
Edi törden 

Yayın Hayatına Başlarken, 

Değerli okuyucular, 

Yıllar öncesinden başlayan hazırlık sonucu, Bakanlar Kurulunun 12/8/2008 tarih ve 2008/14045 
sayılı Kararı (RG.04.092008-26987) ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009 
Eylül’ünde düzenli olarak eğitim öğretime başladı. 

Fakültemiz, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, hukuk mesleği ve onurunu hayatın tüm aşamalarında 
koruyacak nitelikli hukukçuları yetiştirmek amacıyla yola çıktı. Bu kapsamda Fakültemiz, eğitim-öğretimin 
yanında konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlerle ülkemiz hukuk bilim ve uygulamasının 
gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. 

Her biri kendi alanında yetkin ve üstün gayretli öğretim üyesi arkadaşlarımız, Hukuk Fakültesinin 
kuruluşundan itibaren özverili bir şekilde hem eğitim öğretim, hem de bilimsel faaliyetlere katkıda 
bulunmaktadır.  

Öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte, hukuk biliminin gelişmesine katkı amacıyla yeni bir adım 
daha atarak, Fakülte Dergimizi yayın hayatına geçiriyoruz. Dergi çıkarmanın ve özelikle de bunu devam 
ettirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak herkesin bildiği gibi bilimsel dergiler, bilimin 
gelişmesinde önemli araçlardan biridir. Çünkü süreli yayınlar hem güncel konuların tartışılmasını sağlar, 
hem de bilim insanlarının görüşlerini paylaştığı platform oluşturur. Hukuk gibi ideali adalet olan bir konu 
olunca bu zorluklara katlanmaya değer diye düşünmekteyiz. Bu zorlukları siz değerli okuyucularımız ve 
yayınları ile katkıda bulunacak siz meslektaşlarımızın destekleri ile üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 

Derginin yayın hayatına başlaması, Fakülte öğretim üyesi arkadaşlarımın tümünün gayret ve 
destekleri sayesinde gerçekleşti. Fakültemiz Özel Hukuk Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Topçuoğlu, 
Derginin yayın aşamasına gelmesine kadar bütün işleri büyük bir özveri ile yürüttü. Diğer öğretim üyesi 
arkadaşlarımız derginin tasarlanması, eserlerin okunması, baskı gibi alanlarda katkıda bulundular. 
Fakültemiz içinden ve dışından hukukçu öğretim üyesi meslektaşlarımız, hakem incelemesi görevini 
üstlendiler. Gönderilen makale ve diğer çalışmaları özenli bir şekilde editör ve hakem incelemelerinden 
geçirerek, yayınların bilimsel araştırmada etik kurallarına uygunluğuna özen gösterdik. Bu konuda katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyorum. 

Yine Fakültemizdeki ceza hukuku derslerine özverili bir şekilde iki yarıyıldır katkıda bulunan 
Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İsfen, Dergimizin 
çıkarılmasında da desteğini esirgemedi ve Dergimizin ilk makalesini Almanca olarak kaleme aldı. Bu 
vesile ile Fakültem ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adına kendisine tekrar 
teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Dergimizin Danışma Kurulunda görev alan değerli hukukçu öğretim üyesi 
meslektaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. 

Diğer taraftan Max-Planck Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsü (Freiburg/Almanya) emekli 
Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c.multi Albin Eser, Dergimizin Danışma Kurulunda yer almasına ilişkin isteğimizi 
geri çevirmediler. Doktora danışmanım olarak üzerimde çok hakkı olan saygıdeğer Hocama bu vesile ile 
tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Dergimiz Danışma Kurulunda görev almayı kabul eden Max-
Planck Enstitüsü’nün Türkiye Bölümü Başkanı Dr. Silvia Tellenbach’a da teşekkür ediyorum. 

Dergimiz başlangıçta yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. İlerleyen zaman içinde siz değerli 
okuyucu ve hukuk bilimcilerinin katkıları ile bu sayıları arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Dergimizin dili 
Türkçe olmakla birlikte, yabancı dildeki yayınlar da kabul edilecektir. Dergimizde esas itibariyle hakem 
incelemesinden geçen makaleler yayınlanacaktır. Bununla birlikte diğer bilimsel çalışmalara da yer 
verilecektir. Dergimizin, akademisyenlerin yanında hakim, savcı ve avukatların hukuk bilimine katkıda 
bulunacak bilimsel nitelikli eserlerine de açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca Dergimiz, basılı 
olarak yayınlanmakla birlikte on-line olarak Fakültemiz web sayfasında da yer almaktadır. 



Dergiler de insanlar gibi zaman içinde olgunlaşır. Eleştiri ve önerileriniz daha iyi ve güzele 
ulaşmada bizlere güç verecektir. Dergimizin adalete, hukuk bilimi ve uygulamasına katkıda bulunması 
dileğiyle …. 

 
Prof. Dr. Faruk TURHAN 
Editör 
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 
 

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(SDÜHFD) "Hakemli Dergi" statüsünde yılda iki sayı (Mart ve Eylül) olarak 
yayınlanır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik 
ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları 
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye 
devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. 

2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da 
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul 
edildiği takdirde, dönemine gore ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, 
makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış 
yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir. 

3- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme 
gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade 
edilir. 

4- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 
uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden 
çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile 
ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının 
yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da 
yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan 
haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara 
durum hakkında bilgi verilir. 

5- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide 
yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın 
yazıların başlığı, özetleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve İngilizcesi 
eklenerek gönderilmesi gerekir. 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış 
oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine 



uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, 
yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. 

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme 
adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler. 

8- Yazılar bilgisayarda times new roman, ana metin 12 punto, dipnotu 
10 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde ve A4 boyutunda 
hazırlanıp, iki nüsha bilgisayar çıktısı halinde verilmelidir. Yazılar, 
hukukdergi@sdu.edu.tr adresine başvuru yazısıyla birlikte gönderilebilir. 

9- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, yazarların 
isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer 
verilecektir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve 
bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca 
kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. 

10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar 
soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. 
Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda 
dipnot olarak gösterilmelidir. 

11- Dipnotlarda, yazarın soyadı, adı gösterilmeli; eser adı, yayın yeri, 
tarihi ve sayfa numarası yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın 
soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. 

Örnek: 

(1) Kitap 

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 55. 

(2) Dergi 
TURHAN, Faruk, "Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre 

Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından 
Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, 
Sayı: 1-2 (Haziran 2007), s. 55-85. 

(3) İnternet ulaşımına sahip çalışmalar 

BOZBEL, Savaş, “5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine 
Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım” (http://www.e- 
akademi.org/incele.asp?konu=5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI 
İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRLERİNE 



ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM&kimlik=-225475448&url=makaleler/sbozbel -
5.htm, 23.02.2011). 

(4) Yargıtay kararları 
Y, 19. HD, 01.10.2009, E. 4528, K. 4880 (Kaynak dergi, içtihat bilgi 

bankası veya internet ulaşım adresi). 
(5) Çeviriler 
ESER, Albin, "Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma 

Statüsü, Statünün Ortaya Çıkması ve Temel Özellikleri, Çeviren: Faruk Turhan, 
Uluslar arası Ceza Divanı, İstanbul 2007, s. 281-297. 

Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan 
kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir. 
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Fakültemiz, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, hukuk mesleği ve onurunu 
hayatın tüm aşamalarında koruyacak nitelikli hukukçuları yetiştirmek amacıyla 
yola çıktı. Bu kapsamda Fakültemiz, eğitim-öğretimin yanında konferans, panel, 
sempozyum gibi bilimsel faaliyetlerle ülkemiz hukuk bilim ve uygulamasının 
gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. 

Her biri kendi alanında yetkin ve üstün gayretli öğretim üyesi 
arkadaşlarımız, Hukuk Fakültesinin kuruluşundan itibaren özverili bir şekilde 
hem eğitim öğretim, hem de bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmaktadır.  

Öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte, hukuk biliminin gelişmesine 
katkı amacıyla yeni bir adım daha atarak, Fakülte Dergimizi yayın hayatına 
geçiriyoruz. Dergi çıkarmanın ve özelikle de bunu devam ettirmenin ne kadar 
zor olduğunun farkındayız. Ancak herkesin bildiği gibi bilimsel dergiler, bilimin 
gelişmesinde önemli araçlardan biridir. Çünkü süreli yayınlar hem güncel 
konuların tartışılmasını sağlar, hem de bilim insanlarının görüşlerini paylaştığı 
platform oluşturur. Hukuk gibi ideali adalet olan bir konu olunca bu zorluklara 
katlanmaya değer diye düşünmekteyiz. Bu zorlukları siz değerli okuyucularımız 
ve yayınları ile katkıda bulunacak siz meslektaşlarımızın destekleri ile 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 

Derginin yayın hayatına başlaması, Fakülte öğretim üyesi 
arkadaşlarımın tümünün gayret ve destekleri sayesinde gerçekleşti. Fakültemiz 
Özel Hukuk Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Topçuoğlu, Derginin yayın 
aşamasına gelmesine kadar bütün işleri büyük bir özveri ile yürüttü. Diğer 
öğretim üyesi arkadaşlarımız derginin tasarlanması, eserlerin okunması, baskı 
gibi alanlarda katkıda bulundular. Fakültemiz içinden ve dışından hukukçu 
öğretim üyesi meslektaşlarımız, hakem incelemesi görevini üstlendiler. 
Gönderilen makale ve diğer çalışmaları özenli bir şekilde editör ve hakem 
incelemelerinden geçirerek, yayınların bilimsel araştırmada etik kurallarına 



uygunluğuna özen gösterdik. Bu konuda katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. 

Yine Fakültemizdeki ceza hukuku derslerine özverili bir şekilde iki 
yarıyıldır katkıda bulunan Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Osman İsfen, Dergimizin çıkarılmasında da desteğini esirgemedi 
ve Dergimizin ilk makalesini Almanca olarak kaleme aldı. Bu vesile ile 
Fakültem ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adına 
kendisine tekrar teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Dergimizin Danışma Kurulunda görev alan değerli hukukçu 
öğretim üyesi meslektaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. 

Diğer taraftan Max-Planck Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsü 
(Freiburg/Almanya) emekli Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c.multi Albin Eser, 
Dergimizin Danışma Kurulunda yer almasına ilişkin isteğimizi geri 
çevirmediler. Doktora danışmanım olarak üzerimde çok hakkı olan saygıdeğer 
Hocama bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Dergimiz Danışma 
Kurulunda görev almayı kabul eden Max-Planck Enstitüsü’nün Türkiye Bölümü 
Başkanı Dr. Silvia Tellenbach’a da teşekkür ediyorum. 

Dergimiz başlangıçta yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. İlerleyen 
zaman içinde siz değerli okuyucu ve hukuk bilimcilerinin katkıları ile bu sayıları 
arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Dergimizin dili Türkçe olmakla birlikte, 
yabancı dildeki yayınlar da kabul edilecektir. Dergimizde esas itibariyle hakem 
incelemesinden geçen makaleler yayınlanacaktır. Bununla birlikte diğer bilimsel 
çalışmalara da yer verilecektir. Dergimizin, akademisyenlerin yanında hakim, 
savcı ve avukatların hukuk bilimine katkıda bulunacak bilimsel nitelikli 
eserlerine de açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca Dergimiz, basılı 
olarak yayınlanmakla birlikte on-line olarak Fakültemiz web sayfasında da yer 
almaktadır. 

Dergiler de insanlar gibi zaman içinde olgunlaşır. Eleştiri ve önerileriniz 
daha iyi ve güzele ulaşmada bizlere güç verecektir. Dergimizin adalete, hukuk 
bilimi ve uygulamasına katkıda bulunması dileğiyle …. 

 
Prof. Dr. Faruk TURHAN 
Editör 
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DAS AUSNAHMEMODELL IN ART. 34 II DES TÜRKISCHEN 
STRAFGESETZBUCHES – EINE KRITISCHE WÜRDIGUNG 
IM HINBLICK AUF DESSEN VEREINBARKEIT MIT DEM 

SCHULDPRINZIP 
 

Prof. Dr. Osman İSFEN 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Regelung in Art. 34/2 tStGB über die Fiktion der fortgeltenden 
Schuldfähigkeit bei willentlichem Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln 
gehört zu den wenigen Vorschriften, die ohne Änderungen ins neue türkische 
Strafgesetzbuch übernommen wurden. In der vorliegenden Arbeit kommen wir 
zum Schluss, dass das dort konstituierte Ausnahmemodell zwar generalpräventiv 
erklärt werden kann, aber mit dem Schuldprinzip nicht in Einklang zu bringen 
ist. Es ist zwar generell schwierig, das Ausnahmemodell so zu gestalten, dass es 
nicht im Widerspruch zum Schuldprinzip steht; wollte man daran dennoch 
festhalten, so müsste es beschränkt werden auf Taten, die vorhergesehen wurden 
oder vorhersehbar waren. 

