebileceklerini belirtmifltir85.
Son olarak de€inilecek olan karar ise, 2009 tarihli Lautsi/‹talya karar›d›r. Bu karara konu olan olayda, çocuklar›n›n din özgürlü€ünün ihlal
edildi€ini iddia eden Lautsi, yukar›da de€inilmifl olan ve s›n›flarda haç
bulundurulmas›n› öngören düzenlemenin kald›r›lmas› için iç hukuktaki
idari mahkemelere ve son olarak ‹talyan Dan›fltay’›na baflvurmufltur.
Hem mahkemeler hem de Dan›fltay, haç›n dini sembol olmas›n›n yan›
s›ra art›k hem kültürel hem tarihi bir sembol oldu€unu, dolay›s›yla ‹talyan kimli€ini ve tolerans, eflitlik ve özgürlük gibi ilkeleri temsil ederek
devletin laik yap›s›n› yans›tt›€›n› savunmufllard›r. ‹talyan hükümeti de
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verdi€i savunmas›nda bu tezi desteklemifl, haç›n art›k ‹talyan kimli€iyle
bütünleflmifl bir sembol oldu€unu iddia etmifltir. Mahkeme ise karar›nda,
haç›n birden fazla anlam tafl›yan bir sembol oldu€unu kabul etmifl, ancak a€›r basan anlam›n›n dini anlam› oldu€una, dolay›s›yla haçlar› s›n›flarda bulundurman›n tarihi ve spesifik ortamlarda sembol bulundurma
kavram›n›n ötesinde oldu€una karar vermifltir. Ayr›ca haç›n s›n›flarda
aç›kça görülebilecek bir yerde oldu€u, dolay›s›yla haç›n ö€renciler taraf›ndan okul ortam›n›n bir parças› olarak görülece€i ve bu sebeplerle
“güçlü bir harici sembol” oldu€u belirtilmifltir. Böyle bir ortamda, ö€renciler haç› bir dini sembol olarak alg›layacak ve belirli bir dinin etkilerinin hissedildi€i bir okul ortam›nda e€itildiklerini düflüneceklerdir. Bu da
söz konusu dine inanan ö€renciler için olumlu bir durum yaratmakta
iken, bu dine inanmayan ö€renciler için duygusal olarak rahats›z edici
olabilmektedir. Mahkeme mant›ken Hristiyanl›kla ba€daflt›r›labilecek bir
sembolün s›n›flarda bulundurulmas›n›n demokratik bir toplum yaratmak için gerekli olan ço€ulcu e€itimi sa€lad›€› yönündeki hükümetin
iddialar›n› kabul etmemifl, bu dini sembolün devletin kontrolünün bulundu€u s›n›flarda bulundurulmas›n›n ailelerin çocuklar›n› kendi inançlar› gere€i yetifltirme özgürlüklerini ve çocuklar›n inan›p inanmama özgülüklerini ihlal etti€ine karar vermifltir86.
Sonuç
Düflünce, vicdan ve din özgürlü€ü kapsam›nda Türkiye, Fransa ve
‹talya’n›n incelendi€i bu yaz›da, ülkelerin iç hukuklar›ndaki düzenlemelerine ve bu ülkelere iliflkin A‹HM’de ç›km›fl olan kararlara iliflkin incelemeler yap›lm›flt›r. Ülkelerin farkl› sosyal, kültürel ve tarihi yap›lar›n›n iç
hukuklar›ndaki düzenlemelere etki etti€i tespit edilmifltir. Bu kapsamda,
‹talya ve Türkiye toplumlar›n›n ço€unlu€unun belirli bir dini benimsemifl olmas› aç›s›ndan benzer iken, bundan dolay› karfl›laflt›klar› sorunlar›n ne kadar farkl› oldu€u görülmüfl, Türkiye’de yasalarla devletin belirli bir dini benimsedi€i görüntüsünün verilmesi engellenmeye çal›fl›l›rken, ‹talya’da tam aksine varolan yasalar kamusal bir alan olan s›n›flarda, Hristiyanl›€›n sembolü olan haç›n bulundurulmas›n› flart koflmufltur.
Buna ek olarak Türkiye’de yarg› sistemi laiklik prensibini korumaya ça-

86

Lautsi c. Italie
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l›flmakta, buna ayk›r› düzenlemelere ve uygulamalara izin vermemektedir; halbuki ‹talya’da görüldü€ü üzere mahkemeler ve hatta ‹talyan Dan›fltay’› haç›n bir kültürel ve tarihi sembol oldu€unu belirterek devletin
laik yap›s›n› kuvvetlendirdi€ini iddia etmifllerdir.
Türkiye ile Fransa aras›ndaki temel benzerlik ise, iki ülkenin de baflör tü sü ko nu sun da so run lar ya fla m›fl ol ma s› ve ka mu sal alan olan
okullarda baflörtüsünü yasaklam›fl olmalar›d›r. Fransa, Türkiye’nin aksine yüksek ö€renim kurumlar›nda dini sembollerin kullan›m›n› ve giyimini yasaklamam›flt›r, ancak Türkiye’de bu hususta getirilen yasa€›n
Türkiye’nin özel konumundan ve tarihinde laik düzene ve rejime karfl›
ortaya ç›km›fl tehlikelerden kaynakland›€›n› dolay›s›yla Türkiye’nin bu
ko nu da “özel bir du rum” da ol du €u nu ka bul et mek ge rek mek te dir.
Fransa’daki baflörtüsü sorunu yo€un olarak al›nan göç sonucu Hristiyan bir toplumda Müslüman dini sembollerin okullarda ve kamusal
alanlarda artmas› ile ortaya ç›km›flken, Türkiye’nin sorunu yukar›da
belirtildi€i üzere toplumun büyük ço€unlu€unun ‹slam dinine mensup
olmas› ve zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin laik düzeninin ve rejiminin dini duygular› istismar edip kötüye kullananlarca tehlikeye girmifl olmas›d›r.
Fransa, nüfusu itibariyle ço€unlu€u Hristiyan olan bir topluma sahip
olmas›na ra€men din ile kilise aras›ndaki ayr›m› kesin ve net çizgilerle
yapm›fl, Anayasa ve kanunlarla da bunu korumufltur. ‹talya ise Roma
‹mparatorlu€u kökeninden tam kopamam›fl, toplumunun büyük k›sm›n›n Hristiyan olmas› ve Vatikan Kilisesi ile de olan iliflkileri, kilise ile
devlet aras›ndaki ayr›m›n Fransa’da oldu€u kadar net yap›lamamas›na
sebep olmufltur.
Dini sembollerin kamusal alanlarda yasaklanmas› da genel olarak
A‹HM kararlar› ile desteklenmifltir. Devletlerin tarafs›zl›klar›n› korumalar›, kamu düzenini ve kamu güvenli€ini sa€layarak demokratik bir toplum oluflturmalar› ve laik düzenin prensiplerine bu sembollerin kamusal
alanlarda kullan›lmas›n›n ayk›r› görülmesi sebebiyle devletlere genifl bir
takdir marj› tan›nm›fl, bu alanda s›n›rlama yapmalar›na izin verilmifltir.
Devletin tarafs›zl›€› ilkesini tam olarak koruyamayan ‹talya ise A‹HM taraf›ndan mahkum edilmifltir.
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Dine Hakaret
Serra Karadeniz*
Özet
Dine hakaret suçu Türk hukukunda, karfl›laflt›rma
ir kimseyi dini inançlar›ndan dolay› k›nama”; 312. maddede düzenlenen “halk› kin
ve düflmanl›€a tahrik”tir.
5237 say›l› kanunda dine hakaretin kapsam›na girecek suçlar, 125. maddede düzenlenen hakaret suçunun 3. f›kras›n›n (b) ve (c) bendinde yer alan nitelikli haller; 216.
maddede düzenlenen “halk› kin ve düflmanl›€a tahrik veya afla€›lama” d›r.
Dine hakaret konusunda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na ise örnek olarak Otto Preminger Avusturya’ya karfl› davas› ve ‹.A. Türkiye’ye karfl› davas› verilebilir. Her iki dava da mahkemenin dine hakarete olan bak›fl aç›s›n› göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Dine hakaret suçu, dini afla€›lama, hakaret, ayr›mc›l›k.
Abstract
Blasphemous libel is regulated in Turkish Law, comparative law, international court
decisions and international conventions. This crime keeps its up-to-dateness in
mostly due to discussions of anti- semitism and islamophobia.
Blasphemous libel was enacted in the abrogated Turkish Penal Code and is also
regulated in the new Turkish Penal Code. In none of these codes crimes about
blasphemous libel have been cited as “blasphemous crimes”.
According to Article 175/3 and 4 of the former Turkish Penal Code (Law 765), crimes
to be covered by blasphemous libel are “insulting sacrament”, “insulting another
person because of his or her religious belief”, and according to Article 312
“provoking people to grudge and hostility”.
According to the actual Turkish Penal Code (Law 5237), crimes to be covered by
blasphemous libel are “defamation” under article 125/3, (b) and (c); and “provoking
people to grudge and hostility or insult”, under article 216.
The cases of Otto Preminger vs. Austria and ‹.A vs. Turkey can be given as examples
to the decisions rendered by the European Court of Human Rights on this issue.
Both of these decisions are very important in illustrating the viewpoint of the ECHR
on Blasphemous libel.
Keywords: Blasphemous libel, insult to religion, defamation, discrimination
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Girifl
Dine hakaret olgusu gerek iç hukukta gerekse uluslararas› hukukta
düzenlenmifltir.
Türkiye’de ve dünyada yaflanan olaylara bakt›€›m›zda bu olgunun
düzenlenmesinin ne kadar önemli oldu€u ortaya ç›kan zararlara bak›ld›€›nda anlafl›lacakt›r. Bunlar: 1) Grup kötülemenin ma€durlar›n›n fliddetli
tepkisiyle meydana gelen, 2) kötüleyiciler taraf›ndan ma€durlara sald›rmaya tahrik edilen üçüncü kiflilerce meydana getirilen fliddetten do€an
zararlar ve 3) baflka bir fliddet oluflturmaks›z›n, sadece tahkir edici kelimelerin sarf edilmesinden ibaret olan zararlard›r.
Son zamanlarda derin hoflgörüsüzlü€ün sonucu olarak bu olguyla
çok s›k karfl›lafl›lmakta ve bunlara “nefret suçlar›” ad› verilmektedir. Bu
sal d› r› lar da in san la r›n ai di ye ti ne yö ne lik ön yar g› rol oy na mak ta ve
özünde bu aidiyet hedef al›nmaktad›r.
Gazze olaylar› sonras› Yahudi cemaatlerini hedef alan söylemler, Danimarka’da yaflanan karikatür krizi ve sonras› ortaya ç›kan fliddet tepkileri, çeflitli gazetelerin gazetecilik ilkelerine ayk›r› olarak dine iliflkin verdi€i beyanatlar bu olaylara örnek verilebilir.
Nefret suçlar› ›rki, etnik, cinsel kimli€e iliflkin olarak ortaya ç›ksa da
biz konumuzla s›n›rl› tutarak dine ve mezheplere iliflkin hakareti inceleyece€iz.
‹lk olarak 765 say›l› ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nda yer alan
düzenlemeler incelenecek, daha sonra Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne daha genifl yer verilerek uluslararas› düzenlemelere bak›lacakt›r.
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1. Hakaret
1.1. 765 Say›l› Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme
(Madde 175/3 ve 4)
1.1.2. Genel Aç›klamalar
765 say›l› Türk Ceza Kanunu hürriyet aleyhinde ifllenen suçlar bab›n›n 2. fasl›nda 175-178. maddeler aras›nda “Din Hürriyeti Aleyhindeki
Cürümler”i düzenlemekteydi. Böylece din aleyhindeki cürümler hürriyet
aleyhine ifllenen suçlar olarak sistemlefltirilmiflti1.
Geçmiflteki ve günümüzdeki düzenlemelere bak›ld›€›nda devlet ve
din iliflkilerine göre din aleyhine ifllenen suçlar›n katalo€u ve sistemlefltirilme tarz›n›n farkl› oldu€u görülecektir2. Bir sisteme göre din ve devlet iç içedir. Buna örnek olarak 1917 y›l›na kadar Rusya verilebilir. Bu
sistemde din suçlar› devlete karfl› suçlardan say›l›r ve devlet taraf›ndan
tan›nm›fl dinlere mensup olanlar›n dini inançlar› d›fl›ndaki inançlar tamamen ya da k›smen koruma d›fl› b›rak›l›r3. Di€er sisteme göre din devlet taraf›ndan kabul edilmemektedir. Buna örnek olarak da€›lan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli€i gösterilebilir. Birli€in 1977 tarihli Anayasas›nda vatandafllar›n vicdan özgürlü€üne yani bir dine inanma ya da
inanmama, ibadet etme veya dinsizlik propagandas› yapma haklar›na
sahip oldu€u öngörülmekteydi4. Bugün medeni ülkelerde kabul edilen
sistemde ise devlet ve din ayr›lm›fl, devlet din duygusunun koruyuculu€u görevini üstlenmifltir5.
Karfl›laflt›rmal› hukuka bak›ld›€›nda din suçlar›n›n ba€›ms›z bölümde
ya da baflka suçlar aras›nda yer ald›€› görülecektir. Din suçlar›n› baflka
suçlar aras›nda düzenleyen kanunlar da bulunmaktad›r.

1
2
3
4
5

Önder, Ayhan; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Beta, ‹stanbul, 1985, s. 18.
Önder, s. 18.
Artuk, Mehmet Emin / Gökcen, Ahmet / Yenidünya, Caner; Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin,
Ankara, 1998, s. 61.
Artuk / Gökcen / Yenidünya, 1998, s. 62.
Önder, s. 19.
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1.1.3. Din Hürriyeti Aleyhine ‹fllenen Suçlarda Korunan
Hukuki Yarar
Din suçlar›nda korunan hukuki yarar bak›m›ndan çeflitli görüfller ileri sürülmüfltür. Bunlar: a) Din suçlar› ile bizzat dinin korundu€u görüflü,
b) Din suçlar› ile dini inanc›n korundu€u görüflü, c) ‹nsanlar›n dinin gereklerini serbestçe yerine getirebilmelerinin toplumun yarar›na oldu€u
ve toplum bak›m›ndan huzurun sa€lanabilece€i hakk›ndaki görüfltür6.
765 say›l› TCK’nin 175. maddesinin 3. f›kras› “Allah’a veya dinlerden
veya bu dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplar›ndan veya
mezheplerinden birine hakaret eden …” kimsenin cezaland›r›lmas›n›
öngörmekteydi. F›krada hakaret konusu olarak Allah, dinler, peygamberler, kutsal kitaplar veya mezhepler belirtilmifl olsa da burada korunan, kanunun sistemati€ine bak›ld›€›nda din hürriyetiydi.
Yarg›tay 4. Ceza Dairesi’nin 10.07.1996 tarihinde verdi€i kararda bu
husus flu flekilde belirtilmiflti: “TCK’nin 175. maddesiyle korunan hukuki
yarar; Allah, din, peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler de€il, kiflilerin
bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuflkusuz kifli, bu kavramlarla ilgili düflüncelerini aç›klayabilir, elefltirebilir. Ancak, bunu yaparken göz
önünde tutulmas› gereken husus, baflka kifli veya kiflilerin dini duygular›n›n incitilmemesidir. Zira kimsenin baflkas›n›n kutsal sayd›€› kavramlara iliflkin sayg› duygusunu incitmeye hakk› olamaz.”7
Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun 30.05.2000 tarihli karar›nda ise “Ceza
yasam›z›n din suçlar›na iliflkin sistemati€i ile düzenlenifl biçiminden bu
suçlarla dini özgürlüklerin korunmufl bulundu€u anlafl›lmaktad›r” denilerek suçun korudu€u hukuki yarar›n din hürriyeti oldu€u bir kez daha
vurgulanm›flt›.8
1.1.4. Tarihsel Geliflim
765 say›l› TCK’nin 175. maddesinde 20.05.1987 tarihinde de€ifliklik
yap›lmadan önce 1. f›kra “Bir kimse devletçe tan›nm›fl olan dinlerden
birisini tahkir maksad›yla dini ifllerin yahut ibadet ve ayinin icras›n› men
6
7
8
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veya ihlal ederse cezaland›r›l›r” fleklindeydi. Bu f›kradaki devletçe tan›nm›fl din ibaresinden kamu ve devlet düzenine ayk›r› olmayan ve kanunlar›n aç›kça yasaklamad›€› din anlafl›lmal›d›r9.
1985 de€iflikli€inden önce 2. f›krada “E€er bu fiilin ifllenmesi zaman›nda cebir ve fliddet ve tehdit veya tahkir vaki olmufl ise…” cezan›n
artt›r›laca€› 3. f›krada ise “Din ve mezheplerden birini tezyif ve tahkir
yolunda neflriyatta bulunanlar›n…” cezaland›r›laca€› belirtilmiflti.
09.01.1986 tarihli 3255 say›l› kanunla TCK’nin 175/1, 3 ve 176/1.
maddeleri de€iflikli€e u€ram›fl ve bu maddelere “semavi dinler” ibaresi
eklenmiflti. Anayasa Mahkemesi ise inananlar aras›nda bir ayr›m yap›lamayaca€›n› ve tüm vatandafllar›n kanun önünde eflit oldu€unu belirterek bu maddeleri Anayasan›n laiklik, eflitlik ile din ve vicdan hürriyetine
ayk›r› bularak iptal etmiflti10.
Bunun üzerine 765 say›l› TCK’de 175. madde flu hali ald›:
Madde 175 - (De€iflik madde: 20/05/1987 - 3369/1 md.)
Dinlerden birine ait dini iflleri veya ibadet ve ayinin yap›lmas›n› men
ve ihlal eden kimseye alt› aydan bir y›la kadar hapis ve befl bin liradan
yirmibefl bin liraya kadar a€›r para cezas› verilir.
Fiilin ifllenmesi s›ras›nda cebir, fliddet, tehdit veya hakaret vaki olmufl
ise, faile bir y›ldan iki y›la kadar hapis ve on bin liradan elli bin liraya
kadar a€›r para cezas› verilir.
Al lah’a ve ya din ler den ve ya bu din le rin pey gam ber le rin den ve ya
kutsal kitaplar›ndan veya mezheplerinden birine hakaret eden veya bir
kimseyi dini inançlar›ndan veya mensup oldu€u dinin emirlerini yerine
getirmesinden veya yasaklar›ndan kaç›nmas›ndan dolay› k›nayan veya
tezyif veya tahkir eden veya alaya alan kimseye alt› aydan bir y›la kadar hapis ve befl bin liradan yirmibefl bin liraya kadar a€›r para cezas›
verilir.
Üçüncü f›krada yaz›l› suçlar, bas›n ve yay›n yoluyla ifllenirse ceza bir
misli art›r›larak hükmolunur.
Birinci f›krada yaz›l› suçlar›n bas›n ve yay›n yoluyla teflvik ve tahrik
edilmesi halinde ayn› ceza uygulan›r.