Schlüsselwörter: Schuldprinzip, Art 34/2 tStGB, Ausnahmemodell, 
action libera in causa, Begehung von Straftaten unter Alkohol- oder 
Betäubungsmitteleinfluss   

 

TCK MD. 34/2’DE DÜZENLENEN İSTİSNA MODELİNİN 
KUSUR İLKESİ İLE BAĞDAŞTIRILABİLİRLİĞİ 

KONUSUNDA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 
 

ÖZET  

765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’ndan hiçbir değişikliğe uğramadan 
5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’na aktarılan ender düzenlemeler arasında, 
iradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hak-
kında TCK md. 34/2’de yer alan istisna modeli gelmektedir. Çalışmamızda, bu 
kuralın genel önleyici düşünceler ışığında Kanun Koyucu’nun izlediği suç poli-
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tikası doğrultusunda gerekçelendirilebileceği, ancak kusur ilkesiyle bağdaştı-
rılmasının mümkün olmadığı neticesine varılmaktadır. İstisna modelinin kusur 
ilkesiyle genel anlamda uyumlu bir hâle getirilmesi zor gözükse de; eğer bu 
kurumdan vazgeçilmeyecekse, en azından önceden öngörülen veya öngörülebi-
len suçlarla sınırlandırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kusur ilkesi, TCK md. 34/2, istisna modeli, action 
libera in causa, iradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde işle-
nen suç 

 

A CRITICAL ASSESSMENT ON THE RECONCILING THE 
EXCEPTION MODEL ENACTED BY TURKISH PENAL 

CODE ARTICLE 34/2 WITH PRINCIPLE OF FAULT 
 

ABSTRACT  

Exception model enacted in Turkish Penal Code article 34/2 for the 
person who commits  an offence under influence of alcohol and drugs taken 
willingly  is one of the rare transferred articles without any change from the old 
Turkish Penal Code no 765 to the new Turkish Penal Code no 5237. In this 
article we conclude that; it possible to justfy this principle with crime policy 
adopted by legislator in the light of general prevention theories, but it is 
possible to reconcile with the principle of fault. . 

Key Words: Principle of fault, Turkish Penal Code article 34/2, An 
exception model, action libera in causa, Commits  an offence under influence of 
alcohol and drugs. 

 

Das neue türkische Strafgesetzbuch hat in der Frage der Tatbegehung 
im schuldunfähigen Zustand die im alten Strafgesetzbuch enthaltene1 und im 
Regierungsentwurf aufrechterhaltene2 Ausnahme bei willentlicher Herbeifüh-

                                                
1  Art. 48 tStGB a.F.: „(1) Auf eine Person, die zum Zeitpunkt der Tatbegehung wegen eines vorüberge-

henden Grundes unter einer in Art. 46 und 47 beschriebenen Geisteskrankheit leidet, finden die in die-
sen Artikeln enthaltenen Regelungen Anwendung. (2) Dies gilt nicht, wenn die Tat im Zustand der 
willentlichen Betrunkenheit sowie unter dem Einfluss von willentlich konsumiertem Rauschmittel be-
gangen wurde“. 

2  Art. 36 Regierungsentwurf: „(1) Eine Person, deren Bewusstsein oder Handlungsfreiheit zum Zeit-
punkt der Tatbegehung wegen einer nicht willentlichen Betrunkenheit vollständig aufgehoben oder 
erheblich vermindert ist, wird nicht bestraft. (2) Bei willentlicher Betrunkenheit wird der Täter mit der 
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rung dieser Schuldunfähigkeit durch Sich-Berauschen ohne inhaltliche Ände-
rungen übernommen. Nach Art. 34 I tStGB wird nicht bestraft, wer aus einem 
vorübergehenden Grund oder unter dem Einfluss von unwillentlich konsumier-
tem Alkohol oder Rauschmittel die rechtliche Bedeutung der begangenen Tat 
und ihre Folgen nicht erfassen kann, oder wessen Fähigkeit zur Steuerung seiner 
auf die Tat bezogenen Handlungen erheblich herabgesetzt ist. Nach Art. 34 II 
tStGB gilt aber, dass diese Regelung auf eine Person, welche die Straftat unter 
dem Einfluss von willentlich (iradî) konsumiertem Alkohol oder Rauschmittel 
begangen hat, keine Anwendung findet. Diese Ausnahmevorschrift gehört zu 
den sehr wenigen Regelungen, die das alte Strafgesetzbuch ohne jede Änderung 
überlebt haben. Aus diesem Grunde ist die Annahme gerechtfertigt, dass die 
hierzu bei Geltung des alten Strafgesetzbuches entwickelte Dogmatik (zunächst) 
unverändert auch auf die neue Bestimmung Anwendung finden wird. Daher soll 
an dieser Stelle keine getrennte Betrachtung nach alter und neuer Rechtslage 
erfolgen, sondern direkt auf das in Art. 34 II tStGB konstituierte Ausnahmemo-
dell eingegangen werden. 

 

I.  DER  ANWENDUNGSBEREICH  DER  
 AUSNAHMEVORSCHRIFT IN ART. 34 II tStGB 

Die Grundkonzeption des neuen türkischen Strafgesetzbuches weist in 
der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit beim Sich-Berauschen eine 
Unterscheidung nach willentlich herbeigeführter und unwillentlich herbeige-
führter Schuldunfähigkeit bzw. verminderter Schuldfähigkeit auf. Wurde die 
Schuldunfähigkeit bzw. die verminderte Schuldfähigkeit unwillentlich herbeige-
führt (Art. 34 I 2. Alt. tStGB),3 so wird der Täter nicht bestraft. Hat er sich da-
gegen willentlich berauscht, so wird er wegen der von ihm im schuldunfähigen 
bzw. vermindert schuldfähigen Zustand begangenen Straftat bestraft, ohne dass 
noch zu untersuchen wäre, ob er bezüglich der späteren Rauschtat nicht zumin-
dest fahrlässig gehandelt hat. Demnach werden ihm vom Wortlaut der Vor-
schrift her nicht nur die klassischen Fälle der vorsätzlichen oder fahrlässigen 
actio libera in causa, sondern auch solche Straftaten zugerechnet, die er zum 
Zeitpunkt des Sich-Berauschens nicht einmal vorhersehen konnte. Diese Aus-
legung erfährt eine solide Bestätigung durch die Gesetzesbegründung: „Eine 

                                                                                                              
Strafe der von ihm begangenen Straftat bestraft. (3) Auch auf Personen, die Straftaten unter dem Ein-
fluss von Rauschmitteln begangen haben, finden die Regelungen dieses Artikels Anwendung“. 

3  Dies ist nach der türkische Lehre dann der Fall, wenn dem Betroffenen nicht einmal Fahrlässigkeit 
bezüglich des Eintritts der Schuldunfähigkeit durch Sich-Berauschen zur Last fällt, vgl. nur 
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 581. Im Ergebnis folgt auch das neue türkische Straf-
gesetzbuch dieser Linie, vgl. TBMM Sırasayısı 664, Dönem ve Yasama Yılı 22/1, Esas Numarası 
1/593, Art. 34. Vgl. ferner unten III. 
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Person kann vor Begehung einer von ihm zuvor geplanten Straftat willentlich 
Alkohol oder Rauschmittel zu sich genommen haben. Ebenso kann eine Person 
Alkohol oder Rauschmittel konsumiert und unter deren Einfluss eine Straftat 
begangen haben, obwohl sie die Begehung einer Straftat nicht in ihren Vorsatz 
aufgenommen hatte. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass diese 
Person in Bezug auf die begangene Straftat schuldfähig war”.4 In der 
Begründung des Regierungsentwurfes hieß es sogar, dass ein Täter, der sich 
willentlich betrunken und in diesem Zustand eine Straftat begangen hat, 
„natürlich zu bestrafen ist”.5  

Angesichts der unterschiedslosen Zurechnung von Rauschtaten ist es 
vorliegend angebracht, zunächst die dogmatische Struktur und Begründung der 
Regelung in Art. 34 II tStGB näher zu untersuchen6, um erst anschließend die 
einzelnen Fallgruppen einer kritischen Bewertung zu unterziehen.7 Wenn man 
bedenkt, dass in dieser Vorschrift mehrere Aspekte der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit beim Sich-Berauschen gemeinsam behandelt werden, so bietet sich 
um der übersichtlichen Darstellung willen an, eine weitgehende Beschränkung 
des Untersuchungsgegenstandes auf den wohl praktisch bedeutsamsten Fall 
vorzunehmen: In diesem Sinne soll den Schwerpunkt der nachfolgenden Über-
legungen der Konsum von Alkohol und die infolgedessen eingetretene Schuld-
unfähigkeit wegen Volltrunkenheit darstellen, obwohl die Vorschrift den Alko-
hol- und den Rauschmittelkonsum gleichrangig nebeneinander behandelt. Im 
Ergebnis wird man zwar bei beiden Alternativen zu ähnlichen Schlussfolgerun-
gen kommen. Dennoch bestehen aus rechtlicher Sicht nicht unerhebliche Unter-
schiede zwischen dem Alkohol- und dem Rauschmittelkonsum, die für die Be-
wertung der Vorschrift nicht außer Acht gelassen werden dürfen.8 Denn wäh-
rend im türkischen Recht der bloße Genuss von Alkohol bis in die Volltrunken-
heit hinein keinerlei (straf)rechtlicher Sanktion unterliegt, ist im neuen türki-
schen Strafgesetzbuch zwar der Konsum von Rausch- und Stimulanzmitteln 
selbst nicht unter Strafe gestellt (wohl aber deren Kauf oder Besitz für den Ei-
genverbrauch, Art. 191 I tStGB9). Dennoch stellt er in jeglicher Form eine 
                                                
4  TBMM Sırasayısı 664, Dönem ve Yasama Yılı 22/1, Esas Numarası 1/593, Art. 34. 
5  TBMM Sırasayısı 664, Dönem ve Yasama Yılı 22/1, Esas Numarası 1/593, Art. 36 (Regierungsent-

wurf). 
6  Unten II und III. 
7  Unten IV. 
8  Vgl. auch Weber, H., FS-Stock, S. 70 f. 
9  Diese Regelung erscheint auf den ersten Blick doch etwas gekünstelt. Denn in der Regel wird es vom 

Zufall abhängen, ob man dem Täter gerade den Rauschmittelkonsum oder dessen unmittelbare not-
wendige Vorstufe, das Sich-Verschaffen bzw. den Besitz des Rauschmittels, nachweisen kann. Vor 
diesem Hintergrund leuchtet es um so weniger ein, warum ein weitergehendes Verhalten straffrei 
bleibt, aber seine notwendige unmittelbare Vorstufe bestraft wird. Jedenfalls ist die Straflosigkeit des 
Rauschmittelkonsums nicht mit dessen Rechtmäßigkeit gleichzusetzen. Bereits die zwingende Ver-
hängung einer Sicherungsmaßnahme gemäß Art. 191 II tStGB macht nämlich deutlich, dass es sich 
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rechtswidrige Tat dar, für die das Gesetz zwingend die Verhängung einer Siche-
rungsmaßnahme, also einer strafrechtlichen Sanktion, vorsieht (Art. 191 II und 
III tStGB). Ebenfalls ausgeklammert wird nachfolgend der Umstand, dass ge-
mäß Art. 34 II tStGB auch ein infolge eines Rauschzustandes lediglich vermin-
dert schuldfähiger Täter wie ein voll schuldfähiger bestraft wird.10 

 

II.  ART. 34 II tStGB ALS FIKTION DER FORTGELTENDEN 
 SCHULDFÄ HIGKEIT ZUM TATZEITPUNKT  

Das Koinzidenzprinzip als die zeitliche Deckung von Unrecht und 
Schuld liegt dem türkischen Strafgesetzbuch als Regelfall zugrunde.11 So setzt 
Art. 32 tStGB für den Ausschluss der Strafbarkeit wegen Geisteskrankheit vo-
raus, dass der Handelnde die rechtliche Bedeutung und die Folgen „der began-
genen Tat“12 wegen Geisteskrankheit nicht erfassen kann bzw. dass er über eine 
in erheblichem Maße beeinträchtigte Fähigkeit verfügt, seine „auf die Tat bezo-
genen Handlungen“ zu steuern. Ebenso knüpfen die Vorschriften über die 
Strafmündigkeit bzw. Minderjährigkeit (Art. 32 tStGB) an den „Zeitpunkt der 
Begehung der Tat“ an. Schließlich spricht auch Art. 34 I tStGB von dem Erfas-
sen der rechtlichen Bedeutung „der begangenen Tat“ bzw. von der erheblichen 
Beeinträchtigung der Fähigkeit, die „auf die Tat bezogenen Handlungen“ zu 
steuern. Demnach handelt es sich bei der Bestrafung von Taten, bei denen der 
Täter zum Zeitpunkt der konkreten Ausführungshandlung schuldunfähig war, 
um Ausnahmen von diesem Koinzidenzprinzip. 

Bei der dogmatischen Umsetzung dieser Ausnahmekonstruktion bedient 
sich die türkische Lehre – unterstützt von der Rechtsprechung und neuerdings 
bestätigt durch den türkischen Gesetzgeber13 – einer Fiktion der Fortgeltung der 

                                                                                                              
beim Rauschmittelgenuss um eine rechtswidrige Tat handelt. Und in der Tat sieht der türkische Ge-
setzgeber in dem Rauschmittelkonsumenten eine „behandlungsbedürftige“ Person, die eher einer The-
rapie als einer Strafe bedürfe (TBMM Sırasayısı 664, Dönem ve Yasama Yılı 22/1, Esas Numarası 
1/593, Art. 191). In diesem Sinne hängt auch der Vollzug der Strafe wegen Rauschmittelbeschaffung 
bzw. -besitz davon ab, ob der Rauschmittelkonsument die ihm auferlegte Therapie erfolgreich zu En-
de gebracht hat oder nicht (Art. 191 V, VII tStGB).  

10  Zu einem möglichen Verstoß gegen das (strafzumessungsrechtliche) Schuldprinzip im Falle einer 
Versagung der Strafmilderung bei verminderter Schuldfähigkeit siehe Roxin, Allgemeiner Teil I, § 20 
Rn. 37 ff. Vgl. auch Neumann, StV 2003, S. 530 f. Für eine fakultative Strafmilderung bei alkoholbe-
dingter verminderter Schuldfähigkeit Taner, Ceza Hukuku, S. 384. 

11  Das Koinzidenzprinzip wird explizit hervorgehoben in Art. 1 III des polnischen Strafgesetzbuches: 
„Keine Straftat begeht der Täter einer verbotenen Tat, dem für die Tatzeit keine Schuld zugerechnet 
werden kann“. 