9
10

Önder, s. 23.
Artuk / Gökcen / Yenidünya, 1998, s.71.
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1.1.5. Kutsal Varl›klara Hakaret Cürmü (Madde 175/3, 1. K›s›m)
1.1.5.1. Genel Olarak
“Allah’a veya dinlerden veya bu dinlerin peygamberlerinden veya
kutsal kitaplar›ndan veya mezheplerinden birine hakaret eden…” cezaland›r›l›r.
1.1.5.2. Suçun Maddi Unsuru
Herhangi bir kimsenin Allah’a, dinlerden birine, peygamberlere, kutsal kitaplara veya mezheplere hakaret etmesidir. Hakaret 480. ve 482.
maddeyi kapsayacak flekilde anlafl›lmal›d›r.
1.1.5.3. Suçun Manevi Unsuru
Suçun manevi unsuru suçun hukuki konusu dine inananlar›n dinsel
inançlar› ve inanma hürriyeti oldu€u için burada özel kast aranmal›d›r11.
1.1.6. Bir Kimseyi Dini ‹nançlar›ndan Dolay› K›nama Cürmü
(Madde 175/3, 2. K›s›m)
1.1.6.1. Genel olarak
“Bir kimseyi dini inançlar›ndan veya mensup oldu€u dinin, emirlerini
yerine getirmesinden veya yasaklar›ndan kaç›nmas›ndan dolay› k›nayan
veya tezyif veya tahkir eden veya alaya alan…” cezaland›r›l›r.
1.1.6.2. Suçun Maddi Unsuru
Kifliyi dini inançlar›ndan ya da mensup oldu€u dinin emirlerini yerine getirmesinden veya yasaklar›ndan kaç›nmas›ndan dolay› k›nama veya tezyif veya tahkir etme veya alaya almad›r. Buradaki dini inanç, inanmama özgürlü€ünü de kapsamaktad›r.
Tezyif, hor ve de€ersiz görme; tahkir bir fleyi afla€›lama, alçaltma;
alaya alama kiflinin gülünç duruma düflürülmesi; k›nama ise be€enmedi€ini bildirme anlam›na gelmektedir.

11
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1.1.6.3. Suçun Manevi Unsuru
Özel kast aran›r.
1.1.6.4. A€›rlaflt›r›c› Sebep
765 say›l› TCK’nin 175. maddesinin 4. f›kras›na göre “Kutsal varl›klara hakaret ve bir kimseyi dini inanc›ndan dolay› k›nama fiilleri bas›n ve
yay›n yoluyla ifllenirse ceza bir misli artt›r›larak hükmolunur”.
1.2. 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme
(Madde 125/3 (b) ve (c))
1.2.1. Genel Aç›klamalar
5237 say›l› kanunda kifliye inanç, düflünce ve kanaatlerinden dolay›
hakaret 125. maddenin 3. f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde a€›rlaflt›r›c›
sebep olarak düzenlenmektedir.
125. madde Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitab›n›n 8. bölümünde flerefe
karfl› suçlar bafll›€› alt›nda bulunur. Bu maddenin 1. f›kras›nda suçun
ö€eleri, 2. f›kras›nda suçun huzura eflit say›lan araçlarla ifllenmesi, 3. f›kras›nda nitelikli haller, 4. f›kras›nda suçun alenen ifllenmesi ve son f›kras›nda da kamu görevlilerine karfl› ifllenmesi yer al›r.
Madde 125 - (1) Bir kimseye onur, fleref ve sayg›nl›€›n› rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle
bir kimsenin onur, fleref ve sayg›nl›€›na sald›ran kifli, üç aydan iki y›la
kadar hapis veya adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. Ma€durun g›yab›nda
hakaretin cezaland›r›labilmesi için fiilin en az üç kifliyle ihtilât ederek ifllenmesi gerekir.
(2) Fiilin, ma€duru muhatap alan sesli, yaz›l› veya görüntülü bir iletiyle ifllenmesi hâlinde, yukar›daki f›krada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karfl› görevinden dolay›,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düflünce ve kanaatlerini aç›klamas›ndan, de€ifltirmesinden, yaymaya çal›flmas›ndan, mensup oldu€u
dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmas›ndan dolay›,
c) Kiflinin mensup bulundu€u dine göre kutsal say›lan de€erlerden
bahisle,
‹fllenmesi hâlinde, cezan›n alt s›n›r› bir y›ldan az olamaz.
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(4) (De€iflik f›kra: 29/06/2005-5377 S.K./15.mad) Hakaretin alenen
ifllenmesi halinde ceza alt›da biri oran›nda art›r›l›r.
(5) (De€iflik f›kra: 29/06/2005-5377 S.K./15.mad) Kurul hâlinde çal›flan kamu görevlilerine görevlerinden dolay› hakaret edilmesi hâlinde
suç, kurulu oluflturan üyelere karfl› ifllenmifl say›l›r. Ancak, bu durumda
zincirleme suça iliflkin Madde hükümleri uygulan›r.

1.2.2. Korunan Hukuki Yarar
Hakaret fiillerinin cezaland›r›lmas›yla korunmak istenen hukuksal yarar, kiflilerin fleref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibar›, di€er bireyler nezdindeki sayg›nl›€›d›r12.
fieref kavram›ndan ne anlafl›lmas› gerekti€ine iliflkin ö€retide görüfl
birli€i bulunmamaktad›r. Fiili fleref kavram›ndan hareket eden yazarlara
göre fleref, kiflinin flerefli oldu€unun gerçek anlamda varl›€›na yönelik
besledi€i iyi duygudur13. Normatif fleref kavram›ndan hareket eden yazarlara göre fleref, insan onuruna dayanan bir insana hakl› olarak tan›nan de€er ve buna sayg› gösterilmesine yönelik taleptir14. Ö€retide egemen olan görüfl olan düalist görüfle göre fleref karma bir hukuksal yarar
olup bir insan›n kendisine karfl› besledi€i ve baflkalar›n›n gözündeki de€erini içerir15. Nevzat Toroslu ise bu konuda flerefin objektif ve sübjektif
yans›mas› ayr›m›na gitmektedir16.
1.2.3. Fail ve Ma€dur
1.2.3.1. Fail
125. maddenin 1. f›kras›nda “isnat eden” ve “sald›ran” kifli tabiri kullan›larak bu suçun faili bak›m›ndan bir özellik tafl›mad›€› belirtilmifltir.
Tüzel kifliler ise bu suçun faili olamaz.

12
13
14
15
16

128
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1.2.3.2. Ma€dur
125. maddenin 1. f›kras›nda “bir kimseye” denilmek suretiyle ma€durun herhangi bir kimse olabilece€i belirtilmifltir.
Tüzel kiflilerin ma€dur olup olamayaca€› hakk›nda iki görüfl vard›r:
Tüzel kiflilerin ma€dur olamayaca€›na iliflkin olan görüfle göre tüzel kiflilere yap›lm›fl hakaret gerçek kiflilere yönelikse cezaland›r›l›r, zira tüzel kiflilerin kendilerine özgü korunmaya de€er flerefleri yoktur17. Tüzel
kiflilerin ma€dur olabilece€ine iliflkin görüfle göreyse tüzel kiflilerin medeni haklara ve mal varl›€›n haklar›na sahip olmalar› özellikle ekonomik alanda kendilerine özgü bir itibara da sahip olmalar›n› gerektirir18.
Ma€durun belirli ya da belirlenebilir kifli olabilmesi gerekir. Ö€retideki ço€unluk görüflüne göre kifli topluluklar› da belirli koflullar alt›nda
suçun ma€duru olabilir19. Bunun için ilgili kifli toplulu€unun aç›kça s›n›rland›r›lm›fl ve belirlenmifl olmas›, belirli ve teflhis edilebilir kiflilerle
iliflkilendirilmesi gerekir20. Örne€in “Katolikler sahtekar ve yalanc›d›r.”
ifadesi bu suçu oluflturmaz. Burada kifli toplulu€unu tahkiriyle birden
fazla kiflinin tahkiri kar›flt›r›lmamal›d›r.
1.2.4. Maddi Unsur
1.2.4.1. Somut Bir Fiil ya da Olgu ‹snat Etmek
Hakaret suçunun seçimlik hareketlerinden birisi olan “somut bir fiil
veya olgu isnat etmek” suretiyle hakaretin varl›€› için failin ma€dura sadece bir fiil veya olgu isnat etmesi yeterli de€ildir. Bu fiil ve olgu somut
olmal›d›r.
‹snat edilen somut fiil ya da olgunun baflkas›n›n onur, fleref ve sayg›nl›€›n› rencide edebilecek nitelik tafl›mal›d›r.
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1.2.4.2. Sövmek
Hakaret suçunu sövme ile ifllenifl fleklinde, ma€dura “somut fiil ya da
olgu” isnat edilmeden, onun sadece bir vasf›ndan bahsedilerek, kötü bir
niteli€i ya da huyu ifade eden sözlerle veya kiflinin bedeni ar›zas› ifade
edilerek ya da kifliye bir hastal›k izafe edilerek kiflinin soyut flekilde tahkir edilmesi söz konusudur21.
1.2.4.2.1. Huzurda Hakaret
Suçun huzurda ifllenebilmesi için söylenen sözün herhangi bir arac›ya gerek duyulmaks›z›n do€rudan do€ruya ma€dur taraf›ndan ö€renilmifl olmas› gerekir; fail ve ma€durun yüz yüze gelmeleri aranmaz22. Suçun ma€dura hitaben gönderilmifl mektup, resim vs. gibi araçlarla ifllenmesi de huzura eflit say›lm›flt›r23.
1.2.4.2.2. G›yapta Hakaret
Ma€durun g›yab›nda ifllenen hakaretin cezaland›r›labilmesi için suçun en az üç kifliyle ihtilat edilerek ifllenmesi gerekir. ‹htilat en az 3 kiflinin isnat edilen fiil veya olguyu ö€renmeleri demektir, ö€renme olana€›
yeterli de€ildir24.
1.2.5. Manevi Unsur
Genel kast yeterlidir. Bir görüfle göre genel kast›n yan›nda afla€›lama
amac› da bulunmal›d›r25.
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1.2.6. Nitelikli Haller
1.2.6.1. Suçun Kamu Görevlisine Karfl› Görevinden Dolay›
‹fllenmesi
1.2.6.2. Suçun Kiflinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi ‹nanç,
Düflünce ve Kanaatlerini Aç›klamas›ndan,
De€ifltirmesinden, Yaymaya Çal›flmas›ndan, Mensup
Oldu€u Dinin Emir ve Yasaklar›na Uygun
Davranmas›ndan Dolay› ‹fllenmesi
765 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 175. maddesinin 3. f›kras›nda yaln›zca din özgürlü€ü korunmaktayd›. 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunu’nda
buna ayr›ca siyasal, sosyal, felsefi inanç da eklenmifltir. Hakaretin kiflinin mensup oldu€u dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmamas› nedeniyle ifllenmesinin nitelikli hal olarak kabul edilmemesinin anlafl›l›r
nedeni bulunmamaktad›r26.
Bu nitelikli hal ile Anayasan›n “din ve vicdan hürriyeti” bafll›kl› 24.,
“düflünce ve kanaat hürriyeti” bafll›kl› 25. ve “düflünceyi aç›klama ve
yayma hürriyeti” bafll›kl› 26. maddesi ile A‹HS’nin 9. ve 10. maddeleri
korunmaktad›r.
1.2.6.3. Suçun Kiflinin Mensup Oldu€u Dine Göre Kutsal
Say›lan De€erlerden Bahisle ‹fllenmesi
Bu bende göre ancak belli bir kifliye yönelik olarak kutsal say›lan de€erlere hakaret edilmesi ceza yapt›r›m› alan›na girmektedir27. Bu bak›mdan failde kutsal de€erleri tahkir etme özel kast› aranmaz, genel kast yeterlidir28. Bu nitelikli halin uygulanmas›nda semavi din olup olmama ya
da cemaatleflme aranmaz29. Önemli olan hakaret suçunun kiflinin mensup oldu€u dine göre hakaret say›lan de€erlerden bahisle ifllenmesi, bu
suretle kiflinin fleref ve onurunun, dinsel duygular›n›n, bu dinin kutsal
sayd›€› de€erler araç olarak kullan›lmak suretiyle rencide edilmesidir30.
26
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2. Halk› Kin ve Düflmanl›€a Tahrik Veya Afla€›lama
2.1. 765 Say›l› Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme
(Madde 312/2)
2.1.2. Genel Aç›klamalar ve Tarihsel Geliflim
“Halk› Kin ve Düflmanl›€a Tahrik Suçu” 765 say›l› TCK’nin ikinci kitab›n›n Ammenin Nizam› Aleyhine ‹fllenen Cürümler isimli beflinci bab›n›n birinci fasl›nda, 312. maddenin 2. f›kras›nda yer almaktayd›. 2002 tarihli de€ifliklikle birlikte madde flu hali alm›flt›:
Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›€›na dayanarak, halk›
birbirine karfl› kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir flekilde düflmanl›€a veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir.