12  In der Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass das Erfassen der rechtlichen Bedeutung und der 
Folgen sich auf die Tat beziehen muss, die der Täter „im Begriff ist zu verwirklichen (işlemiş 
bulunduğu)“, TBMM Sırasayısı 664, Dönem ve Yasama Yılı 22/1, Esas Numarası 1/593, Art. 34. 

13  Vgl. oben I. 
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in Wahrheit nicht mehr gegebenen Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt.14 So mei-
nen Dönmezer/Erman, das Gesetz verstehe die Zurechnungsfähigkeit als die 
Fähigkeit zum Verstehen und zum Wollen. Daher könne die Ausnahmevor-
schrift in Art. 48 II tStGB a.F. „nicht als Ausnahme vom Prinzip der Willens-
freiheit und der subjektiven Verantwortlichkeit angesehen werden. Vielmehr ist 
darin eine Anwendungsform der die Zurechnungsfähigkeit betreffende Auffas-
sung unseres Gesetzes zu sehen“.15 Der Standpunkt von Dönmezer/Erman ist 
nicht frei von Widersprüchen, denn an anderer Stelle gestehen die Autoren 
durchaus ein, dass „die Verstandes- und Willensfähigkeiten eines Vollbetrunke-
nen vollständig aufgehoben“ sind.16 Man wird sie wohl dahingehend zu verste-
hen haben, dass ein Wegfall der Zurechnungsfähigkeit nur bei (dauerhaften oder 
vorübergehenden) konstitutionellen Defekten und unwillentlicher Betrunkenheit 
angenommen werden kann, die allesamt die „Fähigkeit zum Verstehen und zum 
Wollen“ aufheben. Wer sich demgegenüber willentlich betrinkt, tut dies im Zu-
stand der „Fähigkeit zum Verstehen und zum Wollen“; daher berührt das wil-
lentliche Sich-Betrinken eines sonst voll zurechnungsfähigen Menschen von 
vornherein nicht die Frage seiner Schuld- bzw. Zurechnungsfähigkeit. In diesem 
Sinne halten Centel/ Zafer/Çakmut fest, bei willentlicher Betrunkenheit sei mit 

                                                
14  Ebenso Art. 92 des italienischen Strafgesetzbuches: „(1) Die nicht aus Zufall oder höherer Gewalt 

herrührende Trunkenheit bewirkt weder Ausschluss noch Verminderung der Zurechnungsfähigkeit. 
(2) War die Trunkenheit zu Zwecken der Begehung der strafbaren Handlung oder zur Vorbereitung 
einer Rechtfertigung vorberechnet, wird die Strafe erhöht“. Im Grundsatz ebenso, wenn auch mit ob-
ligatorischer Strafmilderung (außer bei vorsätzlicher actio libera in causa) Art. 48 des alten italieni-
schen Strafgesetzbuches von 1889. Die Schuldfähigkeit bei Trunkenheit ebenfalls fingierend Art. 23 
des russischen Strafgesetzbuches: „Eine Person, die eine Straftat in einem Rausch begangen hat, der 
durch den Konsum von Alkohol, narkotischen Mitteln oder sonstigen psychisch wirkenden Stoffen 
hervorgerufen wurde, unterliegt der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.“ und Art. 31 III des polni-
schen Strafgesetzbuches: „Hat sich der Täter in einen Trunkenheits- oder Rauschzustand versetzt, der 
zum Ausschluss oder zu einer Einschränkung seiner Zurechnung geführt hat, und hat er dies voraus-
gesehen oder hätte er es voraussehen können, so finden Absatz I und II (Ausschluss der Strafbarkeit 
bzw. fakultative Strafmilderung bei verminderter Zurechnungsfähigkeit) keine Anwendung“. Zum al-
ten polnischen Strafgesetzbuches siehe Fn. 80. Ebenso § 15 III des Strafgesetzbuches der Deutschen 
Demokratischen Republik DDR: „Wer sich schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschlie-
ßenden Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, 
wird nach dem verletzten Gesetz bestraft“. Wohl auch in diese Richtung Art. 16 I des dänischen 
Strafgesetzbuches: „Befand sich der Täter infolge des Konsums von Alkohol oder anderen Rausch-
mitteln vorübergehend im Zustand der Geisteskrankheit oder einem damit gleichzustellenden Zustand, 
so kann eine Strafe verhängt werden, wenn besondere Umstände dafür sprechen“. Vgl. ferner Fn. 145 
zu weiteren Ausnahmemodellen in europäischen Strafgesetzbüchern. 

15  Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 194. Den Autoren fast wortwörtlich folgend Yargıtay, Großer 
Strafsenat vom 24.10.1983, 6-215/358. Für eine zusammenfassende Darstellung von weiteren Ent-
scheidungen aus der Rechtsprechung siehe Ünver, FS-Erman, S. 859 ff. 

16  Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 193. 
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dem Gesetz davon auszugehen, dass in der Frage der Schuldfähigkeit keine 
Veränderung (gegenüber dem nüchternen Zustand des Täters) eintrete.17 

Gegen diese Auffassung macht Alacakaptan geltend, dass von einer 
Schuldfähigkeit eines Vollbetrunkenen nicht ausgegangen werden könne: „Ge-
rade weil ein gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass geistig gesunde 
und physiologisch entwickelte Menschen zurechnungsfähig sind, können Voll-
betrunkene, die nicht mehr über ihre Verstandesfähigkeiten verfügen und physi-
ologische Anomalien aufweisen, nicht als zurechnungsfähig angesehen werden“. 
Aus diesem Grunde könne die Unbeachtlichkeit einer Volltrunkenheit für die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht einer Bestätigung der allgemeinen Re-
geln (d.h. der fortgeltenden Schuldfähigkeit) gleichkommen: „Vielmehr liegt 
hier eine Ausnahme von diesen allgemeinen Regeln vor, die durch rechtspoliti-
sche Notwendigkeiten bedingt ist“.18 Freilich sieht Alacakaptan ein, dass – un-
geachtet der unterschiedlichen Positionen in der Lehre – „nach den Vorschriften 
des Strafgesetzbuches eine Person, die sich willentlich betrunken hat, als schuld-
fähig angesehen wird“.19 

Einerlei ob die türkische Lehre und Rechtsprechung von einer Fiktion 
der fortgeltenden Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt ausgeht oder eine gesetzli-
che Ausnahme bei willentlicher Betrunkenheit vertritt: Allen Ansichten ist ein 
von rechtspolitischen Überlegungen geleiteter und generalpräventiv geprägter 
Erklärungsansatz gemeinsam. Während Yüce die ratio legis in der effektiven 
Bekämpfung der im Rausch begangenen Straftaten sieht,20 betonen 
Dönmezer/Erman, dass der Gesetzgeber mit Art. 48 II tStGB a.F (=34 II tStGB) 
mit allem Nachdruck und ohne jeden Zweifel klarstellen wolle, dass das willent-
liche Sich-Betrinken keine Entschuldigung (mazeret) darstellen könne.21 Für 
Ünver, der sich ersichtlich auch um eine schulddogmatische Begründung be-
müht, steht der Gedanke der Gerechtigkeit im Vordergrund. Zwar müssten sich 
Unrecht und Schuld auch in zeitlicher Hinsicht decken; jedoch sei ebenso zu 
berücksichtigen, dass man „listige Verhaltensweisen gegen das Gesetz“ (kanuna 
karşı hile)22 verhindern müsse und das Tor zur Ungerechtigkeit nicht öffnen 
dürfe. Ohne eine Ausnahme vom Schuldprinzip anzuerkennen, sei das gesamte 
Geschehen in zwei unterschiedliche Zeiträume (Vorverhalten und Tathandlung) 
aufzuteilen und das Schuldurteil in gemeinsamer Betrachtung dieser Zeiträume 
                                                
17  Centel/Zafer/Çakmut, Giriş, S. 389. Ebenso Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 578; 

Hakeri, Kavramlar, S. 175; Önder, Dersler, S. 289; Soyaslan, Ceza Hukuku, S. 405. 
18  Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 142. Ebenso Erem/Danışman/Artuk, Ceza Hukuku, S. 538. 
19  Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 143. 
20  Yüce, Ceza Hukuku, S. 312. A.A. Ünver, FS-Erman, S. 869 f. 
21  Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 194. 
22  Vgl. auch Ünver, FS-Erman, S. 878: Actio libera in causa als Postulat zur Verhinderung von listigen 

Verhaltensweisen gegen das Gesetz. 
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zu fällen, um auf diese Weise „eine gerechte/subjektive strafrechtliche Verant-
wortlichkeit zu begründen“.23 Nach Soyaslan trägt jeder Mensch die Verantwor-
tung einer willentlichen Betrunkenheit selbst: „Falls der Gesetzgeber Straftaten 
von allen betrunkenen Personen straflos stellte oder mit einer Sicherungsmaß-
nahme belegte, würde sich jeder betrinken und sich danach als Entschuldigung 
auf seine Betrunkenheit berufen. Man förderte damit die Störung der öffentli-
chen Ordnung und räumte gar gleichzeitig betrunkenen Personen ein Privileg 
ein. Solche Konsequenzen sind nicht akzeptabel. Daher besteht kein Unterschied 
zwischen einem willentlich Betrunkenen, der anschließend eine Straftat begeht, 
und einem Nicht-Betrunkenen, der ohne Alkoholkonsum straffällig wird“.24 
Schließlich geht Alacakaptan sogar so weit, dass er den betrunkenen Täter trotz 
der gesetzlichen Gleichstellung im Ergebnis strenger behandelt als einen voll 
schuldfähigen Täter, indem er zugunsten des vollbetrunkenen Täters nicht ein-
mal strafbefreiende Umstände bei der Rauschtat berücksichtigen will, die dem 
nicht-betrunkenen schuldfähigen Täter zugute kommen: „Der türkische Gesetz-
geber hat im Gegensatz zu seinem Vorbild25 keine strafmildernden Regelungen 
vorgesehen und damit deutlich gemacht, dass er in Anbetracht politischer Grün-
de nicht einmal zu einer Strafmilderung neigt. Falls aber der betrunkene Täter 
aus politischen Gründen nicht einmal für würdig erachtet wird, dass zu seinen 
Gunsten eine Strafmilderung in Erwägung gezogen wird, dann kann der Gesetz-
geber unmöglich Lösungswege gewollt haben, die diesen Täter in manchen 
Fällen straffrei stellen“.26 

 

III.  BESTRAFUNG DER RAUSCHTAT ALS VORSÄTZLICHES 
 ODER FAHR LÄSSIGES DELIKT? 

Wie sich die Fiktion der Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt auf die Be-
strafung der Rauschtat auswirkt, wird in der türkischen Lehre unterschiedlich 
bewertet. Während eine ausnahmslose Übereinstimmung bezüglich der Bestra-
fung der vorsätzlichen actio libera in causa als Vorsatzdelikt verzeichnet werden 
kann,27 streitet man sich heftig darüber, wie in den übrigen Fällen der Volltrun-
kenheit zu bestrafen ist. Dabei geht es zum einen um die Fälle, in denen sich der 
Täter ohne einen Tatvorsatz vorsätzlich betrinkt, und zum anderen um solche 
der fahrlässigen Betrunkenheit. 

                                                
23  Ünver, FS-Erman, S. 870 f. Ihm folgend Koç, Kusur, S. 551. 
24  Soyaslan, Ceza Hukuku, S. 405. 
25  Vgl. Fn. 14. 
26  Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 147. Dagegen Erem/Danışman/Artuk, Ceza Hukuku, S. 541 f. 
27  Siehe nur Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 576 f. 
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Die das türkische Strafrecht beherrschende klassische Verbrechenslehre 
hat freilich grundlegende Schwierigkeiten, überhaupt ein schuldhaftes Verhalten 
eines schuldunfähigen Täters zu begründen. Denn wird die Schuldfähigkeit als 
Vorbedingung der Schuld und somit auch als Vorbedingung der Schuldarten 
bzw. -formen des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit begriffen,28 so kann die logi-
sche Konsequenz des Fehlens dieser Vorbedingung zwangsläufig nur die Ver-
neinung der Möglichkeit eines schuldhaften Verhaltens in der konkreten Tatsi-
tuation sein. In der Tat zieht Taner aus der Tatbegehung im volltrunkenen Zu-
stand die Konsequenz, dass dieser Täter – außer in Fällen der vorsätzlichen actio 
libera in causa29 – jedenfalls nicht wegen einer Vorsatztat bestraft werden kann, 
weil ihm „bei Verwirklichung der Tat der Wille fehlt und er daher keinen Ver-
brechensvorsatz hat“. Doch soll ihm wegen des (vorsätzlichen) Sich-Betrinkens 
bis zum Zustande der Schuldunfähigkeit regelmäßig Fahrlässigkeit zur Last 
fallen, weshalb Taner eine Bestrafung wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts vor-
schlägt, soweit ein solches existiert.30 Ebenso meint Yüce in Bezug auf Fälle 
außerhalb der vorsätzlichen actio libera in causa, zwar sei es „schuldhaft, wenn 
ein Mensch sich so lange betrinkt, bis er nicht mehr weiß, war er tut. Doch die 
Schuld bei einem Täter, der in diesem Zustand eine Straftat begeht, entspricht 
nicht dem Vorsatz. Die auf die jeweilige Tat bezogene Schuld kann höchstens 
eine Fahrlässigkeit darstellen … Denn die tatsächlich freie Handlung des Täters 
ist nicht vorsätzlicher, sondern fahrlässiger Natur. Er hat sich nicht deshalb be-
trunken, weil er eine Straftat begehen wollte; er hat vielmehr deshalb schuldhaft 
(fahrlässig) gehandelt, weil er sich so lange betrunken hat, bis er sich verlor. Die 
Annahme, die von ihm begangene Straftat sei vorsätzlich, entspricht daher einer 
der Wahrheit nicht entsprechenden Fiktion“.31 Aus diesem Grunde plädiert Yüce 
ebenfalls für eine Bestrafung aus einem Fahrlässigkeitsdelikt, soweit ein solches 
gegeben ist.32 

Taner und Yüce haben mit ihrer Forderung nach einer Aufweichung der 
strafrechtlichen Haftung eines sich ohne Tatvorsatz vorsätzlich betrinkenden 
Täters33 nur sehr wenige Anhänger gefunden. Zu ihnen gehören tendenziell 
                                                
28  Zur Kritik an diesem Verständnis siehe Isfen, Schuldprinzip, S. 70 ff. 
29  Taner, Ceza Hukuku, S. 382 f. 
30  Taner, Ceza Hukuku, S. 384. Diesen Gedanken gab auch § 64 des deutschen Vorentwurfs von 1909 

wieder: „War der Grund der Bewusstlosigkeit selbstverschuldete Trunkenheit und hat der Täter in 
diesem Zustand eine Handlung begangen, die auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist, so tritt die 
für die fahrlässige Begehung angedrohte Strafe ein“. Freilich sollte die vorsätzliche actio libera in 
causa nicht in den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen, Vorentwurf, S. 235. Kritisch zu dieser 
Vorschrift Kohlrausch, ZStW 32 (1911), S. 651 ff. 

31  Yüce, Ceza Hukuku, S. 311, der in Art. 48 II tStGB a.F. (=34 II tStGB) einen Verstoß gegen das 
Schuldprinzip erblickt. 

32  Diesen Lösungsansatz generell ablehnend Alacakaptan, Sarhoşluk, S. 113 f. 
33  Es muss erwähnt werden, dass Taner und Yüce ihre Äußerungen nur auf die vorsätzliche Betrunken-

heit ohne Tatvorsatz beziehen und die fahrlässige Betrunkenheit nicht explizit behandeln. Jedoch kann 
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İçel/Sokullu-Akıncı/Özgenç/Sözüer/Mahmutoğlu/Ünver und Soyaslan, die aller-
dings eine Fahrlässigkeitsbestrafung nur bei fahrlässiger Betrunkenheit anneh-
men wollen, wohingegen bei vorsätzlichem Sich-Betrinken ohne Tatvorsatz eine 
Bestrafung wegen des konkret verwirklichten Delikts erfolgen soll.34 

Erem/Danışman/Artuk weisen zwar ebenso wie Taner und Yüce darauf 
hin, dass sich die psychische Verfassung eines Vollbetrunkenen von der eines 
normalen Menschen unterscheide, was sowohl für vorsätzliche als auch für fahr-
lässige Straftaten gleichermaßen gelte. Vor diesem Hintergrund könne man nach 
allgemeinen Regeln nicht einmal von einer auf Fahrlässigkeit beruhenden straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit des voll betrunkenen Täters reden. Es sei nicht 
möglich, von einer subjektiven Verantwortlichkeit eines schuldunfähigen Täters 
auszugehen: „Wenn dem aber so ist, dann kann angesichts dieser offenkundigen 
psychologischen Realitäten die vom Gesetz vorgesehene strafrechtliche Verant-
wortlichkeit nur mit dem Maßstab einer gesetzlichen Verantwortlichkeit erklärt 
werden“.35 Freilich ist aber auch mit der Fiktion der fortgeltenden Schuldfähig-
keit nicht ganz geklärt, wie die strafrechtliche Haftung des Täters für die im 
Rauschzustand begangenen Taten konkret aussehen soll. Denkbar ist schließlich 
auch bei dieser Argumentation eine gesetzliche strafrechtliche Haftung wegen 
eines Fahrlässigkeitsdelikts. In diesem Zusammenhang weisen 
Dönmezer/Erman darauf hin, dass Art. 48 II tStGB a.F. lediglich die Frage der 
Zurechnungsfähigkeit betreffe: „Diese Vorschrift begnügt sich mit der Lösung 
der Problematik um die Zurechnungsfähigkeit und ordnet nichts in Bezug auf 
die Schuldhaftigkeit an. Vor diesem Hintergrund muss man den Grad der 
Schuldhaftigkeit ermitteln und näher untersuchen, ob der Täter vorsätzlich oder 
fahrlässig oder gar in Überschreitung des Vorsatzes gehandelt hat… In der Tat 
wäre es andernfalls unlogisch, wenn man bei einem voll schuldfähigen Täter 
Untersuchungen über seine Schuldhaftigkeit anstellte, aber denselben Schritt bei 
einem von Gesetzes wegen wie ein voll schuldfähiger Mensch zu behandelnden 
Betrunkenen nicht machte und diesen stets wegen eines Vorsatz- oder eines 

                                                                                                              
im Wege eines Erst-Recht-Schlusses davon ausgegangen werden, dass sie sich bezüglich des fahrläs-
sigen Sich-Betrinkens ebenfalls für eine Fahrlässigkeitsbestrafung einsetzten. 

34  İçel, u.a., Suç Teorisi, S. 226 f. und Soyaslan, Ceza Hukuku, S. 395 f. 
35  Erem/Danışman/Artuk, Ceza Hukuku, S. 538. 



Das Ausnahmemodell In Art. 34/2 Des Türkischen Strafgesetzbuches 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  11 

Fahrlässigkeitsdelikts bestrafte“.36 Dieser Ansicht folgt die herrschende Lehre37 
und auch die Rechtsprechung.38  

Auffälligerweise ist es für die türkische Lehre nicht von ausschlagge-
bender Bedeutung, ob der Täter im Hinblick auf die Begehung der Rauschtat 
vorwerfbar gehandelt hat. Sie stellt vielmehr mehrheitlich darauf ab, ob der 
Täter den Zustand der Schuldunfähigkeit vorsätzlich oder fahrlässig herbeige-
führt hat.39 Bezeichnend für die Sichtweise ist die gängige Unterscheidung nach 
„vorsätzlicher Trunkenheit“ (ihtiyarî/kasdî sarhoşluk) und „fahrlässiger Trun-
kenheit“ (taksirli sarhoşluk), wenn es um die Behandlung der im betrunkenen 
Zustand begangenen Straftaten geht.40 Soweit diese Betrachtungsweise die vor-
sätzliche actio libera in causa im Blick hat, begegnet sie keiner großen Beden-
ken, denn hier hängen ja das Sich-Betrinken und die spätere Tatbegehung aus 
der Sicht des Täters unmittelbar zusammen. Doch Probleme ergeben sich be-
reits, wenn der Täter sich zwar vorsätzlich betrinkt, aber die spätere Tatbege-
hung nicht in seinen Vorsatz aufgenommen hat. Für die Schwere des verwirk-
lichten Unrechts kann es hier nicht einerlei sein, ob die Rauschtat für den Täter 
vorhersehbar war oder nicht. Noch bedeutender wird diese Frage, wenn der 
Täter sich lediglich fahrlässig betrunken hat. Wie oben dargelegt, will die herr-
schende Meinung im türkischen Strafrecht all diese unterschiedlichen Fälle 
gleich behandeln und den Täter wegen der im Rauschzustand begangenen kon-
kreten Straftat bestrafen. Selbst die modifizierte Mindermeinung, die bei vor-
sätzlicher Betrunkenheit ohne Tatvorsatz und bei fahrlässiger Betrunkenheit 
eine Bestrafung lediglich aus einem Fahrlässigkeitsdelikt befürwortet, trifft 
keine Unterscheidung nach einer vorhersehbaren und einer nicht vorhersehbaren 
Rauschtat.  

                                                
36  Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 195 f. Ebenso Yargıtay, Großer Strafsenat vom 10.10.1983, 9-

332/530. Zur Kritik an diesem Ansatz siehe unten IV 1 a) bb). 
37  Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 146 f.; Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 578 f.; 

Centel/Zafer/Çakmut, Giriş, S. 389; Demirbaş, Ceza Hukuku, S. 319; Erem/Danışman/Artuk, Ceza 
Hukuku, S. 541; Hakeri, Kavramlar, S. 175; Önder, Dersler, S. 290; Özbek, Ceza Kanunu, S. 251 f.; 
Öztürk/Erdem, Ceza Hukuku, S. 171; Şen, Ceza Hukuku, S. 288 f.; Ünver, FS-Erman, S. 875 f.  

38  Vgl. Yargıtay, 1. Strafsenat vom 19.2.1955, 222/75 und Großer Strafsenat vom 24.10.1983, 6-
215/358. 

39  Anders aber Önder, Dersler, S. 275, der zwischen einer vorsätzlichen und einer fahrlässigen actio 
libera in causa unterscheidet und die fahrlässige actio libera in causa wie folgt definiert: „Der Täter 
betrinkt sich und kann dabei vorhersehen, dass er im schuldunfähigen Zustand eine Straftat begehen 
könnte“. Dennoch folgt Önder, aaO, S. 290, der gesetzlichen Konzeption der Fiktion der fortgeltenden 
Schuldfähigkeit und will den Täter wegen der im Rauschzustand begangenen konkreten rechtswidri-
gen Tat bestrafen. 

40  Vgl. Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 138; Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 576 ff.; 
Demirbaş, Ceza Hukuku, S. 317; Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 192; Erem/Danışman/Artuk, 
Ceza Hukuku, S. 538 f.; İçel, u.a., Suç Teorisi, S. 226 f.; Soyaslan, Ceza Hukuku, S. 396 f. Ebenso 
Yargıtay, Großer Strafsenat vom 24.10.1983, 6-215/358. 
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Um in diesen Fällen die spätere Rauschtat dennoch in irgendeiner Form 
vorwerfbar zu machen, greift die türkische Lehre auf den Akt des Sich-
Betrinkens zurück und sieht darin den Grund für die in Art. 34 II tStGB enthal-
tene Gleichbehandlung mit vorsätzlicher Betrunkenheit: „Auch wenn der Täter 
nicht gewollt hat, dass er betrunken wird, hat er dennoch schuldhaft (Hervorhe-
bung durch den Verf.) gehandelt, weil er Alkohol oder Rauschmittel konsumiert 
hat“.41 Nach Erem/Danışman/Artuk ist es „unmöglich, dass ein Umstand, der an 
sich eine Schuld darstellt, entschuldigend wirkt“.42 Einen ähnlichen Gedanken-
gang findet man auch bei Yüce, der die Fahrlässigkeitsbestrafung bei vorsätzli-
cher Betrunkenheit ohne Tatvorsatz damit begründet, dass der Täter „deshalb 
schuldhaft (fahrlässig) gehandelt (hat), weil er sich so lange betrunken hat, bis er 
sich verlor“.43 Damit wird ein Verhalten, das an sich nicht rechtswidrig ist, des-
halb als schuldhaft bewertet, weil der Täter später eine Straftat begangen hat, 
auch wenn er diese zum Zeitpunkt des Sich-Betrinkens nicht vorhersehen konn-
te. Ünver verfeinert diesen Gedanken in der Form, dass er säuberlich zwischen 
dem Akt des Sich-Betrinkens und der Rauschtat trennt und für beide Vorgänge 
ein schuldhaftes (d.h. mindestens fahrlässiges) Verhalten fordert.44 Jedoch stellt 
er keine unmittelbare Verknüpfung zwischen dem Sich-Betrinken und der 
Rauschtat her. Vielmehr will er die Bestrafung mit einer Gesamtbewertung bei-
der Vorgänge rechtfertigen: „Selbstverständlich kann nicht mit Blick darauf, 
dass das bloße Sich-Betrinken keine schuldhafte Handlung ist, angenommen 
werden, dass die Grundsätze der actio libera in causa in diesem Fall nicht an-
wendbar sind oder keine Schuldhaftigkeit vorliegt… Auch wenn das Vorverhal-
ten anfänglich mangels einschlägiger Normen nicht als schuldhaft gilt, findet es 
wegen der danach vorgenommenen Handlungen Eingang in die normative 
Struktur und wird angesichts der die betreffenden Normen verletzenden Hand-
lungen einer Schuldwertung unterworfen“.45 Hier begegnet man also der in der 
deutschen Lehre von Jakobs vertretenen Theorie vom Risiko eines rückwirken-
den Verbots des Sich-Betrinkens: Da ein generelles Verbot des Sich-Betrinkens 
abgelehnt wird, muss dieses Verbot an die Begehung einer Rauschtat gebunden 
werden: Die Berauschung „wird mit dem Eintritt der Tat rückwirkend verbo-
ten“.46  

                                                
41  Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel Hükümler, S. 581. Ebenso Alacakaptan, Suçun Unsurları, S. 139; 

Taner, Ceza Hukuku, S. 384. Wohl auch Hakeri, Kavramlar, S. 175. Nach Art. 94 des italienischen 
Strafgesetzbuches tritt sogar eine Strafverschärfung ein, wenn die strafbare Handlung im Zustand der 
Trunkenheit begangen wurde und diese Trunkenheit gewohnheitsmäßig war.  

42  Erem/Danışman/Artuk, Ceza Hukuku, S. 536, die bei willentlicher Betrunkenheit generell einen 
Eventualvorsatz in Bezug auf spätere Straftaten annehmen wollen, aaO, S. 532. 