Avrupa Birli€i’ne Uyum Yasalar› çerçevesinde madde 2002 y›l›nda
son fleklini alm›flt›31. Maddenin önceki halinde kin ve düflmanl›€a tahrik
yeterliyken son de€ifliklikle tahrik yeterli görülmemifl ayr›ca tahrikin kamu düzenini tehlikeye düflürme flart› da aranm›flt›. Bunun yan›nda aç›kça kelimesi yerine alenen getirilerek kar›fl›kl›k da giderilmiflti. “Kin ve
düflmanl›k” yerine “düflmanl›€a veya kin beslemeye” ibaresinin getirilmesi suçun kapsam›n› geniflletme olarak alg›lanabilece€inden yerinde
olmam›flt›r32.
2.2.2. Suçun Karakteri
Bu suçun ana çizgileri flunlard›: 1) Halk›n birbirlerine karfl› kin veya
düflmanl›k beslemesi gerekmektedir, 2) Bu tahrikin bir tür ba€›ml› hareketle gerçeklefltirilmesi söz konusudur, 3) Tahrik aç›kça yani alenen gerçeklefltirilecektir, 4) Fiilde belirtilen eylemlere yönelik cürüm kast› bulunacakt›r.33
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Ö€retide ve uygulamada suçun tehlike suçu oldu€u belirtilmektedir.
Tehlike genel olarak zarar ihtimalidir34.
2.2. 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme
(Madde 216)
2.2.1. Genel Aç›klamalar
Halk› Kin ve Düflmanl›€a Tahrik veya Afla€›lama
Madde 216 - (1) Halk›n sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge bak›m›ndan farkl› özelliklere sahip bir kesimini, di€er bir kesimi aleyhine
kin ve düflmanl›€a alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenli€i
aç›s›ndan aç›k ve yak›n bir tehlikenin ortaya ç›kmas› halinde, bir y›ldan
üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(2) Halk›n bir kesimini, sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, cinsiyet veya
bölge farkl›l›€›na dayanarak alenen afla€›layan kifli, alt› aydan bir y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(3) Halk›n bir kesiminin benimsedi€i dinî de€erleri alenen afla€›layan kifli, fiilin kamu bar›fl›n› bozmaya elveriflli olmas› hâlinde, alt› aydan bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Kamu bar›fl›na karfl› suçlar 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun “Özel
Hükümler” bafll›kl› ikinci kitab›n›n “Topluma Karfl› Suçlar›” düzenleyen
üçüncü k›sm›n›n “Kamu Bar›fl›na Karfl› Suçlar” bafll›€›n› tafl›yan beflinci
bölümünde yer almaktad›r.
216. maddede birbirinden ba€›ms›z üç ayr› suç düzenlenmifltir. Bunlar halk› kin ve düflmanl›€a tahrik, halk›n bir kesimini afla€›lama ve dini
de€erleri afla€›lama suçlar›d›r.
Gerekçeye göre 216. maddenin 1. f›kras›ndaki suç somut tehlike suçudur. Söz konusu suçun oluflmas› için kamu güvenli€inin bozulmas›
tehlikesi somut olgulara dayal› olarak var olmal›d›r.
2.2.2. Korunan Hukuki Yarar
Hukuki yarar kamu bar›fl›n›n korunmas›d›r. Bu flekilde halk›n çeflitli
kesimleri aras›nda kin ve düflmanl›k duygular›n›n do€mas› önlenmek is34

Cihan, s. 166.
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tenmektedir. Kamu bar›fl›, bireyler aras›ndaki iliflkilerde, hukukun egemen oldu€u toplum düzeni olarak anlafl›lmal›d›r35.
2.2.3. Fail ve Ma€dur
2.2.3.1. Fail
Herhangi bir kimse suçun faili olabilir.
2.2.3.2. Ma€dur
216. maddenin 1. f›kras›ndaki özellikleri tafl›yan halk kesimidir.
2.2.4. Maddi Unsur
Öncelikle belirtmek gerekir ki maddede belirtilen sosyal s›n›f, ›rk,
din, mezhep ve bölge fark› yaratma s›n›rl› say›dad›r. Yani bunlar d›fl›ndaki gruplar›n tahriki bu maddeye girmeyecektir.
2.2.4.1. Halk› Kin ve Düflmanl›€a Tahrik Suçunun Maddi Unsuru
Halk› kin ve düflmanl›€a alenen tahrik suçunda ceza normunun yasaklad›€› fiil, “alenen tahrik etme”dir36. Tahrik; sosyal s›n›f, ›rk, din,
mezhep veya bölge bak›m›ndan farkl› özelliklere sahip halk kesimleri
aras›nda kin ve düflmanl›k afl›lamaya, mevcut kin ve düflmanl›klar› devam ettirmeye yönelik olmal›d›r37.
“Kin ve düflmanl›€a” tahriki, husumet beslenen konuya karfl› tasarlayarak zarar vermeye, öç almay› gerektirecek fliddette nefret duymaya
yönelik hareketlerin zeminini oluflturan psikolojik bir hal olarak tan›mlayabiliriz38.
Aleniyet konusunda çeflitli fikirler ileri sürülmüfltür. Yerin niteli€i aleniyetin kabulü bak›m›ndan önemsizdir, önemli olan eylemin belirli olmayan bir çok kifli taraf›ndan alg›lanabilmesidir39.
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Suç aleni tahrikin yap›lmas› ile tamamlan›r40.
Din farkl›l›€› gözeterek tahrik: Suçun bu fleklinin oluflabilmesi için
farkl› inançlara, farkl› düflüncelere sahip kitlelerin de€il, farkl› dinlere
mensup halk kesimlerinin, birbirine karfl› tahrik edilmesi gerekir41.
2.2.4.2. Halk›n Bir Kesimini Afla€›lama Suçunun Maddi Unsuru
Halk›n bir kesimini afla€›lama suçu 216. maddenin 2. f›kras›nda belirtilmektedir. Suçun maddi unsuru halk›n bir kesimini sosyal s›n›f, ›rk,
din, mezhep, cinsiyet veya bölge farkl›l›klar›na dayanarak alenen afla€›lamakt›r. Bu suçun oluflabilmesi için halk›n belli kesimini oluflturan belirsiz say›daki kiflilerin afla€›lanmas› gerekir42.
Halk›n bir kesimine yönetilen isnatlar›n veya nitelendirmelerin afla€›lama anlam›na gelip gelmedi€i toplumdaki hakim anlay›fla göre belirlenir43. Düflünce özgürlü€ünün s›n›rlar› içinde kalmak flart›yla, sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farkl›l›klar›yla ilgili olarak halk›n
bir kesimi hakk›nda kamuoyunu bilgilendirmek, hatta elefltirmek afla€›lamak olarak nitelendirilemez44.
2.2.4.3. Dini De€erleri Afla€›lama Suçunun Maddi Unsuru
Dini de€erleri afla€›lama suçu 216. maddenin 3. f›kras›nda belirtilmektedir. Bu suçun maddi unsuru halk›n bir kesiminin benimsedi€i dini
de€erleri alenen afla€›lamakt›r.
Bir kesimin benimsedi€i de€erlerden maksat; inanç sistemi, dinî büyükler, ibadet flekilleri gibi o inan›fl› temsil eden ve inananlarca dinî k›ymet atfedilen her türlü fleydir45.
Suçun oluflmas› için bir halk kesiminin benimsedi€i de€erler afla€›lanmal›, cezaland›r›labilmesi için “kamu bar›fl›n› bozmaya elveriflli” olmas› gerekir. Yani afla€›lama fiili bireylerin tafl›d›klar›, bar›fl esas›na da40
41
42
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yal› bir hukuk toplumunda yaflad›klar›na dair duyguyu zedelemeli veya
zedeleme ihtimalini somut bir biçimde ortaya koymal›d›r46.
“Afla€›lamak”, de€er vermemek, önemsiz, anlams›z, gereksiz ve yarars›zl›€›n› belirterek kiflilerdeki sayg› ve güven duygular›n› sarsmakt›r47.
2.2.5. Manevi Unsur
Suçu manevi unsuru kastt›r ve suçun oluflmas› için saik aranmaz.
2.2.6. A€›rlaflt›r›c› Sebep
“Kamu Bar›fl›na Karfl› Suçlar” bak›m›ndan ortak hüküm olan 218.
maddeye göre, bu suçlar bas›n veya yay›n yoluyla ifllenirse temel ceza
yar› oran›nda artt›r›l›r.
3. Uluslararas› Hukukta Kutsal ve Ahlaki De€erlerin Korunmas›
3.1. ‹fade Özgürlü€ünün S›n›rlanmas›
3.1.1. Genel olarak
‹fade özgürlü€ü en temel haklardan biri olarak birçok devletin anayasas›nda ve uluslararas› sözleflmelerde güvence alt›na al›nm›flt›r.
S›n›rlama ancak meflru bir amaçla hakk›n norm alan› üzerinden yap› la bi lir bu ne den le an cak hak k›n norm ala n› be lir len dik ten son ra,
hakk›n s›n›rlanmas›yla ilgili tart›flmalar yap›labilir48. ‹fade özgürlü€ü
hakk› bir tak›m ifadeleri korurken di€er bir tak›m ifadeleri korumamakta, yani norm alan› d›fl›nda tutmaktad›r49. D›fl dünyada bir tak›m de€ifliklikler do€uran ifadeler, hukuk düzeninin hakl› olarak korumad›€› ya
da suç sayd›€› bir durum oldu€unda hakk›n norm alan›n›n d›fl›nda kalmaktad›r50 .
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Klasik liberal kuram ifadenin zararl› olabilece€i yönündeki tezleri oldukça s›n›rlarken, karfl› tezler ifadenin de en az eylemler kadar etkili ve
zararl› olabilece€ini ileri sürmektedir51.
Hakaret ve sövme içerikli, müstehcen ya da fliddeti tahrik eden ifadelerin s›n›rland›r›laca€› kesin olmakla beraber hangi ifadenin hakaret
hangisinin elefltiri oldu€u konusunda bir ayr›flt›rma yaparken linguistik
(sözel anlam) ve semantik (anlam ve ba€lam) analiz yap›lmal›d›r52.
3.1.2. Uluslararas› ‹nsan Haklar› Hukukunda Toplumda Nefreti
Tahrik ve Teflvik Eden ‹fadelerin S›n›rland›r›lmas› Rejimi
Toplumda nefreti tahrik ve teflvik eden ifadeler birçok uluslararas› belgede de yasaklanm›flt›r. MSHS madde 20/2’ye göre toplum içinde ayr›mc›l›€›, düflmanl›€› veya fliddeti tahrik ve teflvik edebilecek düzeye varan;
ulus, ›rk veya din farkl›l›€› temelinde nefreti körükleyen ifadelerin savunusunu Sözleflme’nin taraf› olan devletlerin yasaklamas› gerekecektir.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 2006 tarihli 1510 say›l› karar›nda, herhangi bir dini gruba yönelik nefreti tahrik ve teflvik eden ifadelerin A‹HS taraf›ndan güvenceye al›nm›fl temel hak ve özgürlüklerle
ba€daflmad›€› vurgulanm›flt›r.
3.1.3. A‹HS’de ‹fade Özgürlü€ünün S›n›rlanmas›
Madde 10
1. Herkes görüfllerini aç›klama ve anlat›m özgürlü€üne sahiptir. Bu
hak, kanaat özgürlü€ü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n haber veya fikir almak ve vermek özgürlü€ünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iflletmelerini bir izin rejimine ba€l› tutmalar›na engel de€ildir.
2. Kullan›lmas› görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteli€inde olarak, ulusal güvenli€in, toprak bütünlü€ünün veya kamu emniyetinin korunmas›, kamu düzeninin sa€lanmas› ve suç ifllenmesinin önlenmesi, sa€l›€›n veya ahlak›n, baflkalar›n›n flöhret ve haklar›n›n korunmas›, veya yarg› gücünün
otorite ve tarafs›zl›€›n›n sa€lanmas› için yasayla öngörülen baz› biçim
koflullar›na, s›n›rlamalara ve yapt›r›mlara ba€lanabilir.
51
52

fiahin, s. 328.
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Bu maddede yer alan ifade özgürlü€ünün iki görünümü vard›r: 1)
Kanaat oluflturma ve bu kapsamda bilgi edinebilme, bilgilere ulaflabilme, 2) Bunlar› her türlü araçla yayabilme53.
Bu özgürlük, devlet organlar› ya da toplumun ço€unlu€u gibi düflünmeme, düzeni sorgulama hatta k›namay› da içermekte ve toplumda flok
edici ya da rahats›zl›k yarat›c› düflünceleri de kapsamaktad›r54.
A‹HS aç›s›ndan ifade özgürlü€ünün s›n›rlanmas› flartlar› flunlard›r: 1)
S›n›rlaman›n kanunla olmas›, 2) Maddenin 2. f›kras›yla s›n›rl› olmak
üzere meflru ve hakl› bir amaca dayanmas›, 3) Demokratik bir toplumda
gerekli olmas›.
Konuyla ilgili olarak ifade edilebilir ki A‹HM’nin kutsal ve ahlaki de€ere sald›r›ya izin verilemeyece€i, kin ve nefreti art›rmaya yönelik beyanlar›n yasaklanabilece€ine iliflkin kararlar› mevcuttur.
A‹HM 10. madde bak›m›ndan Amerikan Hukukunda geçerli olan
“aç›k ve mevcut tehlike” kriterini kullanmayarak ifadenin Sözleflme’nin
temel de€erlerine ayk›r› olup olmad›€›na bakmaktad›r55.
3.2. Örnek Kararlar
3.2.1. ‹.A. Türkiye Davas›56
Söz konusu olayda baflvuran Berfin yay›nevinin sahibi ve yöneticisidir. Bu yay›nevi 1993 y›l›nda felsefeye ve dine dair görüflleri içeren bir
roman› basm›flt›r. ‹stanbul Cumhuriyet savc›s› da bir ilahiyat profesörünün bilirkifli raporuna dayanarak haz›rlad›€› iddianamesinde baflvuran›
TCK’nin 175. maddesinin 3. ve 4. f›kralar›nda yer alan “Allah’a, dine,
peygambere ve kutsal kitaba” hakaret etmekle itham etmifltir. ‹lk derece
mahkemesi hapis cezas›na ve bu cezan›n da para cezas›na dönüfltürülmesine karar vermifltir. Yarg›tay ilk derece mahkemesinin karar›n› onam›flt›r.
53
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Olay A‹HM’nin önüne geldi€inde hükümet söz konusu kitab›n dine,
özellikle ‹slam dinine sald›rgan yaklafl›mlar› içermesi, dini duygulara hakaret etmesi ölçüsünde baflvuran›n mahkumiyetinin sosyal bir ihtiyac›
karfl›lad›€›n› belirtmektedir.
A‹HM’ye göre 10. maddenin 2. paragraf›nda yer alan ifade ve düflünce özgürlü€ü baz› görev ve sorumluluklar› da beraberinde getirmektedir, bu nedenle baflkalar›na zarar verecek ve sayg›s›zl›k edecek söylemlerden kaç›n›lmal›d›r. Ayr›ca devletler temel hak ve özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›nda s›n›rlaman›n “demokratik bir toplum için gerekli” olup
olmad›€›na iliflkin karar verme bak›m›ndan belirli ölçüde takdir yetkisine sahiptir. A‹HM, çat›flan menfaatler aras›nda bir denge kurulmas›n›
öngörmektedir.
Mevcut duruma iliflkin olarak A‹HM olayda sadece çak›flan ya da flok
edici, k›flk›rt›c› fikirler de€il, ayn› zamanda ‹slam dinindeki peygamberin kiflili€ine karfl› hakaret dolu bir sald›r› da bulmufltur. Bu nedenle al›nan tedbirlerin “sosyal ihtiyaca karfl›l›k” geldi€i ve al›nan önlemlerin de
orant›l› oldu€u kabul edilmifltir.
2.2. OttoPreminger-Avusturya Davas›57
Söz konusu olayda baflvurucu OttoPreminger kurumu, Council in
Heaven adl› filmi göstermek istemifltir. Roma Katolik Kilisesinin Innsbruck pis ko pos luk böl ge si nin bafl vu ru su üze ri ne ku ru mun mü dü rü
aleyhine dini de€erleri alçaltmaya teflebbüsten film gösteriminden 3 gün
önce cezai takibat bafllatm›flt›r. Innsbruck Bölge Mahkemesi filmin gösteriminden önce filme el koymufltur. Filmin el koyulmas›na karfl› temyiz
mahkemesine yap›lan itiraz mahkeme taraf›ndan reddedilmifltir. Kurumun müdürü aleyhine yap›lan cezai takibat ise sonland›r›lm›flt›r. Bölge
mahkemesi filmin müsaderesine karar verirken dini duygular›n provokatif davran›fllarla rencide edildi€ini ve bunun da Avusturya Anayasas›’nda yer alan sanat özgürlü€ünü aflt›€›n› belirtmifltir. Kurumun müdürünün itiraz› ise davada bulunma hakk› (locusstandi) olmad›€›ndan reddedilmifltir.

57
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Olay A‹HM’nin önüne geldi€inde hükümet filme el koyulmas› ile di€erlerinin haklar›n› ve dini hislerini korudu€unu ve düzensizli€i önlemeyi amaçlad›€›n› belirtmifltir.
A‹HM bu olayda iki çat›flan hakk› ölçmek zorunda kalm›flt›r, bunlardan biri ifade özgürlü€ü di€eri ise dini duygulard›r.
A‹HM’ye göre filmlere el koyan Avusturya mahkemesinin amac› kiflilerin dini duygular›n›n haks›z flekilde hor görülmesini önlemektir. Bu
konuda da uluslararas› kurumlar yerine ulusal kurumlar daha iyi karar
verecektir. Sonuç olarak Avusturya olayda takdir hakk›n› (margin of appreciation) aflmad›€›na ve ayr›ca A‹HS’nin 10. maddesinin müsadereye
izin vermedi€i fleklinde de okunamayaca€›na karar vermifltir.
Wingrove-‹ngiltere davas›nda ise kutsal de€erlere hakaret etti€i gerekçesiyle bir filme ‹ngiliz Film Konseyi taraf›ndan Tasnif Sertifikas› verilmesinin reddi, ifade özgürlü€ünün reddi olarak de€erlendirilmifltir.58
Sonuç
Türk Ceza Kanunu’nda nefret ve ayr›mc›l›€› yasaklayan maddeler bulunsa da bürokratik, polisiye ve adli uygulama bu maddeleri amaçlar›na
uygun yorumlamamaktad›r. Bu maddeler dezavantajl› kifli ve gruplar›n
korunmas› amac› do€rultusunda de€il, bizzat bask›n kimli€in korunmas›
amac› yönünde yorumlanmaktad›r.
Uluslararas› alanda bu sorunla Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli€i Teflkilat›
ilgilenmektedir. Türkiye’nin de bu konuda vermifl oldu€u taahhütleri
bulunmaktad›r. Bunlardan biri de polis örgütünü ve di€er kamu görevlilerini e€itmektir.
Bu kapsamda mevzuat›n sözleflmelere, taahhütlere iliflkin olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca TBMM’den bafllanarak
ayr›mc›l›€›n önlenmesi konusunda çal›flmalara giriflilmelidir. En önemlisi
ise toplumda her türlü ayr›mc›l›€a karfl› bir bilinç ve hoflgörü ortam› yarat›lmal›d›r. Bu konuda halk›n her kesimine, sivil toplumlara ve özellikle
medyaya büyük görev düflmektedir.
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Mevzuat, Öğreti ve Uygulama Açısından
Türkiye’de Organ ve Doku Nakilleri
Prof. Dr. Yener Ünver*
Özet
Organ ve doku nakilleri, Türk t›p hukukundaki güncel tart›flman›n odak noktalar›ndan birini oluflturmaktad›r. Türk hukukunda ölüden ve canl›dan yap›lan organ nakillerine iliflkin düzenlemeler bulunmas›na karfl›n, uygulamada nakil oranlar›n›n düflük
oldu€u görülmektedir. Makalede bunun nedenleri üzerinde durulmaktad›r. Özellikle
beyin ölümü kriterlerinin uygulanmas›, organ ve doku ticareti suçunun özellikleri, r›zan›n geçerlilik koflullar›na t›p hukuku uygulamas›nda verilen önem ve ba€›fllanan
organlara iliflkin bekleme listelerinin oluflturulmas› bak›m›ndan ortaya ç›kan sorunlar
incelenmekte ve çözüm önerileri getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organ ve doku nakli, organ ticareti suçu, beyin ölümü, ‹nsan
Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi, organ bekleme listesi
Abstract
Transplantation of organs and tissue is one of the main points of the current debate
in Turkish medical law. In spite of the fact that the Turkish legislature includes many
provisions on the transplantation of organs and tissue from living and non-living
donors, it can be observed that numbers regarding transplantation of organs remain
low in practice. This article deals with the reasons of this. Specifically, problems
regarding the application of brain-death criteria, the characteristics of the offence of
trafficking in organs, conditions of admissibility regarding the donor’s consent,
difficulties in creating donor waiting lists and possible solutions are some of the
issues addressed by this article.
Keywords: Organ and tissue transplantation, trafficking in organs, brain death, CoE
Convention on Human Rights and Biomedicine, donor waiting list
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I. Organ Nakline ‹liflkin Olarak Türkiye Aç›s›ndan Baz› Veriler
fiu anda Türkiye’de organ nakli aç›s›ndan kesin bir rakama ulaflmak
olanaks›zd›r. Çünkü gerçek ihtiyaç sahiplerinden baz›lar› kendi imkânlar›yla yurtiçi ve yurtd›fl›nda organ nakil çareleri ararken, büyük ço€unluk
bilgisizlik, ekonomik olanaks›zl›k, baz› nefroloji uzmanlar›n›n hala diyaliz tedavisini bir süre daha devam ettirmek konusundaki ›srarlar› vs. nedenleriyle organ nakli bekleme listesine kay›t yapt›rmam›fllard›r. fiu an
itibariyle tam olarak belli olmasa da, 60.000’in üzerinde böbrek bekleyen
hasta mevcuttur. Bu rakam diyalizdeki hasta say›lar›ndan ç›kar›lmaktad›r.
Tüm diyaliz hastalar› asl›nda böbrek nakli aday› olmas›na ra€men bunlar›n sadece 14.000 civar›nda bir k›sm› Sa€l›k Bakanl›€›’n›n nakil bekleme
listesindedir. Ayr›ca organ nakline ihtiyaç duyan kiflilerin 3.000 kadar›
kalp, 7.000 kadar› karaci€er nakli için beklemektedir. Nakil için organa
olan gerçek ihtiyac›n 70.000 civar›nda oldu€u belirtilmektedir. Organ
nakline ihtiyac› olan kimselerin say›s› gerçekte daha fazlad›r1.
Karaci€er ve kalp konusunda ise sa€l›kl› rakamlar elde etmekten çok
uza€›z, çünkü kronik hastalar›n, diyaliz gibi bir tedavi yöntemi olmad›€›ndan tam say›y› elde etmek ülkemizdeki veri tabanlar›n›n zay›fl›€› nedeniyle imkans›zd›r. Bununla birlikte, 3.000 civar›nda karaci€er bekleyen ve 7.000 civar›nda kalp bekleyen hasta oldu€unu ifade edilmektedir. Gerçek rakamlar, büyük olas›l›kla bunun çok üzerindedir. Kalp ve
karaci€er bekleyenlerin say›lar›n›n böbre€e göre düflük olmas›n›n nedeni ise, diyaliz tedavisi olmad›€›ndan bu hastalar›n uzun süreler geçmeden ölmeleridir.
Türkiye, t›bbi aç›dan organ ve doku naklinde ciddi bir kalite ve baflar› yakalam›flt›r. Sadece Antalya flehrindeki bir devlet hastanesinde, y›lda
400 civar›nda organ ve doku nakli yap›labilmekte ve bir iki hasta d›fl›nda
bu nakillerin tümü t›bbi aç›dan baflar›yla sonuçlanmaktad›r. Türkiye’nin
Avrupa Organ Nakli Sistemi’ne entegre çal›flmalar› devam etmektedir.
Diyanet ‹flleri Baflkanl›€›, organ naklinin ‹slam dinine ayk›r› olmad›€›n› aç›klam›fltır ve zaman zaman camilerden organ ve doku ba€›fl›n›
destekleyen vaazlar verilmektedir.

1
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Bkz. Turkish Society of Nephrology (www.tsn.org.tr) (Registry Raporlar›).
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Türk toplumundaki insanlar, organ›n› ölüm sonras› nakledilmek üzere ba€›fllarlarsa, organ ve doku bekleyen insanlar›n say›s›n›n çok olmas›
nedeniyle, hastaland›klar›nda kendilerine hastanede iyi bak›lmayacaklar›n› ve kendilerinin birer organ veya doku deposu olarak görüleceklerini düflünmektedirler. Konu topluma iyi anlat›l›r ve suiistimallerin olmamas› sa€lan›rsa, Türk insan› esas›nda, organ ba€›fl›na s›cak bakmakta ve
hemen r›za göstermektedir. Ancak resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri konuya yeterli duyarl›l›k göstermemekte ve toplumu yeterince ayd›nlatmamaktad›rlar.
II. Organ ve Doku Nakli Merkezleri
Organ nakli merkezlerinin say›s› da yetersiz olup, bunlardan resmi
kurulufllar›n olanaklar› daha zay›ft›r. Bu nedenle, birkaç resmi hastane
d›fl›nda, en çok organ nakli, özel hastanelere ba€l› kurulufllar ve genellikle de böbrek nakli türünde gerçeklefltirilmektedir. Halen ruhsatl› ve
resmi 55 böbrek, 27 karaci€er ve 15 kalp nakil merkezi bulunmaktad›r.
Kalp merkezleri, genellikle akci€er nakli iznine de sahiptir. Farkl› organlar›n nakil iznine sahip merkezlerini tek merkez olarak hesaplad›€›m›zda, toplam olarak 55-60 resmi merkezin bulundu€u söylenebilir.
Özel merkezler aç›s›ndan ise durum flöyledir: Özel kalp nakli merkezi bulunmamaktad›r. Ancak, 4 adet özel karaci€er nakli merkezi ve çok
say›da (kesin say›y› ö€renmek mümkün olmad›) özel böbrek nakli merkezi vard›r. Özel merkezlerin toplam say›ya oran›, son y›llarda büyük bir
h›zla artan özel hastaneler sayesinde, %40’› aflm›flt›r.
III. Organ ve Doku Nakli Verileri
Yine de son y›llarda organ nakli vaka say›s›nda art›fl görülmektedir.
Say› olarak belirtecek olursam, flu genel bilgileri verebilirim2:

2

Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Yücetin, Levent; www.tpm.org.
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1. Organ Nakli
YIL

KADAVRADAN NAK‹L

CANLIDAN NAK‹L

1997

46

–

1998

46

–

1999

60

–

2000

46

–

2001

89

–

2002

100

438

2003

205

513

2004

136

–

2005

153

738

2006

165

908

2007

223

1183

2008

242

1616

2009

298

2298

Görüldü€ü üzere, organ nakillerinin hala büyük bir ço€unlu€u ne
yaz›k ki canl› vericilerinden yap›lmaktad›r. Bu oran yaklafl›k %80 civar›nda ve kadavra azl›€› nedeniyle de, canl›dan organ nakli say›s› giderek
artmaktad›r. Bat›l› ülkelerde ise, %70 civar›nda kadavradan organ nakli
yap›lmaktad›r.
2. Doku Nakli
2009 y›l›: canl›dan nakil hiç yoktur, kadavradan 164 nakil yap›lm›flt›r.
3. Kornea Nakli
Organ Nakli Hakk›nda Kanun’un, aksine vasiyet veya beyan›n bulunmamas› halinde, kornea gibi ceset üzerinde de€ifliklik yapmayan dokular›n baflka bir kimsenin r›zas›n› aramaks›z›n al›nmas›na izin veren özel
hükmüne (m. 14/2) ra€men oldukça az say›da kornea nakli yap›lm›flt›r:
2008 y›l›nda kadavradan 106 kornea nakli yap›lm›flt›r.
2009 y›l›nda kadavradan 125 kornea nakli yap›lm›flt›r.
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IV. Türkiye’deki Organ Nakli Say›lar›3
2000 Y›l›: 368 Böbrek, 59 Karaci€er, 11 Kalp (Toplam Say›: 438)
2001 Y›l›: 491 Böbrek, 108 Karaci€er, 27 Kalp (Toplam Say›: 626)
2002 Y›l›: 550 Böbrek, 159 Karaci€er, 20 Kalp (Toplam Say›: 729)
2003 Y›l›: 605 Böbrek, 174 Karaci€er, 23 Kalp (Toplam Say›: 802)
2004 Y›l›: 775 Böbrek, 245 Karaci€er, 33 Kalp (Toplam Say›: 1053)
2005 Y›l›: 926 Böbrek, 324 Karaci€er, 36 Kalp (Toplam Say›: 1286)
2006 Y›l›: 949 Böbrek, 319 Karaci€er, 45 Kalp (Toplam Say›: 1313)
2007 Y›l›: 1310 Böbrek, 473 Karaci€er, 64 Kalp (Toplam Say›: 1847)
2008 Y›l›: 1613 Böbrek, 598 Karaci€er, 12 Kalp (Toplam Say›: 2223)
2009 Y›l›: 2383 Böbrek, 590 Karaci€er, 54 Kalp (Toplam Say›: 3027)
V. En Çok Organ Ba€›fl›nda Bulunan ‹ller
‹zmir, Antalya, ‹stanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Erzurum, Diyarbak›r.
‹stanbul’da son on y›lda organ ba€›fl› say›s› dikkat çeker biçimde atm›flt›r4.
VI. Organ ve Doku Nakline ‹liflkin Türk Mevzuat›
1. Hukuka Uygun Organ ve Doku Nakli
Organ ve doku nakli ayn› mevzuata tabi k›l›nm›fl olup, hukuka uygun yap›labilmesinin koflullar› 29. 05. 1979 tarih ve 2238 say›l› “Organ
ve Doku Al›nmas›, Saklanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanun” ile düzenlenmifltir. 21. 01. 1982 tarih ve 2594 say›l› Kanunla küçük bir de€ifliklik geçiren bu kanun halen yürürlükte olup, gerek kendi kapsam›ndaki nakiller gerekse Türk Ceza Kanunu’nun organ veya doku nakline iliflkin hükümlerin ihlal edilmemesi için gerekli koflullar› düzenlemektedir5.
3
4
5

Hürriyet Gazetesi, 02. 03. 2010, s. 5. Belirtmek gerekir ki, kesin rakam vermek zordur ve
yararlan›lan kaynaklardaki say›lar birbirini tutmamaktad›r.
Bkz. Hürriyet Gazetesi, 02. 03. 2010, s. 5.
Organ ve doku nakli ile organ ve doku nakli suçu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Organ Nakli ve
Organ Ticareti Suçu – Karfl›laflt›rmal› Güncel Ceza Hukuku Serisi (‹çel, Kay›han / Ünver, Yener), Cilt:
10, Prof. Dr. Brigitte Tag’a Arma€an, Ankara 2009, Ayd›n, Murat; T›bbi Müdahale Olarak Organ ve
Doku Nakli ve Ceza Sorumlulu€u, Ankara 2008 ve Hakeri, Hakan; T›p Hukuku., 3. b., s. 392-411.
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Bu Kanun’un amac›, tedavi, teflhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku
al›nmas›, saklanmas›, afl›lanmas› ve naklini düzenlemektir (m. 1). Bu Kanun anlam›nda organ ve doku deyiminden anlaşılan, insan organizmas›n›
oluflturan her türlü organ ve doku ile bunlar›n parçalar› olup, oto - grefler,
saç ve deri al›nmas›, afl›lanmas› ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun
hükümlerine tabi de€ildir. Bu son belirtilenler aç›s›ndan, sa€l›k yasalar›,
tüzükleri, yönetmelikleri ve t›bbi deontoloji kurallar› geçerlidir (m. 2).
Bu kanun, bir bedel veya baflkaca ç›kar karfl›l›€›, organ ve doku al›nmas› ve sat›lmas›n› (m. 3) ve keza, bilimsel, istatistiki ve haber niteli€indeki bilgi da€›t›m› halleri ayr›k olmak üzere, organ ve doku al›nmas› ve
verilmesine iliflkin her türlü reklam› yasaklam›flt›r (m. 4). Bu kanun aç›s›ndan oldukça tart›flmal› ve önemli di€er bir yasak ise, onsekiz yafl›n›
doldurmam›fl ve mümeyyiz olmayan kiflilerden organ ve doku al›nmas›n›n yasak olmas›d›r (m. 5).
Kanun’un 6-10. maddeleri can l› bir kim seden organ veya doku
al›nmas›n›n, 11-14. maddeleri ise ölüden organ veya doku al›nmas›n›n
koflullar›n›6 ayr›nt›l› olarak düzenlemektedir.
2. Organ ve Doku Nakli Suçu
Türk hukuku aç›s›ndan organ nakli için üç hukuk kayna€›ndaki düzenlemelere bakmak gerekmektedir.
Organ ve doku nakli suçuna vücut veren davran›fl modelleri, kanunen ilk olarak 2238 say› ve 1979 tarihli Organ ve Doku Al›nmas›, Saklanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanun ile düzenlenmifltir. Bu kanun 1982 y›l›nda küçük birkaç de€ifliklik geçirmifl ise de, halen yürürlüktedir. Bu
Kanun’un yasak hareketler bafll›kl› 15. maddesinde, hukuka ayk›r› organ
nakli suç olarak flöyle düzenlenmifltir:
“Bu Kanuna ayk›r› flekilde organ ve doku alan, saklayan, afl›layan ve
nakledenlerle bunlar›n al›m ve sat›m›n› yapanlar, al›m ve sat›m›na arac›l›k edenler veya bunun komisyonculu€unu yapanlar hakk›nda, fiil daha
a€›r bir cezay› gerektirmedi€i takdirde iki y›ldan dört y›la kadar hapis ve
50.000 liradan 100.000 liraya kadar adli para cezas›na hükmolunur”.
6

148

Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, Yener; “Die Sektion nach türkischem Recht (Der Tod und tote Körper
und ihre Einwirkungen in das türkische Recht)”, Symposium über Der Tod und tote Körper in
Zürich, Februar 2010 (Hrsg. Prof. Dr.utr. Brigitte Tag), (Bask›da).
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01.05.2005 tarihinde yürürlü€e giren Türk Ceza Kanunu’nun 91-93.
maddelerinde de, yukar›da de€inilen özel Kanun’un 15. maddesi metnini çok büyük ölçüde tekrar düzenleyen ve hukuka ayk›r› organ nakli,
al›nmas›, saklanmas›, sat›fl› vs. suç olarak düzenlenmifltir. Türk Ceza Kanunu’nun konuyla ilgili hükümleri flöyledir:
Organ veya doku ticareti
Madde 91. - (1) Hukuken geçerli r›zaya dayal› olmaks›z›n, kifliden
organ alan kimse, befl y›ldan dokuz y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Suçun konusunun doku olmas› hâlinde, iki y›ldan befl y›la kadar
hapis cezas›na hükmolunur.
(2) Hukuka ayk›r› olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(3) Organ veya doku sat›n alan, satan, sat›lmas›na arac›l›k eden kifli
hakk›nda, birinci f›krada belirtilen cezalara hükmolunur.
(4) Bir ve üçüncü f›kralarda tan›mlanan suçlar›n bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ifllenmesi hâlinde, sekiz y›ldan onbefl y›la kadar hapis ve
onbin güne kadar adlî para cezas›na hükmolunur.
(5) Hukuka ayk›r› yollarla elde edilmifl olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya afl›layan kifli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis cezas›
ile cezaland›r›l›r.
(6) Belli bir ç›kar karfl›l›€›nda organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yay›nlayan kifli, bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
(7) Bu maddede tan›mlanan suçlar›n bir tüzel kiflinin faaliyeti çerçevesinde ifllenmesi hâlinde, tüzel kifli hakk›nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(8) Birinci f›krada tan›mlanan suçun ifllenmesi sonucunda ma€durun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçuna iliflkin hükümler uygulan›r.
Zorunluluk hâli
Madde 92. - (1) Organ veya dokular›n› satan kiflinin içinde bulundu€u sosyal ve ekonomik koflullar göz önünde bulundurularak, hakk›nda verilecek cezada indirim yap›labilece€i gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
Etkin piflmanl›k
Madde 93. - (1) Organ veya dokular›n› satan kifli, resmî makamlar
taraf›ndan haber al›nmadan önce durumu merciine haber vererek suçlular›n yakalanmalar›n› kolaylaflt›r›rsa, hakk›nda cezaya hükmolunmaz.
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(2) Bu suç haber al›nd›ktan sonra, organ veya dokular›n› satan kifli,
gönüllü olarak, suçun meydana ç›kmas›na ve di€er suçlular›n yakalanmas›na hizmet ve yard›m ederse; hakk›nda verilecek cezan›n, yard›m›n
niteli€ine göre, dörtte birden yar›s›na kadar› indirilir.