43  Yüce, Ceza Hukuku, S. 311. 
44  Ünver, FS-Erman, S. 876 f. 
45  Ünver, FS-Erman, S. 873. 
46  Jakobs, Allgemeiner Teil, 10/2. 
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IV. KRITIK 

Alle Erklärungsansätze für Art. 34 II tStGB leiden ersichtlich daran, 
dass sie eine ganzheitliche Begründung für die strafrechtliche Verantwortlich-
keit bei willentlicher Betrunkenheit anstreben, obwohl die darunter zu subsu-
mierenden Fälle höchst unterschiedlicher Natur sind. So ist es nicht nur situativ, 
sondern auch qualitativ etwas ganz anderes, ob man sich vorsätzlich Mut an-
trinkt, um später einen Mord zu begehen, oder ob man sich bei einer Hochzeits-
feier bis zur Schuldunfähigkeit betrinkt und anschließend eine Sachbeschädi-
gung begeht, ohne dass diese Straftat beim Sich-Betrinken vorhersehbar war. 
Ebenso kann von einer „List gegen das Gesetz“ (Ünver) wohl nur bei vorsätzli-
cher actio libera in causa gesprochen werden, während eine listige Verhaltens-
weise bei einer für den Täter nicht vorhersehbaren Rauschtat im Zustande der 
fahrlässig herbeigeführten Schuldunfähigkeit nicht vorliegen dürfte. Schließlich 
wäre eine Straflosigkeit der vorsätzlichen actio libera in causa aus generalprä-
ventiver Sicht kontraproduktiv,47 wohingegen ernsthafte kriminalpolitische 
Einwände gegen die Bekämpfung von nicht vorhersehbaren Rauschtaten mit 
Mitteln der Kriminalstrafe bestehen.48 Diese gleichrangige Behandlung von 
höchst unterschiedlichen Erscheinungen macht sich auch in der Diskussion der 
Problematik im türkischen Strafrecht bemerkbar. Während man in Lehre und 
Rechtsprechung keine großen Anstrengungen für die Begründung der Strafbar-
keit der vorsätzlichen actio libera in causa unternimmt,49 wird die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit in den übrigen Fällen unterschiedlich bewertet, obwohl beide 
Konstellationen in gleicher Weise unter Art. 34 II tStGB fallen. 

Wie dem Wortlaut des Art. 34 II tStGB und einem Umkehrschluss aus 
Art. 34 I tStGB zu entnehmen ist, stellt das willentliche Sich-Betrinken die ge-
meinsame Grundlage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei allen im Zu-
stand der Schuldunfähigkeit begangenen Straftaten dar. Allerdings berücksich-
tigt diese Vorschrift in ihrer pauschalen Form nicht die Einstellung des Täters, 
die sich beim Akt des Sich-Betrinkens offenbart. Ein solches Zurechnungsmo-
dell wirft vor allem dann große Fragezeichen auf, wenn dem Täter weder ein 
vorsätzliches noch ein fahrlässiges Verhalten in Bezug auf das relevante Tatge-
schehen vorgeworfen werden kann. Allerdings wird dieses Problem nur hin-
sichtlich der Rauschtat akut, denn sowohl der Gesetzgeber als auch die Lehre 
gehen bezüglich des Akts des Sich-Betrinkens davon aus, dass der Anwen-
                                                
47  Vgl. Neumann, Zurechnung, S. 288.  
48  Vgl. Roxin, Allgemeiner Teil I, § 23 Rn. 11. 
49  Siehe nur Taner, Ceza Hukuku, S. 382: „Man braucht sich bei actio libera in causa nicht viel aufzu-

halten … Falls sich jemand vorsätzlich Mut angetrunken und später die geplante Straftat begangen 
hat, so unterliegt das Bestehen einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit für diese Tat keinerlei Zwei-
fel“. Ebenso apodiktisch Dönmezer/Erman, Ceza Hukuku II, S. 192: „Da bei geplanter Betrunkenheit 
die Regeln der actio libera in causa Anwendung finden, gibt es diesbezüglich keine Problempunkte“. 
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dungsbereich des Art. 34 II tStGB nur dann eröffnet ist, wenn der Eintritt der 
Schuldunfähigkeit auf eine zumindest fahrlässige Handlung des Täters zurück-
geht, weil sonst Straflosigkeit nach Art. 34 I tStGB eintreten würde.50 Für die 
nachfolgenden Erläuterungen empfiehlt sich daher eine grundsätzliche Zweitei-
lung: Stets vorausgesetzt, dass sich der Täter zumindest fahrlässig betrunken 
hat, kann er im Hinblick auf die spätere Rauschtat je nach Fallgestaltung entwe-
der vorsätzlich bzw. fahrlässig gehandelt haben, oder aber er kann die spätere 
Rauschtat nicht einmal vorhergesehen haben. Die letzte Alternative stellt dabei 
eine Art Grundtatbestand der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei willentli-
cher (vorsätzlicher oder fahrlässiger) Betrunkenheit dar, denn hier reicht das 
willentliche Sich-Betrinken beim Vorliegen einer beliebigen Rauschtat für die 
strafrechtliche Haftung des Täters aus, während in der ersten Alternative noch 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit hinsichtlich einer (u.U. bestimmten) Rauschtat hin-
zukommen. Daher ist es naheliegend, zunächst diesen Grundtatbestand näher 
unter die Lupe zu nehmen. 

1.  Die Strafbarkeit von nicht vorhersehbaren Rauschtaten 
 nach Art. 34 II tStGB 

Wie bereits erwähnt, greift die türkische Lehre zur Rechtfertigung des 
Art. 34 II tStGB auf – in der Regel nicht detailliert dargelegte – rechtspolitisch-
generalpräventive Überlegungen zurück und sieht diese Vorschrift ganz über-
wiegend als eine gesetzliche Fiktion der Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt an.51 
Doch fehlt es ihr fast gänzlich an einer befriedigenden dogmatischen Erklärung 
der von ihr befürworteten strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Dies gilt insbe-
sondere für die hier näher zu behandelnden Taten im Rauschzustand, die für den 
Täter nicht vorhersehbar waren. Soweit ersichtlich, unternimmt lediglich Ünver 
einen generellen schulddogmatischen Erklärungsversuch zur Rechtfertigung der 
Bestrafung auch von unvorhersehbaren Rauschtaten. Doch nicht minder beach-
tenswert ist die eher beiläufige, aber wohl allen Ansichten zugrunde liegende 
Anmerkung von Soyaslan, ein willentlich betrunkener Täter trage die Verant-
wortung für sein Verhalten selbst. Hier deutet sich das Verständnis einer Risi-
kohaftung als einer dritten „Schuldform“ neben Vorsatz und Fahrlässigkeit an. 
Nachfolgend sollen insbesondere diese beiden Erklärungsansätze unter schuld-
dogmatischen Gesichtspunkten kritisch beleuchtet werden. 

Bei dieser Untersuchung wird sich zeigen, dass viele der dort anzuspre-
chenden Aspekte in ähnlicher Weise auch bei § 323a dStGB problematisiert 
werden. Dies verwundert im Grunde nicht, denn wenn man mit der herrschen-
den Meinung in der deutschen Lehre den Unrechtsgehalt des § 323a dStGB in 

                                                
50  Vgl. Fn. 3. 
51  Siehe oben II. 
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dem bloßen vorsätzlichen oder fahrlässigen Sich-Berauschen sieht, wobei es 
einer fahrlässigen Handlung bezüglich der Rauschtat als einer objektiven Bedin-
gung der Strafbarkeit nicht bedürfen soll,52 so laufen beide Vorschriften im 
Ausgangspunkt parallel. Freilich bestehen zwischen Art. 34 II tStGB und § 323a 
dStGB beachtliche Unterschiede: So gilt Art. 34 II tStGB als eine Regelung des 
Allgemeinen Teils für alle Delikte im Besonderen Teil, während § 323a dStGB 
einen eigenständigen Straftatbestand im Besonderen Teil darstellt. Darüber hin-
aus stellt sich für Art. 34 II tStGB die bei § 323a dStGB so umstrittene Frage 
nicht, ob (auch) die Rauschtat den Unrechtsgehalt der Vorschrift (mit)bestimmt 
oder nicht.53 Denn nach Art. 34 II tStGB wird der Täter nicht wegen des Sich-
Berauschens, sondern wegen der von ihm im schuldunfähigen Zustand began-
genen Straftat, also wegen Mordes, Diebstahls, sexuellen Angriffs etc. bestraft. 
Die Rauschtat ist also gerade das Unrecht, um das es geht. 

Die Unterschiede zwischen Art. 34 II tStGB und § 323a dStGB sind 
demnach erheblich, und dennoch geht es beide Male um die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Sich-Berauschen, ohne dass 
die Rauschtat vorhergesehen werden muss. Im übrigen sollte aus deutscher Sicht 
nicht unerwähnt bleiben, dass man in jüngerer Zeit durchaus mit Bestrebungen 
zu tun hatte, die Bestimmung des § 323a dStGB in einer Weise zu verändern, 
die zu einer noch deutlicheren Parallelität zu Art. 34 II tStGB geführt hätte. So 
sollte nach einem Gesetzesentwurf der CDU-CSU-Fraktion vom 16.3.1999 der 
Vollrauschtatbestand des § 323a dStGB wie folgt geändert werden: „Wer sich 
vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel in einen Rausch versetzt, wird, wenn er in diesem Zustand eine 
rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er 
infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist, 
mit der Strafe bestraft, die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. Die 
Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern“.54 Dieser Gesetzesvorschlag, der eine 
Erfolgshaftung für die Rauschtat konstituiert, unterscheidet sich von Art. 34 II 
tStGB letztlich nur in der Anordnung einer obligatorischen Strafmilderung, auch 
wenn er freilich dogmatisch anders strukturiert ist. In weitergehenden Bahnen 
bewegte sich ferner der Vorschlag eines Mitglieds der vom Deutschen Bundes-
tag eingesetzten Kommission für die Reform des deutschen Sanktionenrechts: 

                                                
52  Vgl. Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 557 m.w.N. in Fn. 14. 
53  Dazu ausführlich Neumann, Zurechnung, S. 51 ff. 
54  BT-Drs. 14/545, S. 2. Kritisch dazu Renzikowsi, ZStW 112 (2000), S. 480 ff., der zutreffend darauf 

hinweist (aaO, S. 483), dass mit diesem Regelungsvorschlag sogar Strafen möglich sind, die nicht 
einmal beim Ausnahmemodell zur actio libera in causa (dazu unten IV 2) möglich sind. Der Rechts-
ausschuss des Deutschen Bundestages lehnte den CDU-CSU-Vorschlag mehrheitlich mit der Begrün-
dung ab, er stelle einen Bruch mit dem Schuldprinzip dar, weil sich die Strafdrohung am Strafrahmen 
des verwirklichten Delikts orientiere, BT-Drs. 14/9148, S. 4. 
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Demnach sollte in ausdrücklicher Anlehnung an § 15 III des Strafgesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik55 die Bestimmung des § 20 dStGB um 
einen Absatz 2 erweitert werden: „Wer sich schuldhaft in einen die Schuldfä-
higkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine mit 
Strafe bedrohte Handlung begeht, wird nach dem verletzten Gesetz bestraft“.56 
Diese Beispiele aus jüngerer Zeit zeigen, dass der in Art. 34 II tStGB niederge-
legte Gedanke durchaus eine anziehende Wirkung auf die rechtspolitische Dis-
kussion über die härtere Bestrafung von Vollrauschtaten hat.57 In diesem Sinne 
sind die nachfolgenden Überlegungen auch für das deutsche Strafrecht von Inte-
resse, soweit sie die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Modelle mit dem 
Schuldprinzip betreffen. 

a)  Das Ausnahmemodell von Ünver mit rückwirkendem 
 Verbot des Sich-Betrinkens 

Der Ansatz von Ünver, zwischen dem Akt des Sich-Betrinkens und der 
Rauschtat säuberlich zu trennen und für beide Vorgänge ein schuldhaftes (d.h. 
mindestens fahrlässiges) Verhalten zu fordern, um den Täter für das im Rausch-
zustand begangene, für ihn nicht zwingend vorhersehbare Delikt verantwortlich 
zu machen,58 stößt aus zweierlei Sicht auf Bedenken. Zum einen ist es verfehlt, 
in der anfänglich nicht rechtswidrigen Handlung des Sich-Betrinkens nachträg-
lich die Grundlage des Schuldvorwurfs in Bezug auf eine nicht vorhersehbare 
Rauschtat zu sehen. Zum anderen kann es nicht überzeugen, die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des Vollrauschtäters allein auf die konkret begangene 
Rauschtat zu stützen.  

aa) Das rückwirkende Verbot des Sich-Betrinkens 

Die Konzeption von Ünver zur Begründung der Strafbarkeit (auch) von 
nicht vorhersehbaren Rauschtaten begegnet in erster Linie der Schwierigkeit, 
dass ein an sich nicht rechtswidriges Verhalten (Sich-Betrinken) nachträglich als 
Grundlage für eine volle Bestrafung wegen eines späteren Rauschdelikts heran-
gezogen wird. Wie kann die Verantwortlichkeit eines Täters begründet werden, 

                                                
55  Zum Wortlaut der Vorschrift siehe Fn. 14. 
56  Hennig, Vollrausch, S. 181. Ihm nahestehend Maatz, StV 1998, S. 279. Allerdings fand dieser Vor-

schlag keine Zustimmung der übrigen Kommissionsmitglieder, da er gegen das Schuldprinzip versto-
ße (Abschlussbericht der Kommission, in: Hettinger, Michael (Hrsg), Reform des Sanktionenrechts 
Band 1, Baden-Baden 2001, S. 312 f.). Ebenfalls ablehnend Renzikowski, ZStW 112 (2000), S. 485 f. 

57  Ein rechtspolitisches Signal für einen solchen verschärften Einsatz des Strafrechts bei Trunkenheits-
delikten sieht Neumann, StV 2003, S. 527 in BGH, StV 2003, 497 ff., wonach in Fällen selbstver-
schuldeter Trunkenheit keine Strafmilderung nach § 21 dStGB erfolgen darf. Siehe zum Ganzen auch 
Schöch, GA 2006, S. 371 ff. 

58  Siehe oben II und III.  
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der sich im schuldfähigen Zustand wie ein rechtstreuer Bürger verhält, aber im 
schuldunfähigen Zustand eine Straftat begeht?  

Bekanntlich ist in der deutschen Lehre umstritten, ob der Genuss von 
Alkohol bis zum Eintritt der Schuldunfähigkeit rechtswidrig ist oder nicht.59 Die 
überwiegende Ansicht geht davon aus, dass das bloße Sich-Betrinken in einem 
Rechtssystem, das eine Prohibition nicht kennt, eine sozialadäquate Erscheinung 
und daher nicht rechtswidrig ist.60 Diese Feststellung dürfte auch für die türki-
sche Rechtsordnung zutreffend sein. Zwar gilt der Tatbestand der Betrunkenheit 
in Art. 571, 572 tStGB a.F. in leicht modifizierter Form in Art. 35 des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes weiter, wonach mit Geldbuße zu belegen ist, wer 
im betrunkenen Zustand die Ruhe und das Wohl anderer stört. Jedoch ist hier 
ersichtlich, dass der Unrechtsgehalt dieser Handlung nicht in dem bloßen Sich-
Betrinken besteht, sondern in der Störung der Ruhe und des Wohls anderer im 
betrunkenen Zustand. Wer sich also betrinkt, ohne eine solche Störungshand-
lung zu begehen, verwirklicht jedenfalls dann kein sanktionsbewehrtes Unrecht, 
wenn er die Begehung von Straftaten im Rauschzustand weder vorhergesehen 
hat noch vorhersehen konnte. Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass die 
meisten Autoren in der türkischen Lehre zur Rechtfertigung der Strafbarkeit von 
nicht vorhersehbaren Rauschtaten pauschal von einem „schuldhaften“ Verhalten 
des (noch schuldfähigen) Täters sprechen, weil dieser sich betrunken habe.61 
Denn die Annahme eines schuldhaften Verhaltens setzt aus verbrechenssystema-
tischer Sicht notwendigerweise eine rechtswidrige Tat voraus: Was kein Un-
recht darstellt, gelangt erst gar nicht in die Schuldwertung hinein.62  

Ünver sieht anscheinend diese Unstimmigkeit und versucht das Prob-
lem mit einer nachträglichen Einbeziehung des nicht rechtswidrigen Sich-
Betrinkens in die Schuldwertung zu lösen.63 Demnach soll das anfänglich nicht 
rechtswidrige Sich-Betrinken rückwirkend als verboten eingestuft und somit in 
die Gesamtschuldwertung einbezogen werden, wenn eine Straftat im schuldun-
fähigen Zustand begangen wird. Doch eine solche Konstruktion muss aus meh-
reren Gründen auf Ablehnung stoßen. Wenn die Unrechtsverwirklichung den 
Gegenstand des Schuldvorwurfs bilden soll, so muss dieses in Rede stehende 
Unrecht aus sachlogischen Gründen zu einem Zeitpunkt feststehen, in dem das 

                                                
59  Für die Rechtswidrigkeit des Sich-Betrinkens bis zur Schuldunfähigkeit Lackner, JuS 1968, S. 217 f. 
60  Hruschka, JZ 1996, S. 71; Art. Kaufmann, JZ 1963, S. 428; Neumann, Zurechnung, S. 68; Paeffgen, 

ZStW 97 (1985), S. 534; Roxin, Allgemeiner Teil I, § 23 Rn. 8; Streng, JZ 1984, S. 116; Wolter, NStZ 
1982, S. 55. Aus der Sicht des polnischen Strafrechts ebenso Buchała, ZStW 106 (1994), S. 778. 

61  Siehe oben III mit Nachweisen in Fn. 41. Mayer, ZStW 59 (1940), S. 307 hält eine solche unwiderleg-
liche Schuldpräsumption für „hochbedenklich“.  

62  Vgl. nur Art. Kaufmann, JZ 1963, S. 429; Lackner, JuS 1968, S. 217; Neumann, Zurechnung, S. 20. 
63  Volk, ZStW 97 (1985), S. 893 bezeichnet einen solchen Ansatz als das Gelingen der „Quadratur des 

Unrechtskreises“. 
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Verhalten des Täters diesem noch zurechenbar ist. Wollte man aber um der 
Bestrafung der an sich wegen Schuldunfähigkeit nicht strafbaren Rauschtat 
willen eine nachträgliche Unrechtskonstituierung vornehmen (Rechtswidrigkeit 
des ursprünglich nicht rechtswidrigen Vorverhaltens), so bestimmte man den 
Umfang des Unrechts vom Umfang der Schuld her: Um überhaupt einen An-
knüpfungspunkt für einen Schuldvorwurf zu gewinnen, würde etwas Nicht-
Rechtswidriges nachträglich als rechtswidrig eingestuft werden.64 Damit wäre 
aber die gebotene Beziehung zwischen Unrecht und Schuld (Unrechtsverwirkli-
chung als Gegenstand des Schuldvorwurfs) auf den Kopf gestellt. Auch aus 
normlogischer Sicht wäre ein solcher Ansatz schwer begründbar: Wenn ein an 
sich nicht rechtswidriges und nicht vorwerfbares Verhalten erst durch ein un-
vorhersehbares Ereignis, das im schuldunfähigen Zustand des Täters stattfindet 
und daher diesem nicht vorgeworfen werden kann, das Prädikat der Rechtswid-
rigkeit erhalten soll, dann liefe das in der verletzten Verhaltensnorm ausgespro-
chene Verbot „auf das Verbot hinaus, nicht: etwas zu tun, sondern etwas getan 
zu haben“.65 Denn bezüglich der die konkrete Verhaltensnorm verletzenden 
Rauschtat kann ja der Normappell den Täter wegen dessen fehlender normativer 
Ansprechbarkeit zum Tatzeitpunkt nicht erreichen, so dass als Anknüpfungs-
punkt nur das Vorverhalten des Sich-Betrinkens übrig bliebe. Doch der spätere 
Rauschtäter, der sich im Vorfeld nicht rechtswidrig verhält und sonst eine späte-
re rechtswidrige Tat im Rauschzustand nicht vorhersehen kann, missachtet ge-
rade keine Verbotsnorm in zurechenbarer Weise: Im Vorfeld deshalb nicht, weil 
sein Verhalten nicht rechtswidrig und nicht vorwerfbar ist, und im Rauschzu-
stand deshalb nicht, weil ihm die Fähigkeit zum normgemäßen Verhalten fehlt. 
Erfolgt in solchen Fällen dennoch eine Bestrafung, dann kann das in der verletz-
ten Verhaltensnorm ausgesprochene Verbot nur rückwärts gewandt sein auf 
einen Zustand, in dem das Täterverhalten bis zum Eintritt in die Schuldunfähig-
keit nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Aus diesem Umstand folgt 
schlussendlich der gewichtigste Einwand gegen die Theorie vom rückwirkenden 
Verbot des Sich-Betrinkens: Mit dieser Konstruktion bleibt zum Zeitpunkt des 
an sich nicht rechtswidrigen Sich-Betrinkens in jedem Falle unentscheidbar, ob 
das fragliche Verhalten womöglich doch die Grundlage für die Bestrafung einer 
späteren Rauschtat bilden könnte.66 Dies ist aber aus rechtsstaatlicher Sicht nicht 
akzeptabel: „Das Strafgesetz (muss) die Grenze zwischen erlaubtem und verbo-
                                                
64  Nun könnte hiergegen der Einwand erhoben werden, dass das Sich-Betrinken unter bestimmten 

Umständen zwar nicht als rechtswidrig, aber so doch als obliegenheitswidrig angesehen werden müss-
te, wie es etwa von Hruschka vertreten wird. Diesem Einwand braucht jedoch an dieser Stelle noch 
nicht nachgegangen zu werden, denn auch Hruschka geht in seiner Theorie von der Obliegenheitsver-
letzung von einem ex ante-Maßstab zur Bestimmung der entsprechenden Obliegenheit aus, vgl. unten 
IV 1 a) bb). Zur Kritik an dem Ausnahmemodell von Hruschka siehe unten IV 2 a). 

65  Neumann, Zurechnung, S. 125 in Bezug auf § 323a dStGB. 
66  Vgl. Neumann, Zurechnung, S. 125. 
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tenem Verhalten für jede Entscheidungssituation im voraus so scharf als mög-
lich ziehen, denn der Bürger muss sich ihr nähern können, ohne in Gefahr zu 
sein, per Zufall auf die andere Seite zu geraten. Das bedeutet u.a., dass die Fra-
ge, was unerlaubt ist … nicht von Tatsachen abhängig gemacht werden kann, 
die bei der Entscheidung des Betroffenen über sein Verhalten nicht in Rechnung 
gestellt werden können“.67  

bb) Die Rauschtat als Bezugspunkt der strafrechtlichen  
 Verantwortlichkeit 

Die Einbeziehung der Rauschtat in die Schuldwertung dient Ünver (und 
auch der herrschenden Ansicht68) dazu, die Art der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit des vollbetrunkenen Rauschtäters zu bestimmen. Dieser wird entspre-
chend der von ihm im schuldunfähigen Zustand begangenen vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Straftat bestraft. Dabei wird aber das grundlegende Problem nicht 
angesprochen, wie eine im Rauschzustand verwirklichte Handlung eines schuld-
unfähigen Täters die Grundlage für einen Schuldvorwurf bilden kann. Denn ein 
solcher Täter ist ja bezüglich dieser Handlung nicht (mehr) fähig, ein schuld-
haftes Verhalten an den Tag zu legen, das ihm zum Vorwurf gemacht werden 
könnte. Zum Zeitpunkt der Tatbegehung gleicht er insofern einem Werkzeug, 
das den strafrechtlich missbilligten Erfolg kausal herbeiführt. Der bei ihm vor-
zufindende „innere Tatbestand abzüglich der Zurechnungsfähigkeit“69 hat „mit 
materieller Schuld nichts mehr zu tun“.70  

Von einem schuldhaften Verhalten in Bezug auf die Rauschtat könnte 
wohl nur dann gesprochen werden, wenn man Vorsatz und Fahrlässigkeit mit 
der strengen klassischen Verbrechenslehre als Schuldarten auffasste. Aus dieser 
Sicht könnte das Handeln eines Rauschtäters, der mit Wissen und Wollen einen 
tatbestandsmäßigen Erfolg verwirklicht bzw. eine unerlaubte Gefahr schafft,71 in 
der Tat als „schuldhaft“, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig, bezeichnet werden. 
Allerdings verneint auch die klassische Verbrechenslehre die Möglichkeit eines 
schuldhaften Verhaltens, wenn es an der Zurechnungsfähigkeit als der 
(Vor)Bedingung schuldhaften Verhaltens fehlt.72 Die herrschende türkische 
Lehre nimmt diese Hürde bekanntlich mit der Fiktion der fortgeltenden Schuld-
fähigkeit zum Tatzeitpunkt, wenn sich der Täter willentlich betrunken hat. Eine 
solche Fiktion, die trotz unterschiedlicher in Rede stehender Sachverhalte stets 

                                                
67  Puppe, GA 1974, S. 98. 
68  Vgl. die Nachweise in Fn. 36-38. 
69  Mayer, ZStW 59 (1940), 311. 
70  Art. Kaufmann, JZ 1963, S. 427. 
71  Zur Schaffung einer unerlaubten Gefahr als Merkmal der Fahrlässigkeit siehe Roxin, Allgemeiner 

Teil I, § 24 Rn. 10 ff. Vgl. ferner Gropp, Allgemeiner Teil, § 12 Rn. 66 ff. 
72  Vgl. Isfen, Schuldprinzip, S. 49 f. 
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zu Lasten des Täters geht, ist jedoch erheblichen normtechnischen und auch 
rechtsstaatlichen Einwänden ausgesetzt.73  

Erstaunlicherweise bedient sich aber auch Ünver, der einen normativen 
Schuldbegriff vertritt,74 der Fiktion der fortgeltenden Schuldfähigkeit zum Tat-
zeitpunkt und spricht dabei von der in der Rauschtat zur Erscheinung kommen-
den „Schuldform/-art“: „Die Institution der actio libera in causa betrifft nicht die 
Frage des für die Bestrafung des Täters relevanten Tatbestandes oder der seine 
Verantwortlichkeit bestimmenden Schuldart. Vielmehr geht es dabei um die 
Klarstellung, dass die Person verantwortlich gemacht wird, obwohl sie zum 
Tatzeitpunkt nicht mehr … schuldfähig ist. Mit anderen Worten soll die Schuld-
unfähigkeit keine Entschuldigung bezüglich der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit darstellen. Um den Täter, der zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig ist, 
dennoch als schuldfähig zu behandeln, müssen daher die Grundsätze der actio 
libera in causa auf den Zeitpunkt des Sich-Betrinkens angewendet werden. 
Demgegenüber muss man auf die beim Täter zum Tatzeitpunkt anzutreffende 
Schuldform (sein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten) abstellen, wenn man 
den Straftattatbestand, wegen den er bestraft wird, und die Schuldform, die seine 
Verantwortlichkeit bestimmt, ermittelt“.75 Die Bezeichnung des Vorsatzes und 
der Fahrlässigkeit als Schuldformen/-arten mag noch als Rückfall in die Termi-
nologie der klassischen Verbrechenslehre angesehen werden. Dass Ünver aber 
auch materiell die Rauschtat zur Bestimmung der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit heranzieht,76 geht daraus hervor, dass er bei der Gesamtbewertung des 
Geschehens unter Schuldgesichtspunkten nicht auf das Sich-Betrinken, sondern 
auf die Rauschtat abstellt. Der Täter wird also nicht wegen Begehung einer 
Straftat in selbstverursachter Trunkenheit bestraft, sondern „nach den allgemei-
nen Grundsätzen der Verantwortlichkeit“77 wegen Mordes, Diebstahls, sexuellen 
Angriffs etc. Ebenso spielt es für seine strafrechtliche Verantwortlichkeit keine 
Rolle, ob er sich vorsätzlich oder fahrlässig betrunken hat, oder ob er die spätere 
Rauschtat vor Eintritt in den Defektzustand vorhersehen konnte oder nicht, son-
dern es kommt einzig darauf an, welche Straftat er vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rauschzustand verwirklicht hat. Wie kann aber gegenüber einem Täter, der sich 
vorsätzlich oder gar nur fahrlässig betrunken hat, der Schuldvorwurf eines Mor-
des erhoben werden, wenn er beim Sich-Betrinken nicht einmal vorhersehen 

                                                
73  Näher dazu unten IV 1 c). 
74  “Vorwerfbarkeit der Tat im Hinblick auf die ihr zugrunde liegende rechtlich tadelnswerte Gesin-

nung“, siehe Isfen, Schuldprinzip, S. 68 ff., 119 f. 
75  Ünver, FS-Erman, S. 875. 
76  Vgl. auch Ünver, FS-Erman, S. 872: „Die Schuld muss sich sowohl auf das Vorverhalten als auch auf 

die Tatbegehung im schuldunfähigen Zustand erstrecken. Dazu bedarf es jeweils eigenständiger Wer-
tung“.  