Türk Ceza Kanunu’nun “insan ticareti” bafll›kl› 80. maddesinde, zorla
bir kimseden organ veya vücut parçalar›n›n al›nmas› amac›yla gerçeklefltirilen baz› hukuka ayk›r› eylemler “insan ticareti” suçu olarak düzenlenmifltir:
“(1) (De€iflik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) 7 Zorla çal›flt›rmak, hizmet ettirmek, fuhufl yapt›rmak veya esarete tâbi k›lmak ya da vücut organlar›n›n verilmesini sa€lamak maksad›yla tehdit, bask›, cebir veya fliddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kand›rmak veya kifliler üzerindeki
denetim olanaklar›ndan veya çaresizliklerinden yararlanarak r›zalar›n›
elde etmek suretiyle kiflileri ülkeye sokan, ülke d›fl›na ç›karan, tedarik
eden, kaç›ran, bir yerden baflka bir yere götüren veya sevk eden ya da bar›nd›ran kimseye sekiz y›ldan oniki y›la kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezas› verilir.
(2) Birinci f›krada belirtilen amaçlarla giriflilen ve suçu oluflturan fiiller var oldu€u takdirde, ma€durun r›zas› geçersizdir.
(3) Onsekiz yafl›n› doldurmam›fl olanlar›n birinci f›krada belirtilen
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaç›r›lmalar›, bir yerden di€er bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya bar›nd›r›lmalar› hallerinde suça ait
araç fiillerden hiçbirine baflvurulmufl olmasa da faile birinci f›krada belirtilen cezalar verilir.
(4) Bu suçlardan dolay› tüzel kifliler hakk›nda da güvenlik tedbirine
hükmolunur.”

Türkiye 2003 y›l›nda Avrupa Konseyi Biyot›p Sözleflmesi’ni kabul etmifltir. Türk Anayasas›’n›n 90/5. maddesine göre, usulüne göre onaylan›p yürürlü€e giren uluslararas› sözleflme hükümleri, Türk hukukunda
anayasaya ayk›r›l›€› ileri sürülemeyen ve kanunlar›n üzerinde bir geçerlili€e sahiptirler. Ancak, Türk Hükümeti bu Sözleflme’ye organ nakli ile
ilgili olarak ve kan›mca hatal› olarak, bir çekince koymufltur. Bu çekince flöyledir:
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ‘Biyoloji ve T›bb›n Uygulanmas› Ba7
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22.07.2010 tarih ve 6008 say›l› Kanun’un 6 nc› maddesiyle bu maddeye birinci f›kras›ndan
sonra gelmek üzere yeni bir f›kra eklenmifl ve di€er f›kralar buna göre teselsül ettirilmifltir.
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k›m›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Haysiyetinin Korunmas› Sözleflmesi:
‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi’nin 36 nc› maddesi uyar›nca, Sözleflmenin 20 nci maddesinin, muvafakat verme yetene€i olmayan kimselerden kendisini yenileyen dokular›n al›nmas›n› mümkün k›lan 2 numaral› bendinin, 2238 say›l› Organ ve Doku Al›nmas›, Saklanmas›, Afl›lanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanunun 5 inci maddesiyle uyum halinde olmamas› nedeniyle, iflbu madde f›kras›n› uygulamamak hakk›n› sakl› tutar”8.

Bu düzenlemelere karfl›l›k, halen organ ve doku nakli, al›nmas›, sat›fl› vs. ayn› kanuni hükümlere tabi tutulmufl, henüz ne doku ne de kök
hücre için özel bir kanun yap›lm›flt›r.
VII. Mevzuat ve Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türk Hükümeti’nin Avrupa Konseyi Biyot›p Sözleflmesi’ne koydu€u
hatal› gerekçe nedeniyle, organ veya doku nakli için canl› verici olmak için, al›c›s› kardefli veya baflka yak›n› dahi olsa, 18 yafl›n› doldurmak gerekmektedir. Bu durum, ya illegal nakillere neden olmakta veya naklin yapt›r›lamamas› nedeniyle ölümlere yol açmaktad›r. Özellikle
de kardefller ve yak›n akrabalar aras› nakiller gerçeklefltirilemedi€i için
büyük kay›plar yaflanmaktad›r. Baflka bir ifadeyle, canl› verici olarak
kardefller ikinci derece akraba say›ld›klar›ndan ve ilgili Yönetmelik 4.
derece akrabaya kadar nakle izin verdi€inden verici olmalar›, kural olarak mümkündür. Ancak, Organ ve Doku Nakli Kanunu’nda, canl› solid
organ vericisinin 18 yafl›n üstünde ve mümeyyiz olmas› gereklili€i özellikle vurgulanm›fl oldu€u için, 18 yafl›n alt›nda canl› verici kullan›lmas›
hukuka ayk›r›d›r ve zaten uygulamada da bu kiflilerden nakilden kaç›n›lmaktad›r. Bu düzenleme ve uygulama gerek t›p bilimi verilerine gerek ulusalüstü hukuk kurallar›na ayk›r›d›r.
Buradaki temel hata, Avrupa Biyot›p Sözleflmesi onaylan›rken ‘reflit
olmak’ kavram› ile ‘muvafakat yetene€i olmak’ hukuksal kavramlar›n›n anlamlar›n›n birbirine kar›flt›r›lmas›, ayn› gibi alg›lanmas›d›r. Oysa,
en az›ndan Sözleflme ile de çeliflki yaratmayacak bir çözüm vard›r. 16

8

Biyoloji ve T›bb›n Uygulanmas› Bak›m›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Haysiyetinin Korunmas›
Sözleflmesi: ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu€una Dair
Kanun için bkz. Kanun No: 5013 (RG: 09. 12. 2003 tarih ve Nr: 25311).
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yafl›n› doldurmufl ve muvafakat yetene€i olan kiflilerin kardefllerinin yaflam›n› kurtarmak için organ ba€›fllayabilmeleri olanakl›
k›l›nmal›d›r. Bunun için ise, öncelikle ve acilen Türkiye’nin bir taraftan Avrupa Biyot›p Sözleflmesi’ndeki çekincesini geri çekmesi ve di€er
taraftan ise Organ Nakli Kanunu’nun 5. maddesinde bu yönde de€iflikli€e gitmesi gerekir. Uygulamadaki potansiyel kötüye kullanmak yöntem
ve yollar›n›n kullan›lmas›n› önlemek, sadece mutlak yasaklar getirmek
ve bunu icra ederken de birçok insan›m›z›n ölmesine dolayl› katk› yapmak de€ildir. Avrupa Biyot›p Sözleflmesinin 20. maddesindeki düzenleme, bir çekince olmaks›z›n, Türkiye için de geçerli olmal›d›r.
Hatta bu aç›dan, ilik naklini düzenleyen özel bir düzenleme mevcut de€ildir. Bu konu ‘doku nakli’ içinde ele al›nmas› gerekti€i için,
uygulamada çok s›k ilik nakli yap›lmakta ve hatta s›rf ilik nakli amac›yla
bayanlar hamile kalmaktad›rlar. Yap›lan ilik nakli uygulamas› da ayn› düzenlemelere tabi oldu€u ve vericinin 18 yafl›ndan küçük olmas› nedeniyle hukuka ayk›r› olmas›na karfl›l›k, bununla hiçbir adli merci ilgilenmemekte olup, flu ana kadar bu konuda tek bir soruflturma dahi aç›lmamıştır. Tüm resmi kurumlar, bu tür nakillere göz yummaktad›rlar.
Avrupa Konseyi Biyot›p Sözleflmesi’nin 20. maddesine göre, organ
al›nmas›na muvafakat verme yetene€i olmayan kiflilerin korunmas› gerekmektedir. Bu maddeye göre, Sözleflme’nin 15. maddesine muvafakat
verme yetene€i bulunmayan bir kimseden organ veya doku al›namaz.
Ancak, istisnaî olarak ve kanun taraf›ndan öngörülmüfl koruyucu flartlar alt›nda, muvafakat verme yetene€i olmayan bir kimseden rejeneratif dokular›n al›nmas›na belirli flartlar›n gerçekleflmesi kofluluyla izin verilebilir. Bu flartlar flunlard›r: 1) Muvafakat verme yetene€i bulunan uygun bir vericinin bulunmamas›, 2) Al›c› flahs›n,
vericinin erkek veya k›z kardefli olmas›; 3) Ba€›fl›n, al›c› bak›m›ndan hayat kurtar›c› olma beklentisinin bulunmas›; 4) 6’nc› Maddenin 2’nci ve
3’üncü paragraflar›nda flart koflulan yetkinin, kanuna uygun olarak ve
yetkili kurum taraf›ndan onaylanarak, özel olarak ve yaz›l› flekilde verilmifl olmas›; 5) Muhtemel vericinin itirazda bulunmamas›. Sözleflme’nin
bu hükmünün Türk iç hukukuna yap›lacak kanuni de€iflikliklerle yans›t›lmas› gerekmektedir.
Sa€l›k Bakanl›€›’n›n organ nakli bekleme listeleri sadece böbrek
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nakli için çal›flt›r›lmaktad›r. Oysa bunun di€er organ ve dokular için de
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekir. Bu yap›l›rsa, hem daha çok nakil yap›larak
çok fazla kiflinin yaflam ve sa€l›€› kurtar›lacak hem de suiistimaller önlenecektir. Özellikle kalp ve karaci€er alan›nda bu sistemin iflletilmesine
acil ihtiyaç vard›r. Türkiye ne Eurotransplant gibi uluslararas› bir kuruma üyedir ne de Swisstransplant gibi bir kuruluflla iflbirli€i yapmaktad›r.
Baflka bir ifadeyle, bugün itibar›yla ülkemizde merkezi anlamda sadece böbrek ulusal bekleme listesi mevcuttur. Kifliler hangi hastaneye müracaat ettiklerini bildirerek Sa€l›k Bakanl›€›’ndaki ulusal bekleme listesine
kay›t yapt›rmaktadırlar ve böbrek da€›t›m›nda bu liste esas al›nmaktad›r.
Listedeki hastalar›n t›bbi durumlar›n›n güncellemesi iyi yap›lamad›€›ndan zaman zaman sorunlar yaflanmaktad›r. Uygun organ bulundu€u ve
bunun için ça€r› yap›ld›€›nda, hasta ölmüfl veya o an için nakle uygun
durumda olmad›€› ö€renilebilmektedir. Bu ise, büyük bir zaman kayb›
ve ço€u kez de baflka bir insan›n yaflam veya sa€l›€›n›n kurtar›lmas› f›rsat›n›n kaç›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Karaci€er ve kalp konusunda
ise merkezi liste henüz gelifltirilememiştir. Mahalli merkezlerin kendi listeleri vardır ve hastalar ço€unlukla birkaç hastanenin listesine birden kay›t olabilmektedirler. Bu ise, f›rsat ve flans eflitli ile liste s›ras›n›n mant›€›na ayk›r› sonuçlara yol açmaktad›r. K›sa süre önce Karaci€er merkezi listesinin oluflturulma çabalar› bafllat›lmıştır ve bir süre sonra bu sistemin iflletilmesi beklenmektedir. K›smen mesafenin uzakl›€›n›n etken oldu€u
akla gelebilir ise de, bu konu hiç tart›fl›lmamakta, bu neden hiç ileri sürülmemifl olup, daha çok organlar›n yurtd›fl›na gidece€i ve bu nedenle
zaten çok ihtiyac› olan Türkiye’nin güçlük yaflayaca€› ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, özellikle doku ve ilik aç›s›ndan hükümetin münferit
tasarruf ve giriflimleriyle birçok ülkeden doku ve ilik getirtilerek Türkiye’de nakil yap›lmakta veya Türk hasta yurtd›fl›na gönderilerek orada
nakil gerçeklefltirilmektedir.
Ceza hukukçular›ndan birkaç› d›fl›ndaki ceza hukukçular› ve neredeyse tüm özel hukukçular hala 1940’l› y›llarda savunulan görüfllere
at›fla kalp ölümü veya hem kalp hem de beyin ölümü kriterinin birlikte uygulanmas›na taraftard›rlar. Maalesef doktorlar ve Sa€l›k Bakanl›€›
görevlilerinin de ço€unlu€u beyin ölümü ve organ ba€›fl› konusunda
çok bilgili ve duyarl› de€illerdir, özel önem göstermemektedirler. Ka153
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muoyu bu konularda hiç ayd›nlat›lmamaktad›r. Nitekim yukar›da de€inilen 60.000 böbrek hastas›n›n 2/3’ü kendilerinin organ nakli ile iyileflece€i ilgisinden habersizdirler. Hatta canl› organ ba€›fl›na s›cak bak›lmamakta, daha çok kadavradan ba€›fl üzerinde çal›flmalar planlanmaktad›r.
Türkiye’deki nakillerin ço€unun canl› kiflilerden oldu€u gerçek ise de,
gerek canl› gerek ölü vericilerden ba€›fl teflvik edilmelidir. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmedi€i için, özellikle kadavradan organ veya doku
nakillerinde ciddi sorun yaflanmaktad›r.
Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun 11. maddesi ölüm halinin tespitini
düzenlemektedir. Bu hükme göre, “bu Kanunun uygulanmas› ile ilgili
olarak t›bbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaflt›€› düzeydeki kurallar› ve
yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroflirürjiyen ve biri de anesteziyolji ve reanimasyon uzman›ndan oluflan 4
kiflilik hekimler kurulunca oy birli€i ile saptan›r”.
Dikkat edilirse, Kanun, ölçüt olarak “t›bbi ölüm hali” ifadesini kullanm›fl olup, tespit için ise belirli nitelikte 4 kiflilik hekimler kurulunun oybirli€i ile ölümün tespitini zorunlu k›lm›flt›r. Bu düzenleme aç›s›ndan iki
husus özellikle sorunludur. Bunlardan birisi, ölümün tespiti için aç›kça
“beyin ölümü” ölçütünün de€il, “t›bbi ölüm hali” ölçütünün kullan›lm›fl
olmas› ve di€er sorun ile ölümün tespiti için belirli branfllardan mutlaka
4 kifliden kurulu bir hekimler kurulunun bulunmas› ve bunlar›n ancak
oybirli€i ile ölümü tespit edebilmeleridir.
Öncelikle buradaki “t›bbi ölüm hali” kavram› belirsiz ve ölümün
tespitinin t›bben yap›las› gerekti€i d›fl›nda bir fley ifade etmeyen ve herhangi bir ölçütün kabul edilip kullan›lmas›na aç›k kap› b›rakan hatal›
bir düzenlemedir. Her ne kadar, 01. 06. 2000 tarih ve 24066 say›l› Organ
ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli€i “beyin ölümü” ölçütünden (Yönetmelik m. 4/e) söz edilmifl ise de, Yönetmelik’te yer alan bu düzenleme Kanun’da yer al›rsa hem tüm t›p ve hukuk bilim adamlar› nezdindeki kuflkular giderilmifl olacak hem de uygulamada bu ölçüt zorunlu olarak dikkate al›nacakt›r.
Di€er yandan, ölümün tespiti için mutlaka 4 hekim koflulunun aranmas› uygulamada birçok önemli soruna yol açmakta, ço€u kez bu 4 kiflilik uzmanlar kurulu oluflturulamad›€› için, ölüm tespit edilememekte
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ve organ nakli de gerçeklefltirilememektedir. Bunun yerine 1 veya en
fazla 2 hekimin tespitinin yeterli oldu€u Kanun’da yaz›lmal› ve bu hekimlerin hepsinin potansiyel organ vericisi veya vücudunun yan›nda
bulunmas› aranmamal›d›r. Örne€in teknik cihazlarla canl› görüntü aktar›m› suretiyle, Kanunda nitelikleri belirtilen hekimlerin bulundu€u bir
hastane veya ayr› yerlerde bulunmakla birlikte ayn› anda bu görüntülere ulaflan hekimlerin ölümü tespitine olanak tan›nmal›d›r9. Bu özellikle,
Türkiye’de her y›l yüzlerce kiflinin yaflam›n› kaybetti€i trafik kazalar›nda
ciddi say›da organ nakline imkan verecektir.
Organ ve Doku Nakilleri Hakk›ndaki Kanun’un 11. maddesine göre,
ölüm flu surette belirlenmelidir: “Bu Kanunun uygulanmas› ile ilgili
olarak t›bbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaflt›€› düzeydeki kurallar› ve
yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri kardiolog, biri nörolog, biri nöroflirürjiyen ve biri de anesteziyolji ve reanimasyon uzman›ndan oluflan 4
kiflilik hekimler kurulunca oy birli€i ile saptan›r”. Yaln›zca, al›c›n›n müdavi hekimi ile organ ve doku al›nmas›, saklanmas›, afl›lanmas› ve naklini gerçeklefltirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer almalar› yasakt›r (m. 12)10.
ODNK m. 11 uyar›nca gerekli 4 uzman doktorun ayn› anda bulunmas› zor olup, çok s›k bunlar›n bir arada bulunup oybirli€i ile zaman›nda karar vermeleri mümkün olmamakta ve organ veya doku nakli de bu
yüzden yap›lamamaktad›r.Bu nedenle, kanunun de€ifltirilmesi ve 1 tek
veya 2 uzman doktorun ölüm halini belirleyebilmesi olanakl› k›l›nmal›d›r.
Organ Nakli Hizmetleri Hakk›ndaki Kanun Tasar›s› henüz yürürlü€e
girmemifltir. Bu yönde bir yönetmelik halen mer’i ise de, ilgili kanun tasar›s› yürürlü€e girmemifltir. Bu tasar› beyin ölümü ölçütünü benimsemekte ve ölümü tespit edecek doktor say›s›n› 2 doktora indirmesini öngörmektedir. Buna göre, beyin ölümü anestezi ve reanimasyon uzman›
ve di€er bir nörolog ve e€er bu yoksa beyin cerrah› yard›m›yla apne
9