77  Ünver, FS-Erman, S. 872. 
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konnte, dass er in diesem Zustand überhaupt irgendeine Straftat begehen würde? 
Wenn der betrunkene Täter zum Tatzeitpunkt – im Gegensatz zum voll schuld-
fähigen Täter – nur noch einem willenlosen Werkzeug gleicht: Mit welchen 
normativen Erwägungen kann das bloße Sich-Betrinken ohne Voraussicht bzw. 
Voraussehbarkeit der späteren Rauschtat als Rechtfertigung dafür herangezogen 
werden, dass er dennoch wie ein voll verantwortlich handelnder Täter behandelt 
wird? Wohlgemerkt: Beide Male geht es um den selben Schuldvorwurf des 
Mordes. Dass diese beiden Fälle unter Unrechts- und Schuldgesichtspunkten 
erheblich voneinander abweichen und nicht miteinander vergleichbar sind,78 
bedarf keiner näheren Erläuterung, und doch muss der Täter nach dieser Ansicht 
beide Male eine erschwerte lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. 

Wenn sich das Handeln eines zum Tatzeitpunkt schuldunfähigen Täters 
vom Wirken eines Werkzeugs nicht unterscheidet, wenn dem Täter also mit 
anderen Worten wegen der Begehung der Rauschtat kein Schuldvorwurf ge-
macht werden kann, weil er im Moment der konkreten Tatbestandsverwirkli-
chung normativ nicht ansprechbar war, dann muss sich der Schuldvorwurf auf 
ein Täterverhalten beziehen, das diesem (noch) zurechenbar ist.79 Wird der Täter 
demnach beispielsweise wegen Mordes bestraft, den er im Zustand selbstverur-
sachter Trunkenheit begangen hat, dann kann der Anknüpfungspunkt für seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht die konkrete Tötungshandlung sein, 
sondern das Sich-Betrinken bzw. seine Schuldbeziehung zur Rauschtat, die vor 
dem Eintritt des Defektzustandes bestanden hat. Dass auch Ünver und die herr-
schende Lehre, die die Rauschtat als Bezugspunkt der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit betrachten, in Wahrheit doch entscheidend auf den Akt des Sich-
Betrinkens abstellen, geht daraus hervor, dass nach dieser Ansicht eine Person, 
die sich in der gleichen seelischen Verfassung befindet wie ein willentlich be-
trunkener Täter, nicht wegen der von ihr begangenen Rauschtat bestraft wird, 
wenn sie sich gemäß Art. 34 I tStGB unwillentlich betrunken hat. Wenn also 
keine Unterschiede in der seelischen Verfassung eines willentlich und eines 
unwillentlich Betrunkenen bestehen und auch die Umstände der Rauschtat ei-
nander gleichen, aber der willentlich Betrunkene dennoch strafrechtlich voll 
verantwortlich gemacht wird, dann kann diese Zuweisung der Verantwortlich-
keit doch nur auf dem Akt des willentlichen Sich-Betrinkens beruhen. In Bezug 
auf dieses Studium vor Eintritt des Defektzustandes reicht es nun für Ünver aus, 
wenn der Täter sich zumindest fahrlässig betrunken hat; irgendeine Schuldbe-
ziehung zur späteren Rauschtat wird nicht gefordert. Wenn dem aber so ist, dann 
bleibt unverständlich, warum ein Täter, der sich bloß willentlich betrunken hat 
und dabei eine spätere Rauschtat nicht vorhersehen konnte, dennoch wegen 

                                                
78  Vgl. Wolter, NStZ 1982, S. 57. 
79  Vgl. nur Neumann, FS-Art. Kaufmann, S. 582 f. 
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eines vorsätzlichen oder fahrlässigen Delikts bestraft wird, bei dem seine Rolle 
nicht über die eines blinden Kausalfaktors hinausgeht.80 

Die Kritik an dem Erklärungsansatz von Ünver zur Bestrafung von 
nicht vorhersehbaren Rauschtaten wird noch verständlicher, wenn man sich die 
Konzeption von Hruschka näher anschaut, der ebenfalls ein Ausnahmemodell 
zur Begründung der Strafbarkeit beim Sich-Betrinken vertritt. Auch nach 
Hruschka soll das Handeln im Defektzustand strafbar sein, weil nur dieses Han-
deln den jeweils in Rede stehenden Deliktstatbestand erfülle.81 Um die (eben-
falls auf den Gerechtigkeitsgedanken beruhende82) Zurechnung eines solchen 
Handelns im Zustand aktueller Unfreiheit zu rechtfertigen, greift Hruschka auf 
den Zeitpunkt des Handelns im Zustand aktueller Freiheit zurück und bejaht 
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Täters dann, wenn dieser für die 
Unfähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu han-
deln, „selbst verantwortlich ist“.83 Hruschka erkennt freilich, dass ein selbst zu 
verantwortender Eintritt in den Defektzustand allein noch keine Zurechnung des 
Handelns im schuldunfähigen Zustand rechtfertigen kann, da ein solcher Ansatz 
leicht zu einer Erfolgshaftung führen könnte. Deshalb verknüpft er diese Ver-
antwortlichkeit mit dem Erfordernis der Verletzung einer dem Täter auferlegten 
Obliegenheit: „Grundsätzlich wird man davon ausgehen müssen, dass es jeder-
mann obliegt, einen nach § 20 StGB relevanten Defektzustand zu vermeiden, 
wenn – objektiv ex ante gesehen – die Gefahr besteht, dass er im Defekt eine 
deliktstatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat begeht. Dies ist eine Obliegen-
heit … Unser Rechtssystem verbietet es im allgemeinen nicht, dass sich jemand 
betrinkt oder sonst in einen Defektzustand versetzt. Trotzdem bleibt es, auch 
rechtlich gesehen, eine Aufgabe des Täters, auf sich selbst aufzupassen und 
Rauschzustände mit den aus ihnen hervorgehenden Gefahren zu vermeiden. 
Erfüllt er diese Aufgabe nicht, genauer: verletzt er zurechenbar die ihm aufer-
legte Obliegenheit, dann wird ihm sein rechtswidriges (vorsätzliches oder fahr-
lässiges) Verhalten im Defektzustand trotz dieses Defektzustandes zugerech-
net“.84 An dieser Stelle tritt der erste Unterschied zur herrschenden Lehre in der 
Türkei auf: Es wird verlangt, dass aus objektiver Sicht ex ante die Gefahr der 
Begehung einer Straftat im schuldunfähigen Zustand besteht; das bloße Sich-
                                                
80  Vgl. auch Buchała, ZStW 106 (1994), S. 777, der in Art. 25 III des alten polnischen Strafgesetzbuches 

eine „objektive Verantwortlichkeit, d.h. Strafbarkeit ohne Schuld zum Zeitpunkt der Tatbegehung“ 
sieht, weil das Gesetz die Fortgeltung der vollen Schuldfähigkeit anordnete, wenn sich der Täter in ei-
nen Rauschzustand versetzt hatte, dessen Eintritt er vorausgesehen hatte oder hätte voraussehen kön-
nen. Das neue polnische Strafgesetzbuch hat daran in der Sache nichts geändert, vgl. Fn. 14. Dazu 
Weigend, ZStW 110 (1998), S. 128.  

81  Hruschka, JZ 1997, S. 23.  
82  Hruschka, SchwZStr 90 (1974), S. 72. 
83  So sein Vorschlag zur Änderung des § 20 dStGB Hruschka, JZ 1996, S. 69. 
84  Hruschka, JZ 1996, S. 70.  



Das Ausnahmemodell In Art. 34/2 Des Türkischen Strafgesetzbuches 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  23 

Betrinken sieht Hruschka demnach nicht per se als gefahrerhöhend an, wie es 
die türkische Lehre offenbar tut.85 Der ausschlaggebende Unterschied zur Kon-
zeption von Ünver zeigt sich aber darin, dass Hruschka auch die subjektive Seite 
der Obliegenheitsverletzung betont, was eine Konsequenz aus dem 
Satz impossibilium nulla obligatio sei: „Von der subjektiven Seite her gesehen 
setzt die Annahme einer Obliegenheitsverletzung voraus, dass der Täter sich 
vorsätzlich oder fahrlässig in den Defektzustand begibt und dabei mit Blick auf 
die Gefahr eines deliktstatbestandsmäßiges Handelns im Defektzustand vorsätz-
lich oder fahrlässig handelt (Hervorhebung durch den Verf.)“.86 Sowohl in den 
Fällen, in denen sich der Täter in einen Defektzustand versetze, aber objektiv ex 
ante keine Gefahr einer späteren deliktstatbestandsmäßigen und rechtswidrigen 
Tat bestehe, als auch in solchen, in denen zwar eine solche Gefahr bestehe, aber 
diese weder vom Täter erkannt werde noch für diesen erkennbar sei, „ist die Tat 
während des Defektzustandes, von einem Standpunkt vor dem Eintritt des De-
fektzustandes aus gesehen, zufällig87 … Ist die spätere Tat im Rauschzustand, 
von einem ex ante-Standpunkt aus gesehen, entweder für den Sich-
Berauschenden selbst oder sogar objektiv ein purer Zufall, dann ist die Bestra-
fung des Sich-Berauschens rechtstaatswidrig und damit verfassungswidrig“.88 

b) Haftung für riskantes Verhalten (Soyaslan) 

Wenn Soyaslan – eher beiläufig als erschöpfend – die Bestrafung eines 
volltrunkenen Täters damit rechtfertigt, dass jeder Mensch die Verantwortung 
einer willentlichen Betrunkenheit selbst tragen müsse,89 so knüpft er bezüglich 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei nicht vorhersehbaren Rauschtaten 
(auch) an einen Erklärungsansatz an, der in der deutschen Lehre in ähnlicher 
Form zur Rechtfertigung des § 323a dStGB herangezogen wurde: Strafrechtli-
che Verantwortlichkeit für riskantes Verhalten. Zu den exponiertesten Vertretern 
dieser Theorie gehört Schweikert, demzufolge anzuerkennen ist, dass „neben 
den Verhaltensformen der Vorsätzlichkeit und der Fahrlässigkeit eine weitere 
Verhaltensform gibt, die eine noch losere Beziehung zwischen der Täterhand-
lung und dem Tatumstand als die Fahrlässigkeit darstellt, die trotzdem aber mit 
dem Schuldhaftungsprinzip vereinbar ist. Diese dritte Verhaltensform ist das 
‚riskante Verhalten’“.90 Sich riskant in Bezug auf ein Rechtsgut zu verhalten 
bedeute, „die Gefahr für eine Beeinträchtigung dieses Rechtsguts zu schaffen, 

                                                
85  Vgl. oben III.  
86  Hruschka, JZ 1996, S. 71. 
87  Kritisch zum Argument der „Zufallshaftung“ beim Sich-Betrinken Neumann, Zurechnung, S. 64. 
88  Hruschka, JZ 1996, S. 71. 
89  Vgl. oben II. 
90  Schweikert, ZStW 70 (1958), S. 394 f. 
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und zwar unabhängig von einer Sorgfaltspflichtverletzung“.91 In ähnlicher Form 
betont Hardwig, der Gesetzgeber erkläre ein gefährdendes Sich-Betrinken im 
Sinne des § 323a dStGB „deshalb für Unrecht, weil nach seinen Erfahrungen in 
solchen Fällen in einzelnen nicht vorhersehbare, wohl aber im ganzen voraus-
sehbare Straftaten begangen werden können. Der Vollrausch soll kein Grund 
sein, jemand unbestraft zu lassen“.92 Verbiete der Gesetzgeber „wegen irgend-
welcher möglicher Folgen ein bestimmtes Verhalten, dann erstreckt sich die 
Schuld nicht nur auf das Verhalten, sondern auch auf die Folgen; denn diese 
sind, wenn nicht Schuldunfähigkeit im Augenblick des unrechtmäßigen Verhal-
tens vorliegt, auch persönlich vermeidbar. Für diese Schuldbeziehung ist es 
belanglos, ob der Täter selbst die Folgen vorhergesehen hat oder nicht. Und 
ebenso belanglos ist es, ob die Folgen im speziellen Fall persönlich als spezielle 
vorhersehbar gewesen sind oder nicht (Hervorhebung durch den Verf.)“.93 Nach 
Puppe beruht die Lehre vom riskanten Verhalten auf dem Gedanken, „dass es 
neben der Kausalität der Normverletzung für die Rauschtat und deren 
Vermeidbarkeit durch Gehorsam gegenüber dieser Norm noch eine dritte Bezie-
hung zwischen beiden gibt“.94 Für die Orientierung und Motivierung des Norm-
unterworfenen ersetze in § 323a dStGB „die Bestimmung der verbotenen Gefah-
renquelle die des missbilligten Erfolges. Als eine der tatsächlichen Möglichkei-
ten, die diese Gefahr ausmachen, ist aber auch der realisierte Erfolg in diesem 
Verbot bereits enthalten. Das begründet eine gewisse, wenn auch im Vergleich 
zu vorsätzlicher oder fahrlässiger Verursachung stets geringere, Verant-
wortlichkeit des Täters für den konkreten Erfolg, in dem sich die Gefahr reali-
siert hat“.95 In diesem Sinne hatte eine Zeitlang auch ein Teil der deutschen 

                                                
91  Schweikert, ZStW 70 (1958), S. 398. Doch verlangt Schweikert einen „zumindest adäquaten Zusam-

menhang“ zwischen dem riskanten Verhalten und dem Risikozustand (aaO, 399, 406). Der Täter müs-
se nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen in der Lage sein, das riskante Verhalten zu vermeiden, 
wobei der adäquate Zusammenhang zwischen dem riskanten Verhalten und dem Risikoumstand für 
den Täter nach seinen persönlichen Erkenntnismöglichkeiten erkennbar sein müsse. Schließlich sei 
auch zu verlangen, dass die Vermeidung des Risikos dem Täter zumutbar ist (aaO, S. 407). Doch wird 
nicht deutlich, worin bei diesen Erfordernissen an das riskante Verhalten noch der Unterschied zu ei-
nem fahrlässigen Verhalten bestehen soll, ebenso Bemmann, GA 1961, S. 72; Art. Kaufmann, Schuld-
prinzip, S. 145 Fn. 126; Lang-Hinrichsen, ZStW 73 (1961), S. 223; Wolters, NStZ 1982, S. 57.  