10

Bu öneri aç›s›ndan ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, Yener; “Organ Nakli ve Hukuksal Boyutu (Konu
Ba€lam›nda 8 somut VAKA/SORUnun Türk, ‹sviçre ve Alman Hukukuna Göre Cevapland›r›lmas›
ve Ülkemizle ‹lgili Baz› Öneriler)”, ROCHE Yay›nlar›, Transplantist 2008 (Özel Bask›) ‹stanbul
2009.
Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, “Die Sektion nach türkischem Recht”.
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testiyle ve ülkede kabul edilen bilimsel standart ve araflt›rma yöntemleri
kullan›larak ölüm tespiti yap›lmal›d›r.
Yarg›tay, nüfus siciline yapılan kayda ra€men, ölümün tespitinin t›p
biliminin görev alan› içinde kald›€› düflüncesindedir. Yarg›tay’a göre, bir
kimsenin ölü veya sa€ olup olmad›€› veya belirli bir zamanda yaflay›p
yaflamad›€›n›n TMK’nun 29. maddesi uyar›nca ispatlanmas› gerekmektedir11.
Türk ö€retisinde ölümün tespiti için iki ayr› ölümün tespiti ölçütü savunulmaktad›r: 1) biyolojik ölüm ve 2) beyin ölümü12.
Türk ceza hukuku ö€retisinin aksine, Türk özel hukukunda beyin
ölümü ölçütüne taraftar yazarlar az›nl›ktad›r. Özel hukukçular ölümün
tespitini t›p bilimi alan›na b›rakmakta ve kiflinin art›k geri getirilmesinin
(yaflama döndürülmesinin) imkans›z oldu€u an› ölüm an› olarak kabul
etmektedirler13.
Özel hukukçular aras›nda egemen olan görüfl, ölün tespiti aç›s›ndan
karma bir ölçüt yöntemi kabul etmek yönündedir: bu ölçüte göre, ölümün tespiti için, beyin ölümü yan›nda di€er bütün organlar›n da fonksiyonlar›n› yitirmesi gerekir14. Bu yazarlara göre, beyin ölümü ölçütünün
baz› yazarlarca kabul edilmesinin nedeni bilimsel kesinlikten ziyade, organ nakillerini kolaylaflt›rmas›d›r ve bu ölüm ölçütü 90’l› y›llarda hukuk
camias›nda ifade edilmekle birlikte, kuflku ile karfl›lanm›flt›r15.
Türk Tabipler Birli€i 18.04.1968 tarihinde birçok ölçütün birlikte kullan›larak ve sadece beyin ölümü de€il di€er baz› organlar›n da fonksiyonunun yitirilmesinin ölümün kabulü için gerekli oldu€una karar vermifltir.
Sa€l›k Bakanl›€›’na ba€l› resmi bilirkiflilik kurumu Yüksek Sağlık
Şûrası 24.11.1969 tarihli karar›yla beyin ölümü ölçütünü kabul etmifltir.
11
12
13
14
15
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Yarg›tay 1. Ceza Dairesi 11.08.1972 tarihli karar›yla, ölüm an›n›n, insan›n tüm organlar›n›n fonksiyonunu yitirdi€i an oldu€u yönünde karar
vermifltir16.
Kan›mca mevzuattaki tüm ilgili hükümlerin de€ifltirilmesi ve bu aç›dan tek bir ölçütün, modern t›bb›n da ölüm an› olarak kabul etti€i beyin ölümünün gerçekleflti€i an›n ölüm an› olarak kabul edilmesi gerekir.
Sa€l›k Bakanl›€› Organ nakli Dan›flma Kurulu’nun 06.08.1990 tarih ve
3350 say›l› karar›ndaki beyin ölümü kriterinin mevzuat ve uygulama aç›s›ndan ba€lay›c› hale getirilmesi gerekir.
Kanundaki t›bbi ölüm ölçütü yerine, bununla çeliflkili ve daha yerinde
hüküm killeri Yönetmeli€i’ndeki beyin ölümü ölçütü kabul edilmelidir17.
Kan›mca, Türkiye’de kadavradan organ veya doku nakli say›s›n›n azl›€› konusundaki en önemli etken, beyin ölümü tespit say›lar›ndaki düflüklüktür. Bu ölçü Son y›llardaki gösterilen çabalarla bu say›y› 2009 y›l›
için 900’ün üzerine ç›kar›lm›flt›r. Gerek beyin ölümü ölçütünün tam uygulanmamas› gerek beyin ölümüne ra€men doktorlar›n sübjektif nedenlerle bir mucize beklemeleri veya ölüm olgusunun tespitine ra€men
hasta yak›nlar›n›n iste€i ile hastay› yaflam destek ünitesinden ç›karmamalar› olumsuz etki yaratmaktad›r. Önceki y›llarda beyin ölümü tespitleri 200-300 rakamlar›n› aflmamaktayd›. Türkiye’nin ihtiyaçlar› için canl›dan organ nakli için y›ll›k 2500 beyin ölümü tespitinin zaman›nda yap›lmas› gerekti€i ifade edilmektedir. Bu konudaki tutukluk hekimlerimizden kaynaklanmaktadır. Doktorlar aras›nda hastan›n yeniden yaflama
dönebilece€i hususunda bilimsel manada endifle duyanlar bulunmakta,
bu ise, bilgi eksikli€inden kaynaklanmaktadır.
ODNK’nun 14. maddesi aç›s›ndan kural olarak ölen kimsenin ve
e€er bunun yoksa kanunda s›rayla düzenlenmifl belirli akraba veya yak›nlardan kanuni s›ra itibariyle beyanda bulunabilecek herhangi birisinin r›zas› modelini esas alan Kanun, iki ayr› sisteme daha yer vermifltir.
Bunlardan birisi kaza veya do€al felaketler an›ndaki zorda kal›fl modeli

16
17

Bkz. Özel, Medeni Hukuk Aç›s›ndan Ölüm An›n›n Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka ‹liflkin
Baz› Düflünceler, S. 53.
Bu ölçü ve metodlar için bkz. Ak›nc›, fiahin; Organ Nakli Aç›s›ndan Ölüm Zaman›n›n Tespiti
(http://www.sahinakinci.com) (Siteye Girifl: 20.11.2009, Saat: 21:00).
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ve öbürü de, ceset üzerinde de€ifliklik yapmayan kornea gibi dokularla
cesedin bilimsel araflt›rmalara konu edilmesine iliflkin farkl› modeldir
(m. 14). ODNK’nun 14. maddesi hükmü flöyledir:
“Bir kimse sa€l›€›nda vücudunun tamam›n› veya organ ve dokular›n›, tedavi, teflhis ve bilimsel amaçlar için b›rakt›€›n› resmi veya yaz›l› bir
va si yet le be lirt me mifl ve ya bu ko nu da ki is te €i ni iki ta n›k hu zu run da
aç›klamam›fl ise s›ras›yla ölüm an›nda yan›nda bulunan efli, reflit çocuklar›, ana veya babas› veya kardefllerinden birisinin; bunlar yoksa yan›nda bulunan herhangi bir yak›n›n›n muvafakatiyle ölüden organ veya
doku al›nabilir.
Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir de€ifliklik yapmayan dokular al›nabilir.
Ölü, sa€l›€›nda kendisinden ölümünden sonra organ veya doku al›nmas›na karfl› oldu€unu belirtmiflse organ ve doku al›namaz.
Kaza veya do€al afetler sonucu vücudunun u€rad›€› a€›r harabiyet
nedeniyle yaflam› sona ermifl olan bir kiflinin yan›nda yukar›da say›lan
kimseleri yoksa, sa€lam doku ve organlar›, t›bbi ölüm halinin al›nacak organlara ba€l› olmad›€› 11 inci maddede belirlenen hekimler kurulunun
raporuyla belgelenmek kayd›yla, yaflam› organ ve doku nakline ba€l› olan
kiflilere ve naklinde ivedilik ve t›bbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve r›za aranmaks›z›n organ ve doku nakli yap›labilir. Bu hallerde, adli
otopsi, bu ifllemler tamamland›ktan sonra yap›l›r ve hekimler kurulunun
raporu adli muayene ve otopsi tutana€›na geçirilir ve evrak›na eklenir.
Ayr›ca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araflt›rma faaliyetlerinde faydalan›lmak üzere vasiyet edenlerle yatakl› tedavi kurumlar›nda
ölen veya bunlar›n morglar›na getirilen ve kimsenin sahip ç›kmad›€› ve
adli kovuflturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmad›€› takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araflt›rma için kullan›lmak üzere ilgili yüksek ö€retim kurumlar›na verilebilirler. Bu cesetlerin
defin hususu dahil tabi olacaklar› ifllemler Adalet, ‹çiflleri, Sa€l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›klar›nca bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren 3
ay içinde ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.”.

Belirtelim ki, ilk f›krada aç›kça ilgili kimsenin r›zas›, hukuki tasarrufunun dikkate al›naca€› yaz›l› oldu€u halde, uygulamada doktorlar ya
inand›klar› etik ilkeler veya hasta yak›n›ndan kaynaklanabilecek fliddet
olgusundan korkarak, ilgili kimsenin vasiyetine ra€men, ölenin birinci
derece yak›n›ndan izin istemekte ve e€er bu kifli izin vermez ise, organ
naklini yapmaktan vazgeçmektedirler. Türk Ceza Kanunu’na göre, bu
nakli yapmad›€› için bir hastan›n hayat›n› kaybetmesi halinde doktor ih158
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mal suretiyle ve olas› kastla insan öldürme suçunu iflledi€i halde, uygulamada adli merciler bunu araflt›rmamakta ve hekimler de etik ilkeler
veya ölenin yak›nlar›ndan korktuklar› için ve çok az sayıdaki bazı doktorlar ise bu yak›n›n izninin gerekli oldu€unu sand›€› için nakli yapmamaktad›rlar.
Di€er yandan TCK.nun 14/4. maddesinin, “kaza veya do€al afetler
sonucu vücudunun u€rad›€› a€›r harabiyet nedeniyle yaflam› sona ermifl
olan bir kiflinin yan›nda yukar›da say›lan kimseleri yoksa, sa€lam doku
ve organlar›, t›bbi ölüm halinin al›nacak organlara ba€l› olmad›€› 11.
maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kayd›yla, yaflam› organ ve doku nakline ba€l› olan kiflilere ve naklinde ivedilik ve t›bbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve r›za aranmaks›z›n organ ve doku nakli yap›labilece€ini” düzenlemesine karfl›l›k, bu
hüküm gerek bu düzenlemenin ço€u hekim taraf›ndan bilinmemesi, gerekse teknik alt yap›nın, nakil merkezleri say›s›nın ve personel say›s›n›n
eksikli€i nedeniyle hiç iflletilmemektedir. Son 5 y›l içinde Türkiye’de yaflanan iki büyük deprem ve s›k s›k yaflanan sel felaketlerinde ve hatta
tatil veya bayram günlerinde meydana gelen trafik kazalar›nda onlarca
ölüm meydana geldi€i halde, personel, teknik altyap› eksikli€i vs. nedeniyle, bu özel düzenlemenin sunduğu olana€a dayanarak, tek bir tane
dahi organ nakli gerçeklefltirilememifltir.
Maalesef son y›llarda, organ mafyas› uygulamada etkin olmaya bafllam›fl ve fakir insanlardan para ile organlar›n›n sat›n alındığı tespit edilmifltir.
Halen Türkiye’de, her ne kadar organ mafyas›n›n yoklu€u özellikle doktorlar taraf›ndan iddia edilse dahi, yak›n tarihte yaflanan iki olay, bunun
aksini göstermektedir. Bunlardan birisi ‹stanbul’da gerçekleflen ve birkaç
doktor ve di€er kiflilerin oluflturdu€u organ ticareti için örgüt kurma suçu
olup, bu ör güt üyeleri, bir çok ki fli den il le gal or gan alınıp satılması,
nakdilmesi vs. nedeniyle, organ ticareti için suç örgütü kurmak ve yönetmek suçu ile organ ticareti suçlar›ndan mahkum edilmifllerdir18. Di€er sansasyonal bir eylem ise, Afyon flehrinin bir köyünde, neredeyse köyün tamam›na yak›n nüfusunun birer böbre€inin, birçok doktor ve di€er kiflilerce sat›n al›nmas› ve baflka kiflilere sat›larak nakledilmesi olay›d›r. Bu olay
18

Bu karar Yarg›tay taraf›ndan onanm›flt›r. Bkz. 8. CD. 26. 01. 2006., E. 2004/9105, K. 2005/126, Teb.
No: 8/2004-124000.
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hakk›ndaki ceza davas› halen sürmekte olup, dava sonunda, organlar›n›
satan kimselerin savunmalar› nedeniyle, TCK.nun 92. maddesinde yaz›l›
hatal› hüküm nedeniyle organ›n› satan kiflilerin cezaland›r›lmayaca€› kuvvetli bir olas›l›k olup, organ› al›p nakletme, satma, arac›l›k etme vs., eylemlerini yapan kimselerin cezaland›r›lmas› beklenmektedir. Çünkü, TCK.nun
92. maddesinde organ ve doku ticaretiyle hukuksal mücadeleyi önemli ölçüde engelleyen hatal› bir hüküm düzenlenifltir. Bu hükme göre, hakim
organ›n› satan kimsenin içinde bulundu€u sosyal ve ekonomik durumunu
göz önünde tutarak, o kifliye ceza vermeyebilece€i gibi cezas›nda indirim
de yapabilecektir. Cezan›n tayin ve tespitine iliflkin temel hüküm olan
TCK. m. 61’deki düzenlemelere ra€men, ayr›ca sevk edilen hüküm birçok
aç›dan hatal›d›r. Fakir insanlar›n organlar›n› satt›klar› görülmedi€i için, organ satan failler sürekli bu hükümden yararlanacaklard›r. Sadece organ›n›
satan fail için bu hükmün düzenlenip, di€er failler için bu düzenlemenin
olmamas› eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. Ayr›ca, hakime ceza vermemek ile cezadan indirim yapmak aras›nda genifl ve keyfi bir yetki tan›nmas› hukuka
ayk›r› hatal› kararlara neden olacakt›r. Yine bu hüküm, TCK. m. 93’deki etkin piflmanl›k hükmünün de s›rf organ›n› satan fail için getirildi€i dikkate
al›nd›€›nda, organ›n› satan kiflinin di€er failleri isimlerini aç›klayaca€› tehdidiyle çok yüksek mebla€da para almas›na ve e€er bunu baflaramaz ise
hem 92. maddeden hem de di€er failleri ihbar ederek 93. maddeden yararlanmas› gibi hatal› sonuçlara yol açacakt›r. Oysa, somut olayda as›l azmettiren ve kazançl› ç›kan fail organ›n› satan fail olmufl olabilir ve bunun
cezas›z b›rak›lmas› anlafl›l›r bir düzenleme de€ildir.
Organ ve doku ticareti suçunda etkin piflmanl›k hallerini düzenleyen
TCK.nun 93. maddesi hükmü de yerinde olmam›flt›r. Etkin piflmanl›€›
sadece organ›n› satan kifli için öngörmesi, di€er failler için bu hükmün
iflletilmemesi ve esas›nda örgütlü suçluluk için düzenlenmesi gereken
bir hükmün ifltirak halinde ifllenen suçlar için de öngörülmesi, suç politikas› aç›s›ndan yerinde olmam›flt›r.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, organ ve doku ticareti suçunun cezas› oldukça basit olup, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza
‹nfaz Kanunu hükümleri karfl›s›nda, bu cezan›n suçun önlenmesi ve failin ›slah› için hiçbir cayd›r›c›l›€› ve ifllevi olmayacakt›r.
Ö€retideki elefltiriler üzerine, çapraz organ nakli yap›lmamas› yönün-
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deki uygulama biraz hafifletilerek, belirli akrabalar aras›nda canl›dan
çapraz ba€›fl fleklinde yap›lmas› yolu aç›lm›flt›r. 05.03.2010 tarihli Organ
ve Doku Nakilleri Yönetmeli€i’ndeki de€iflikli€e19 kadar canl›dan çapraz
ba€›flla organ nakline Sa€l›k Bakanl›€› genelgeleriyle izin verilmemekteydi. Bu Yönetmelik de€iflikli€i ile, çapraz nakiller, organ nakli olmay›
bekleyen iki hastan›n Yönetmelikte de€ifliklik yapan 05.03.2010 tarihli
de€iflikli€in birinci f›kras›nda belirtilen nitelikleri haiz kiflilerin, birbirlerinin al›c›lar›na karfl›l›kl› organ verdikleri nakil türü olarak tan›mlanm›fl
ve çapraz nakillerin, herhangi bir organ nakli merkezine kay›tl› hastalar
aras›nda karfl›l›kl› r›za ile, Komisyona baflvurmaks›z›n yap›labilece€i kabul edilmifltir. Bu uygulama de€iflikli€i önemli bir ad›m olmakla birlikte,
yetersizdir. Organ ve doku ticareti suçuna vücut vermedi€i sürece, gerek
akrabalar aras› gerek akraba olmayanlar aras›nda çapraz ba€›fla izin verilmelidir. Yine gerek tek bafl›na çapraz ba€›fl olsun gerek çapraz ve
flartl› ba€›fl bir arada olsun, canl› kifliler kadar ölen kimselerden ba€›fl ve
nakle de izin verilmelidir. Kanun ve Anayasa’n›n yasaklamad›€› bir husus, Sa€l›k Bakanl›€›’n›n Yönetmeli€i ile yasaklanamaz ve bu yöndeki
yasak hiçbir hukuksal veya etik amaca da hizmet etmemektedir. S›rf organ ticaretini önleme kayg›s›yla getirilen bu hüküm yerine, bu eylemler
serbest b›rak›lmal› ve fakat organ ticareti eylemleriyle daha etkin mücadele edilmelidir.
Bu Yönetmelik de€iflikli€inin 1/1. maddesiyle akraba d›fl›ndan canl›
organ ba€›fl›nda da anlams›z bir k›s›tlama getirilmifl ve bu tür bir ba€›fla
s›n›rl› koflullarla izin verilmifltir. Buna göre, “canl›dan organ nakli, al›c›n›n en az iki y›ldan beri fiilen birlikte yaflad›€› efli, dördüncü dereceye
kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kay›n h›s›mlar›ndan yap›labilir.
Yukar›da belirtilen canl› verici olabileceklerin haricinde, canl›dan nakil
yap›labilmesi için; naklin yap›laca€› ilde oluflturulacak Etik Komisyonun
verici ile al›c› aras›nda, bu Yönetmeli€e ve di€er ilgili mevzuata ayk›r›
herhangi bir hususun bulunmad›€›n› ve etik aç›dan organ ba€›fl›n›n uygunlu€unu onaylamas› zorunludur. Nakil için al›c› ve verici il sa€l›k müdürlü€ü arac›l›€›yla Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte öncelikle Komisyona baflvurmak zorundad›r”. Buradaki k›s›tlamalar›n da kald›r›lmas› ve
fakat ayn› zamanda gizli organ ticareti eylemlerinin kontrol edilmesi ve
19

RG: 05. 03. 2010 tarih ve Nr: 27512.
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etkin biçimde önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmelidir.
Di€er sorunlu bir konu, uygulamada canl›dan ve ölüden flartl› organ
ba€›fl›n›n kabul edilmemesidir. Günümüz Türkiye uygulamas›nda flartl›
organ ba€›fl› genelde kabul edilmemektedir. Ayr›ca, 2000 tarihli ODNHiz. Yönt. m. 6/e, 29 ve 31’deki düzenleme de flartla ba€›fla engel oluflturabilir. Ancak kanuni düzenleme flart olup, organ ba€›fl› say›s›n› art›rmak ve organ ticaretini önlemek için de flartl› ba€›fla izin vermek gereklidir. Esas›nda mevcut kanuni düzenlememiz aç›s›ndan flartl› ba€›fla engel herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r. Ancak Organ, Doku, Hücre
Nakli Hizmetleri Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla€›’nda konuya iliflkin
düzenleme yer alm›flt›r20. Bu kapsamda kiflilerin organ ba€›fl›na ilgilerini
artt›rmak amac›yla, organlar›n kendilerinin belirleyece€i kiflilere nakledilebilece€i ifade edilmektedir (m. 2). Bu kapsamda mevcut düzenleme
aç›s›ndan da, kan›mca, yasaklayan bir hüküm olmad›€› için, kiflilerin
bu konuda irade hürriyetlerinin bulundu€unu söylemek mümkün olacakt›r21.
Baflka bir sorun, flu anda uygulamada kanundaki akrabal›k yok ise,
hasta ve vericinin Etik Kurul’a girmesinin gerekli olufludur. Uygulamada
bir merkezin etik kurulu organ naklini reddeder ve fakat bir di€er kurul
kabul ederse sorun ç›kmaktadır. Esas›nda, bu duruma iliflkin aç›k kanun
hükmü yoktur; sorun henüz sadece Taslakta yer alan bir durumdur. Ancak, Tasla€›n yürürlü€e girmesi halinde de, sorundaki gibi bir durumun
varl›€›nda ne yap›laca€› konusunda bir aç›kl›k bulunmamaktadır. Burada, öncelikle iflin birden fazla etik kurula gitmesi önlenmelidir. Bu önlenemez ve birden fazla Etik Kuruluna gitme gibi bir durum do€arsa, bu
bir yorum sorunudur ve kan›mca burada etik kurullardan birinin olumlu
karar vermesi, organ›n nakli için yeterli görülmelidir. Di€er kurulun karar›na itibar eden hekimler ise, görevin icras› ve hata kurallar› nedeniyle
o kurulun karar›na dayanarak nakil yapmad›klar› için hukuken sorumlu
tutulmamal›d›rlar. Ancak, do€ru olan›, bu gibi durumlarda tek bir kurulun karar›n›n yeterli olmas› ve konunun birden fazla kurula gitme mekanizmas›nın engellenmesidir22. Sa€l›k Bakanl›€› geçmiflte yaflanan bu sorunun önlenmesi ve tüm etik kurullar›n kararlar›n›n ifllerlik kazanmas›
20
21
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için, nakilleri yakın tarihte Sa€l›k Bakanl›€› bünyesinde tek merkezi etik
kurulun onay›na ba€lam›flt›r. Bakanl›k nezdinde olan bu kurul, gerek
ilaç denemelerine, gerek organ nakline izin verecektir. Bakanl›€›n siyasal yap›s›, kurulun ba€›ms›z olmamas› ve etik kurullar aras›nda ciddi bir
kalite-standart seviye fark›n›n bulunmas›, bu alanda sürekli suiistimal
olanaklar› yaratmaktad›r. Yerel etik kurullar›n kararlar›n›n ba€›ms›zözerk bir kurulca onay› yeterli ve gerekli k›l›nmal›d›r.
Büyük flehirlerde (örne€in ‹stanbul’da) aktif karaci€er nakli yapan merkezler genelde özel merkezlerdir ve bu merkezlerin 80-150 milyar aras› ek farklarla bu nakilleri gerçeklefltirdikleri iddia edilmektedir. Bu iddia-varsay›ma göre, dolay›s›yla paras› olan hastalar öne ç›kmaktad›r ve hiçbir karfl›l›k beklemeden yak›n›n›n organ›n› ba€›fllayan
kiflilerin organlar› da bir flekilde sat›lm›fl, ticarete konu edilmifl olmaktad›r. Burada nakil merkezleri, ilgili yönetici ve çal›flanlar› aç›s›ndan, nakil
ameliyat› için gerekli masraflar d›fl›nda, organ nakli yap›lmas› için al›nan
(ek) ücretler TCK m. 91/3 ve ODNK m. 15’deki suçun ifllenmesi anlam›n› tafl›yacakt›r; bu eylem suç teflkil eder. Burada doktor veya hastanenin
kamu veya özel sektörde yer almas›n›n bir önemi yoktur; eylem suçtur.
Organ ve Doku Nakli Hakk›nda Kanun ilgili kimsenin ve belirli s›rayla düzenledi€i akrabalardan birisinin iznini organ nakli için yeterli görürken, bu hüküm uygulamada doktorlarca dikkate al›nmay›p, nakil için ayr›ca akrabalardan izin al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Ölenin akrabalar› yeterince bilgilendirilmedi€i ve kendileri ayd›nlat›lmad›€› için de, kadavradan
ba€›fla yasan›n zorunlu k›ld›€› durumlarda akrabalar izinden kaç›nmaktad›r. Yukar›da da de€inildi€i üzere, organ ba€›fl› genellikle canl›lardan olmaktadır ve fakat öldükten sonra nakil için organ ba€›fl› son derece azd›r. Bunun çeflitli sosyolojik ve kültürel nedenleri vard›r. Ancak, e€er aksine bir vasiyet yoksa, organ koordinatörleri ailelerle konuflup onlar› ikna
ederek ba€›fl› sa€layabilmektedirler. Aileler, konu kendilerine izah edilince buna izin vermektedirler. Hukukçular›n hatal› yorumlar› nedeniyle,
çapraz organ ba€›fl› ve flartl› organ ba€›fl› kabul edilmemekte, ölen kimsenin organ ve dokusu ulusal bekleme listesine al›narak, s›ra kime geldiyse ve nakil uygunsa ona nakledilmektedir. Bu konuda en önemli gö-

22

Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, “Organ Nakli Ve Hukuksal Boyutu”.

163

SUÇ VE CEZA 2010 SAYI : 3 MEVZUAT, ÖĞRETİ VE UYGULAMA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ

rev ve fonksiyonu ün yapm›fl (örne€in Levent Yücetin, Cemal Ata Bozoklar vs.) baz› organ nakli koordinatörleri gerçeklefltirmekte, onlar beyin
ölümü sonras› aileleri ikna ederek izin almaktad›rlar. Organ doku sat›lamaz; ancak bu koordinatörler özel olarak ödüllendirilebilirler.
Organ ve doku nakli ve hatta kök hücre araflt›rmalar› ve embriyonun
korunmas› ayr› kanuni düzenlemelere kavuflturulmal›d›r. Türkiye’de embriyo nakli ve kök hücre çal›flmalar›yla ilgili bir kanun bulunmamaktad›r. Bu tür nakiller Sa€l›k Bakanl›€›’n›n genelgeleriyle düzenlenmektedir. Ayr›ca, doku ve organ nakli ayn› hükümlere tabi tutulmaktad›r; bunlar›n farkl› koflullarla farkl› kanunlarda düzenlenmeleri gerekir. Embriyo transferi için organ nakli kanunu yeterli de€ildir. Bu alana özgü
özel bir kanun yap›lmal›d›r. Bunun yan›nda ayn› müdahalelere iliflkin
genel olarak hücre, özel olarak kök hücre çal›flmalar› ve nakli ile
ilgili özel bir kanuna ihtiyaç vard›r. Avrupa Konseyi Biyot›p Sözleflmesi
esas al›narak Embriyonun korunmas› ile Kök Hücre kanunlar› ç›kar›lmal› ve bu konulara iliflkin nakillerle ilgili olarak da ister özel kanunlar›nda, ister TCK’nda, suiistimal eylemleriyle ilgili olarak suç ve ceza normlar›na yer verilmelidir.
Organ ve/veya dokusunu ba€›fllayana kanuni baz› öncelikler tan›nmal›d›r. T›pk› kan veren insanlar›n öncelik hakk› oldu€u gibi, bu
kimseler bekleme listesinde özel bir bölüme ve rüçhanl› kifli olarak kaydedilerek bunlara veya belirleyecekleri yak›nlar›na acil ihtiyaç oldu€unda liste bekleme s›ras› aç›s›ndan öncelik verilmelidir.
Cenaze masraflar›n›n, nakli ve defnedilmesi ile mezar kiralama masraflar›n›n devlet taraf›ndan üstlenilmesine gidilmesi de organ ba€›fl› olgusunu tetikleyebilir.
Uluslararas› organ ve doku nakli yapan kurulufllar ile entegrasyon
sa€lanmal› ve iflbirli€i yap›lmal›d›r. Bu ba€lamda Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli€i m. 30’un yurtd›fl›ndaki sistemlerle entegrasyona iliflkin direktifi uygulamaya geçirilmelidir. Suçla ortak mücadele eden devletler, insan yaflam ve sa€l›€› için bu iflbirliklerini
gelifltirebilirler.
Bu arada organ ve doku ba€›fllayan›n erken emekli olmas›, devlet taraf›ndan özel bir sa€l›k sigortas›yla ödüllendirilmesi, resmi konut kredi-
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siyle teflvik edilmesi gibi tedbirler de düflünülmelidir. Ancak burada kiflinin bu iradesini her zaman geri alabilece€i ihtimali göz önünde
tutularak, kötüye kullanmalar›n önüne geçici tedbirler de al›nmal›d›r.
Yo€un bak›m üniteleri ve özellikle yatak say›lar› art›r›lmal› ve
ölümlerin erken tespiti için azami gayret gösterilmelidir. Bunun devam› olarak da, adeta zamanla yar›fl›ld›€› için, organ ba€›fl› ve nakli koordinatörlü€üne çok önem verilmeli ve iyilefltirilmesi yan›nda, bürokratik ve adli mekanizmalar h›zland›r›lmal›, suiistimalleri önleyici
ve fakat h›zl› hareket eden bir sistem oluflturulmal›d›r.
En önemli husus insanlar› bu konuda bilinçlendirmek ve organ ve doku ba€›fl›n› teflvik etmektir. Organ nakli konusu sadece bilimsel veya hukuksal bir sorun olmay›p, ayn› zamanda sosyal bir olgudur. Bugün Türkiye’de yaklafl›k 60.000’den fazla kifli böbrek nakli yapt›rmak için organ beklemektedir ve organ bekleme listeleri ‘ölüm listeleri’ olarak adland›r›lmaktad›r23.
‹fl ve sosyal sigorta mevzuat›nda de€ifliklik yap›larak, organ, doku veya hücre vericisi kimselere ifl bulmak, erken emeklilik ve sigorta alanlar›nda, sorun ç›karmak bir yana, aksine insanlar› ba€›fla
teflvik için bu eylemler mükafatland›r›larak, belirli alanlarda rüçhanl› statüler yarat›lmal›d›r. Günümüzde böbreklerinden birisini ba€›fllayan ve bazen bunu kendi çocu€unun yaflam›n› kurtarmak için yapan
bir kimse ifle al›nmamakta veya sigorta alan›nda kendisine güçlükler ç›kar›lmaktad›r. Oysa, nas›l belirli say›da iflçi istihdam eden iflyerleri kanunen
belirli say›da engelli çal›flt›rmak zorunda ise, bir ifl baflvurusu yapan kimsenin ifl aç›s›ndan en önemli asli bir husustaki özelli€i tafl›mamak istisnas›
hariç, ifle almada ona öncelik tan›nmak zorunlulu€u getirilmelidir.
Ço€u kez organ al›c›s› veya yak›nlar› ya da sigortas› masraflar›
üstlenmekle birlikte, as›l sorun organ ba€›fllayan aç›s›ndand›r.
Burada organ ba€›fllayan›n (operasyon nedeniyle çal›flamama,
üc ret siz izin kul lan mak vs.) tüm za rar la r› gi de ril me li ve as›l
önemlisi t›bbi müdahalenin onun pay›na düfleni devletçe öden23

Bozoklar, Ata; “Organ nakli bekleme listeleri ölüm listelerine dönüflmesin”, Medimagazin,
19.05.2008, s. 20.
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melidir. Kendisine organ nakledilen kimsenin mali durumunun iyi olmas› durumunda Devlet bu kimseye rücu edebilir. Ancak bafllang›çta
Devlet her iki taraf›n t›bbi müdahale masraflar›n› üstlenmeli ve ayr›ca
çal›flamama, ücretten yoksun kalma veya t›bbi müdahalenin baflar›s›zl›€›
gibi baflkaca bir zarar meydana gelirse bunu üstlenmelidir.
Bu ba€lamda organ vericileri çok uzun süreli sigortalanmal›d›rlar. Bu husus kanuna özel hüküm konularak gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde hangi statü veya isimle olursa olsun çal›flanlar için ayn› flekilde gerçeklefltirilmelidir. Sigorta flirketleri yaflam
ve sa€l›k riskleri nedeniyle bu kimseleri uzun süreli olarak sigortalamaktan kaç›nmaktad›rlar: Bu durum, yap›lacak kanuni düzenlemelerle engellenmelidir. Burada özel sektör desteklenmeli ve Devlet vergilerden münhas›ran bu alanda kullan›lmak üzere sa€l›€a ayr›
bütçe ay›rmal›d›r. Günümüzde toplum halinde yaflamaktay›z ve di€er
görev sorumluluklar›m›z yan›nda, sosyal/toplumsal dayan›flma ilkesinin
günümüz sosyal demokratik hukuk devletinin en önemli ilkelerinden oldu€u ve hatta zaman zaman ceza hukukunu dahi etkiledi€i bilinmektedir.
Hazine arazisini iflgal ederek gecekondu yapan kimselere bu arazilerin
ba€›fllanmas›, özel af kanunlar› ç›kar›larak bu haks›z iktisab›n legallefltirilmesi, flehir plan›na ayk›r› olarak ve hazine arazisini ya€malayarak dere
yataklar›na ev yapanlar›n u€rad›klar› ya€mur, su taflk›n›, deprem vs.’de
devlet hazinesinden bu kimselere yap›lan yard›mdan daha meflru, gerekli, sosyal ve etik yard›m, organ, doku veya hücre nakli gibi ciddi a€›r hastal›klarda Devletin bu kimselere her tür maddi yard›mda bulunmas›d›r”24.
Organ nakline mi yoksa otopsiye mi öncelik verilmesi gerekti€i Türk
uygulamas›ndaki ön önemli sorunlardan birisidir.
Bu konu özellikle Türk ceza hukuku alan›nda oldukça tart›flmal›d›r25:
Kan›mca organ nakli otopsiden daha önemli ve önceliklidir. Her zaman olmamakla birlikte, organ nakli ile otopsi aras›nda o k›sa zaman
süreci aç›s›ndan bir tercih yap›lmas› gerekiyorsa, organ nakli tercih edilmelidir; burada üçüncü kifli(ler) lehine bir zora kal›fl (›zt›rar) halinin ger24 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, “Organ Nakli ve Hukuksal Boyutu”, s. 16 vd.
25 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, Yener; “Autopsie versus Organtransplantation”, ‘Organtransplantation’,
VI. Deutsch- Türkisch Symposium zum Medizinrecht Halle 2009 (Hrsg. Henning Rosenau), Nomos
Verlag (Bask›da).
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çekleflti€i söylenebilir. E€er potansiyel organ al›c›s› nakil yap›lmayarak
otopsi yap›lmas›n›n tercih edilmesi halinde yaflam›n› kaybedecek ise,
burada ›zt›rar halinin varl›€› kabul edilerek, otopsi de€il organ nakli tercih edilmelidir: Gerçeklefltirilen eylem hukuka uygun olacak ve ne suç
ne de bir haks›z fiil teflkil etmeyecektir. Yaflam hukuksal de€eri, otopsiden elde edilmesi umulan adli yararlardan önemlidir. Organ nakli otopsi sonucunu beklememelidir. Organ nakli gerçeklefltirilirken suç delil
veya belirtisi varsa, TCK. m. 280 uyar›nca ilgili adli mercie suç ihbar› yap›lmal›d›r26.
Uygulamada otopsi yap›lmadan ve özellikle de savc›l›€a haber verilmeden veya savc›dan “izin al›nmadan” organ nakli yap›lan hallerde, ilgili kifliler hakk›nda ceza soruflturmas› aç›lmaktad›r. Bu tutum hukuka
ayk›r› olup, ne savc›n›n beklenmesi gerekmekte ne de savc›n›n bu yönde bir “izin” vermesi uygulamas›n›n hukuksal bir temeli bulunmaktad›r.
Her zaman kolay olmamasına ve nakli tehlikeye düflürebilecek niteli€ine ra€men, otopsi ve organ naklinin eflzamanl› icras› da mümkündür.
Bu durumda bir taraftan ilgili organ(lar) nakil için al›n›rken, ilgili süjeler
ve bilirkifli otopsiyi icra edebilir. Ancak bu durumda, otopsi organ naklini olanaks›z k›lmamal› veya ciddi biçimde tehlikeye sokmamal›d›r.
Kald› ki, otopsiden bir delil veya emare elde edilip edilmeyece€i bilinmemekte ve sonuçta hiçbir veriye ulafl›lamamaktad›r. Burada bir kuflku üzerine yap›lan bir adli ifllem vard›r ve bir yaflam kurtaracak organ
nakli bu varsay›ma feda edilmemelidir. Organ naklinin otopsiye nazaran
bir önceli€i vard›r ve otopsiden elde edilecek delil veya emare de, adli
vakan›n ayd›nlat›lmas› da, organ naklinden vazgeçmeyi gerektirecek bir
önem veya kutsiyete sahip de€ildir27.

Sonuç
1) Mevzuattaki ölüm kavram› farkl›l›klar›na son verilmeli ve sadece
Yönetmelikte de€il, öncelikle ODNK’nda ve di€er kanunlarda ayn› ve tek ölçüt, beyin ölümü ölçütü kabul edilmelidir. ODNH Yö26
27

Ünver, “Organ Nakli Ve Hukuksal Boyutu”, s. 13.
Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ünver, “Autopsie versus Organtransplantation”.
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netmeliği’nde belirsiz biçimde ifade edilen ve Organ Nakil Koordinatörleri Yönergesi ve beyin ölümü formlar›nda ayr›nt›s› düzenlenen beyin ölümü ölçütünün, organ veya doku naklinde tek
esas al›nmas› gereken ölçüt oldu€u Kanun’da düzenlenmelidir.
2) Ölümün tespiti için 4 uzman doktor koflulundan vazgeçilerek bir
veya en fazla iki doktorun tespiti yeterli say›lmal›d›r. Bu de€ifliklik yap›l›ncaya kadar, nakil yap›labilecek vakalarda, bu doktorlar›n ayn› anda ve gereken yerde bir arada bulunamad›klar› durumlarda, görüntülerin ve di€er verilerin teknik olanaklarla farkl›
yerlerdeki bu dört uzmana iletilmesi ve bu uzmanlar arasında
iletiflim kurularak ölüm karar›n› acil verebilmeleri sa€lanmal›d›r.
Bu aç›dan nöbetçi doktorluk uygulamasına geçilmeli ve organ
nakilleri için de gerekli uzmanl›k alan›ndaki yeterli doktorun 24
saat görev bafl›nda olmalar› mutlaka sa€lanmal›d›r.
3) Ölen kimsenin, ölüm öncesi vasiyetnamesi, organ ba€›fl›, aç›k
veya z›mni iradesi (r›zas›) mutlaka uygulamada dikkate al›nmal›d›r. Organ ba€›fl›n›n bulundu€u hallerde, kanunen gerekli olmad›€› ve ilgili kimsenin r›zas›n›n yeterli oldu€u durumlarda doktorlar›n veya organ koordinatörlerinin birinci derecede aile bireylerine sorarak onlar›n r›zas›n› koflul olarak aramalar› ve bu kiflilerin izin vermemesi hallerinde nakli yapmaktan vazgeçmeleri
hukuka ayk›r› olup, suç teflkil etmektedir. Ayr›ca, s›rf bu nedenle
nakil yap›lmaz ve nakil yap›lamad›€› için de bir veya birkaç insan yaflam›n›n yitirilmesine yol aç›l›rsa, ilgili doktorlar ve di€er
kifliler TCK.nun 83. maddesi uyar›nca kasten insan öldürmek (m.
81 vd.) suçundan sorumlu olurlar. Burada ilgili kimsenin r›zas›
gerekli ve yeterlidir, üçüncü kiflilerin r›zas› geçerli olmad›€› gibi,
gerekli de de€ildir.
4) Özel hukukçular ile uygulamada t›p mensuplar›n›n çapraz organ
ba€›fl›n› kabul etmemeleri hukuka ayk›r›d›r. Bunu engelleyen temel hukuksal bir engel bulunmamaktad›r. Çapraz organ ba€›fl›n›n hukuka ayk›r› oldu€u yorumu yanl›fl ve sak›ncal›d›r. Ayn› hatal› yorum ve uygulama, flartl› ba€›fl hali için de sürdürülmekte
olup, buna da son verilmelidir.
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5) Or gan ve do ku nak li su çu nun hem TCK (m. 91) hem de
ODNK’nda (m. 15) düzenlenmesi hatal›d›r; çeliflkilere ve uygulamada tereddütlere neden olmaktad›r. Bu suçun tek bir kanunda
ve ayn› içerikle düzenlenmesi gerekirdi: En k›sa sürede bu yönde TCK de€iflikli€ine gidilmelidir.
6) TCK. m. 91’deki eksiklikler ve hatalar giderilmelidir. Organ temini TCK aç›s›ndan suç iken, organ sat›fl› için ilan vermenin suç
ola rak dü zen len me me si ha ta l› ol mufl tur. Bu dü zen le me nin
ODNK düzenlemesine nazaran sonraki kanun oluflu, sorunu büyütmektedir. Oysa, ODNK bu aç›dan daha yerinde genel bir hüküm içermektedir: Bu hatal› kodifikasyona son verilmelidir.
7) Organ nakli ve otopsi aras›nda bir tercih yap›lmas› gerekirse, organ nakline öncelik tan›nmal›, otopsi sonras› beklenmemelidir.
Otopsinin, kendisinin otopsi konusundaki karar›nın veya olay
yerine geliflinin beklenmemesi veya kendisinden izin al›nmamas›
halinde savc›lar›n sa€l›k görevlileri hakk›nda soruflturma açmalar› ve iddianame düzenlenerek yarg›lama yap›lmas› hukuka ayk›r›d›r.
8) Gerekli teknik araç ve gereçlerle di€er olanaklar ve personel alt
ya p› ek sik lik le ri gi de ri le rek, ola nak do€ du €un da ODNK m.
14/4’deki organ nakli olana€› iflletilmelidir. Buna olanak sunan
do€al felaketlerin son y›llarda s›k s›k do€mas›na ve organ ve doku nakli bekleyen ölümcül onca hastaya ra€men, bu hükmün
neredeyse hiç iflletilememesi büyük kay›pt›r. Bu hüküm uygulamaya sokulmal›d›r.
9) ODNK. m. 14/2 ile ODNK. m. 14/4’deki, do€al afetlerde ölenlerin organlar›n›n al›n›p nakledilmesi, ilgili kimsenin bu do€a olaylar›n›n gerçekleflmesi halinde iradesinin ne oldu€u yönündeki
olumlu veya olumsuz beyanına iliflkin düzenlemeler çok önemli
olup, uygulamaya geçirilmelidir. Bayram ve tatil günleri ya da
deprem, sel felaketi vs.de yüzlerce kiflinin ölümüne karfl›n, halen
bu hükmün hiç iflletilmemesi ac› ve kabul edilemez bir uygulamad›r. Bunun gerek fiziki şartları, gerekse personel ve organizasyonu haz›rlanmal› ve ilgili sa€l›k personeli ile bu tür olaylara
müdahale eden ilgililer bu hususta e€itilmelidir.
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10) Cesette de€ifliklik yapmad›€› ve aksine vasiyet bulunmad›€› hallerde al›nmas› ve nakli hukuka uygun oldu€u, bunun ODNK’nın
14. maddesinde aç›kça düzenlenmesine karfl›l›k, cesetten kornea
nakli say›s› yeterli düzeye ç›kar›lmam›flt›r. Bu yöndeki kanuni düzenlemenin de titizlikle uygulamaya geçirilmesi gerekir.
11) Cesetlerin e€itim amaçl› bilimsel araflt›rmalara tahsisi, sadece
ODNK. m. 14’teki s›n›rl› düzenlemenin uygulamas›na b›rak›lmamal›d›r. Esasen öncelikle, s›k s›k Sa€l›k Bakanl›€›’n›n bu hükmün
iflletilmesi için bir genelge ç›karmas› beklenilmeden, 70’li y›llardan beri mer’i olan ODNK’nın bu hükmü uygulamada dikkate
al›nmal› ve di€er yandan ise, bu yöndeki ihtiyaç konusunda toplum bilgilendirilmelidir.
12) Biyot›p Sözleflmesi’nin zorunlu bir gere€i olarak insan vücut parçalar›n›n ticarete konu edilmesinin yasaklanmas› gerekir. TCK. m.
91’de bu yükümlülük yeterince yerine getirilmemifltir. Maddenin
sadece organ temini için ilan vermeye iliflkin f›kras›nda bu husus
düzenlenmifl olup, di€er f›kralarda sadece belirli seçimlik hareket
modellerinde k›smen yans›ma bulmufltur. Menfaate dayal› hukuka ayk›r› organ veya doku al›m›, muhafazas› veya sat›m› ya da di€er ihlal biçimlerinin mutlaka cezaland›r›lmas› gerekir.
13) ODNK. m. 14/2’de hukuka uygun organ veya doku nakli için ilgili kimsenin r›zas› (talimat›=vasiyetnamesi) ve e€er bu yoksa
befl farklı kifli grubu say›larak bunlardan ilgili basamaktaki kiflilerden birisinin olumlu beyan› ile organ veya doku naklinin yap›labilece€i belirtilmifltir. Burada, ölen kimsenin r›zas›na iliflkin
madde metninde belirtilen ve belirli flekil flart›na tabi do€rudan
r›zas› yoksa, derhal basamaklar halinde say›lan di€er kiflilerin
iradesine bak›lmamal›, bundan önce, ölen kimsenin varsay›lan
r›zas›n›n veya r›za vermeme yönündeki iradesinin bulunup bulunmad›€› da araflt›r›larak, ondan sonra di€er kiflilerle ilgili düzenleme uygulanmal›d›r.
14) Doktrinde ODNK. m. 14’te, ölen kiflinin hasta talimatnamesi (vasiyetnamesi=ölümünden sonra hüküm do€uracak irade beyan›)
ile ilgili olarak düzenlenen flekil flartlar› önemsiz de€ildir. Gerek
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bu hükümleri gerekse bunlar› daha da s›k› hale getiren Biyot›p
Sözleflmesi hükümleri bu beyan›n geçerlilik flart›d›r. Ancak bu
düzenleme, bir yandan ilgili kimsenin varsay›lan r›zas›n›n göz ard› edilece€i anlam›n› tafl›mamakta, di€er yandan ise, bu flartlardan birisinin eksikli€i nedeniyle ODNK. m. 15 veya TCK. m.
91’deki hükmün uygulanmas›n›n san›€›n daha lehine veya aleyhine olaca€› ve bu nedenle hangisinin uygulanmas› gerekti€i yönünde ö€retideki tart›flman›n anlams›z oldu€unu göstermektedir.
Burada ODNK. m. 14’teki flekle iliflkin düzenleme göz ard› edilemez. Di€er yandan ise, TCK. m. 91’in önemli k›sm› itibariyle
ODNK. m. 15’i sonraki kanun s›fat›yla yürürlükten kald›rd›€›
mutlaka uygulamada dikkate al›nmal›d›r.
15) TCK. m. 91’in ilk f›krasın›n birinci cümlesinde düzenledi€i hal
hariç, di€er f›kralar›ndaki düzenlemelerde getirilen ceza yapt›r›mlar› oldukça hafif olup, korunan hukuksal de€erin ihlaliyle
orant›s›z biçimde gerekenden fazla hafifletilmifltir. Uygulamada
bu cezalar›n hiçbir önemi bulunmamaktad›r. Ayrıca, ODNK m.
15’teki cezanın, ek cezadan vazgeçilerek azaltılması sonucunda,
bu suçlar adeta görünüşte düzenlenmişler ve fakat uygulamada
fiilen suç olmaktan çıkarılarak işlevsizleştirilmişlerdir.
16) TCK. m. 91/1 ile TCK.m. 91/2 ve di€er f›kralardaki düzenlemeler
karfl›laflt›r›ld›€›nda, suç tiplerinin hatal› ve Biyot›p Sözleflmesi ile
modern t›p ceza hukukunun gerekleriyle uyumsuz oldu€u görülür. ‹lk f›krada en yüksek cezay› gerektiren ve canl›dan organ
naklini düzenleyen suç tipinde sadece ilgili kimsenin r›zas›na at›f
yap›l›rken, di€er f›kralarda düzenlenen ve daha az cezay› gerektiren ayn› nitelikli suçlarda hukuka ayk›r›l›k unsuru, “naklin ve
di€er tipik hareketlerin hukuka ayk›r› olmas› gereklili€i” biçiminde ifade edilmiflti. E€er tüm f›kralarda düzenlenen suçlar için de,
ilk f›kradaki ibare düzenlenseydi, zorlama da olsa, yorum yoluyla ODNK hükümleriyle iliflki kurularak hukuken geçerli r›za ve
buna ilaveten ODNK’ndaki di€er kanuni koflullar›n varl›€› aranabilirdi. Di€er f›kralarda böyle yap›lmayarak, genel olarak hukuka
ayk›r›l›ktan söz edilip ODNK’na at›f yap›lmas› ve fakat ilk f›krada
bunun ihmal edilmesi bu yorumu olanaks›z k›lmaktad›r. Bu du-
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rumda ortaya ç›kan suç unsurlar› ise yetersiz ve tehlikeli olmaktad›r. Mutlaka metin düzeltilerek tüm suçlar aç›s›ndan ya ayr› ayr› veya tümüne ortak ifadelerle ilgilinin r›zas› ve di€er kanuni koflullar›n r›za ile iliflkilendirilip ifade edilmesi gerekir.
17) Nihayet, TCK. m. 1/5’deki düzenlemede de, belirli seçimlik hareketler, suça konu organ veya dokunun ‘hukuka ayk›r› yollarla elde edilmifl’ olmas› halinde suç say›lm›flt›r. Oysa, burada sadece
organ veya dokunun hukuka ayk›r› elde edilifli de€il, bu f›kradaki tipik hareketler olan saklama, nakil ve afl›laman›n da (organ
veya doku hukuka uygun elde edilse dahi) hukuka ayk›r› amaçlarla ve biçimde saklanmas›, afl›lanmas› ve nakli halinde de suç
teflkil etmeliydi. Madde metni, belirtilen biçimde yeniden düzenlenmelidir.
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