92  Hardwig, GA 1964, S. 142. 
93  Hardwig, GA 1964, S. 143. 
94  Puppe, GA 1974, S. 104. 
95  Puppe, GA 1974, S. 104 Fn. 24. Kritisch dazu Neumann, Zurechnung, S. 70 f.: „In dem Verbot ‚ent-

halten’ ist der Erfolg allenfalls in dem Sinne, dass die entsprechende Gefährdung, die im 
Sichberauschen liegt, verboten ist; insofern ist der (mögliche) Erfolg nur für die Höhe des Gefähr-
dungsunrechts relevant. Für den Erfolg selbst kann der Täter, wenn man am Schuldprinzip festhält, … 
nicht verantwortlich gemacht werden; der Gefährdungszusammenhang als Moment der objektiven Zu-
rechenbarkeit ersetzt nicht die Voraussetzungen subjektiver Zurechnung“. Darüber hinaus weist Ro-
xin, Allgemeiner Teil I, § 23 Rn. 9 Fn. 5 darauf hin, dass die Konstruktion des riskanten Verhaltens 
als einer schwächeren Zurechnungsform jenseits der Fahrlässigkeit eine unzulässige Ausdehnung der 
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Rechtsprechung diese dritte Form der Verantwortlichkeit neben vorsätzlicher 
und fahrlässiger Unrechtsverwirklichung befürwortet. Demnach sollte das vor-
sätzliche oder fahrlässige Herbeiführen eines Rausches nach § 323a dStGB für 
sich allein noch nicht strafbar sein. Es müsse vielmehr „ein Verschulden vorlie-
gen, das sich in irgendeiner, wenn auch noch so losen Form, auf die im Rausch 
begangene Tat bezieht. Es muss für den Täter mindestens vorhersehbar sein, 
dass er im Rausch irgendwelche Ausschreitungen strafbarer Art begehen 
kann“.96 

In der deutschen Lehre haben sich diese Begründungsansätze nicht 
durchzusetzen vermocht. Der dafür ausschlaggebende Grund liegt wohl darin, 
dass sie mit einem konsequent durchgeführten Tatschuldprinzip nicht in Ein-
klang zu bringen sind. Doch bereits die dieser Theorie zugrunde liegende gene-
relle Annahme, das Sich-Betrinken erhöhe die Gefahr für die Begehung von 
strafbaren Handlungen im Rauschzustand, erscheint problematisch. Zum einen 
gibt es durchaus Menschen, die durch Alkoholgenuss „friedlicher“ werden, 
wohingegen sie im nüchternen Zustand den Eindruck eines Hangs zur Gemein-
gefährlichkeit aufweisen. Zum anderen kann der Alkoholeinfluss prinzipiell 
„nur als einer unter zahlreichen tatbegehungsrelevanten Faktoren (gelten), was 
schon daraus folgen mag, dass ständig zahlreiche Menschen Alkohol konsumie-
ren und unter Alkoholeinfluss stehen, ohne (Straf-)Taten zu begehen“.97 Dane-
ben fehlt es aber auch – abgesehen von Verkehrsdelikten98 – an gesicherten 
empirischen Erkenntnissen, um überhaupt in belastbarer Weise von einer allge-
meinen Gefährlichkeit des Sich-Betrinkens zu sprechen: „Einerseits ist es kaum 
möglich, aus statistischen Zusammenhängen einen ‚Gefährdungsfaktor’ zu iso-
lieren; andererseits verbieten sich experimentelle Untersuchungen hinsichtlich 
des Zusammenhangs zwischen Alkoholkonsum und kriminellem Verhalten von 
selbst“.99 In der kriminologischen Literatur wird daher darauf hingewiesen, dass 
es „außerordentlich schwierig (ist), aus der Vielzahl der Faktoren, die zur Tat 
beigetragen haben, Art und Umfang der Alkoholeinwirkung auf die Straftat 
herauszufiltern“.100 Auch sei es bislang weitgehend ungeklärt geblieben, ob man 
die Spitzenposition des Alkoholeinflusses innerhalb der regelmäßig wiederkeh-
renden psychischen Faktoren der Tatsituation nicht doch primär auf eine erhöhte 
Anzeigebereitschaft sowie eine leichtere Überführbarkeit zurückführen müs-
                                                                                                              

gesetzlichen Schuldformen des § 15 dStGB (= Art. 21, 22 tStGB) sei. In diese Richtung auch 
Renzikowski, ZStW 112 (2000), S. 495. 

96  BGHSt 10, 247, 250. Dazu Bruns, JZ 1958, S. 110. Jedoch verzichtet die deutsche Rechtsprechung 
seit BGHSt 16, 124 ff. (wieder) auf die Bedingung der Voraussehbarkeit einer späteren rechtswidri-
gen Tat im Rauschzustand.  

97  Eisenberg, Kriminologie, § 54 Rn. 11. 
98  Dazu Göppinger, Kriminologie, S. 596 ff. 
99  Neumann, Zurechnung, S. 68. 
100 Schneider, Kriminologie, S. 466. 
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se.101 Insofern wird bei der Auswertung der entsprechenden empirischen Daten 
die mögliche Gefahr einer Herstellung eines „Scheinzusammenhangs“ nicht 
außer Acht gelassen: „Es ist möglich, dass sich Alkoholtäter leichter überführen 
lassen und daher überrepräsentiert sind. Kriminalität kann durch Alkohol sicht-
barer werden, ebenso wie umgekehrt auch der Alkoholkonsum durch die Bege-
hung der Straftaten sichtbar gemacht wird … Obschon empirische Untersuchun-
gen Licht in die vielfältigen Beziehungen zwischen Alkohol und Kriminalität 
gebracht haben und Strukturelemente eine begrenze Typologisierung gestatten, 
bleiben die ausgewiesenen oder vermeintlichen Beziehungen noch weiter der 
theoretischen Vertiefung und Interpretation bedürftig. Denn es könnte sich auch 
um erhöht sichtbare Gruppen handeln, die nur durch einen ‚Scheinzusammen-
hang’ miteinander verknüpft werden“.102 Schließlich dürfe auch nicht unberück-
sichtigt bleiben, dass die angewandten Methoden zur behördlichen Erfassung 
des Kriteriums „Alkoholeinfluss bei Tatausführung“ weniger spezialisiert sei-
en.103  

Doch selbst wenn man einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
dem Sich-Betrinken und einer generell erhöhten Gefahr für die Begehung von 
strafbaren Handlungen im Rauschzustand bejahte, so steht damit längst nicht 
fest, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Rauschtaten allein mit der 
Schaffung einer solchen erhöhten Gefahr durch Sich-Betrinken gerechtfertigt 
werden kann, wenn die konkrete Folge dieser Gefahrschaffung nicht mindestens 
vorhersehbar war. Bereits der Blick auf Art. 23 tStGB (=§ 18 dStGB) macht 
nämlich deutlich, dass der Täter für die Folgen einer Gefahrschaffung nicht per 
se strafrechtlich verantwortlich ist: „Hat eine Tat einen schwereren oder einen 
anderen als den beabsichtigten Erfolg zur Folge, so kann dafür nur verantwort-
lich gemacht werden, wer hinsichtlich dieser Folge mindestens fahrlässig ge-
handelt hat“. Zwar betrifft diese Regelung in erster Linie die erfolgsqualifizier-
ten Delikte.104 Doch die Vergleichbarkeit mit der strafrechtlichen Haftung für 
nicht vorhersehbare Rauschtaten liegt auf der Hand: Beide Male geht es zu-
nächst um die Schaffung einer (bezüglich des Sich-Betrinkens: unterstellten) 
Gefahrenlage, die der Täter zurechenbar herbeigeführt hat. Wenn sich nunmehr 
diese Gefahr in einem konkreten Erfolg (schwerere/andere Folge bzw. Rausch-
tat) realisiert, dann darf diese Folge nur dann zugerechnet werden, wenn sie für 
den Täter zumindest vorhersehbar war.105 Für die Bestrafung von nicht vorher-
sehbaren Rauschtaten nach Art. 34 II tStGB muss die in Art. 23 tStGB ausge-

                                                
101 Göppinger, Kriminologie, S. 595. 
102 Kaiser, Kriminologie, S. 330 f. 
103 Eisenberg, Kriminologie, § 54 Rn. 9. 
104 Dazu ausführlich Isfen, Schuldprinzip, S. 204 ff. 
105 Vgl. auch Neumann, StV 2003, S. 530. 
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sprochene gesetzliche Wertung sogar erst recht gelten,106 denn im Gegensatz zu 
erfolgsqualifizierten Delikten ist hier die Herbeiführung der Gefahrenlage durch 
Sich-Betrinken nicht rechtswidrig.107 Eine gegenteilige Auffassung führte zu 
einer strafrechtlichen Haftung nach dem Satz versari in re illicita, die die Schaf-
fung „einer gefahrenschwangeren Lage“ und das Öffnen eines Tores, „durch das 
mannigfaches unbestimmtes Unheil eindringen konnte“,108 ausreichen lässt, um 
den Täter auch für die nicht vorhersehbaren Folgen dieser Gefahrschaffung 
verantwortlich zu machen.109  

Untermauern lässt sich diese Schlussfolgerung mit einem Rekurs auf 
die Grundsätze des Tatschuldprinzips. Wenn die im jeweiligen Straftatbestand 
vertypte und vom Täter konkret verwirklichte Unrechtshandlung den Gegen-
stand des Schuldvorwurfs darstellen soll, wenn sich also Unrecht und Schuld in 
dem Sinne decken müssen, dass die Schuld den gesamten Unrechtsgehalt der 
Tat umfasst,110 so muss sich die Schuld „auf ein bestimmtes, konkretes Unrecht 
oder wenigstens auf konkretisierte, typisierte Unrechtsmerkmale erstrecken. Ist 
die Schuld nur auf unbestimmtes Unrecht, auf Unrecht im allgemeinen, gerichtet 
oder deckt bei der Vorsatztat der Vorsatz bzw. bei der Fahrlässigkeitstat die 
Fahrlässigkeit nur einen Teil der Unrechtsmerkmale der Tat, so handelt es nicht 
um Schuldhaftung im eigentlichen und strengen Sinne, sondern um nichts ande-
res als um den aus dem kanonischen und gemeinen Recht stammenden Gedan-
ken des versari in re illicita“.111 Wie Puppe zutreffend betont, war „die 
Vermeidbarkeit des Erfolges durch Gehorsam gegenüber irgendeiner Rechts-

                                                
106 Für eine Anwendung des Rechtsgedankens des § 18 dStGB (=Art. 23 tStGB) auf § 323a dStGB Lange, 

JR 1957, S. 244. Dagegen aber Bruns, JZ 1958, S. 108. Die Anwendung des § 18 dStGB auf § 323a 
dStGB könnte in der Tat deshalb auf begründete Vorbehalte stoßen, weil die Rauschtat bei § 323a 
dStGB nach herrschender Ansicht in der deutschen Lehre und Rechtsprechung als eine objektive Be-
dingung der Strafbarkeit angesehen wird, auf die sich die Schuld des Täters nicht zu erstrecken brau-
che, vgl. für Nachweise Fn. 52. Indes kann dieser Einwand gegen die Bestrafung von nicht vorherseh-
baren Rauschtaten gemäß Art. 34 II tStGB von vornherein nicht durchgreifen. Denn diese Vorschrift 
hat zur Folge, dass der Täter wegen der konkret begangenen Straftat im Rauschzustand bestraft wird, 
und nicht etwa wegen des Sich-Berauschens. Die Rauschtat ist hier also keine objektive Bedingung 
der Strafbarkeit wegen des Sich-Berauschens wie in § 323a dStGB, sondern stellt gerade das Unrecht 
dar, um das es geht. Hier ist Art. 23 tStGB zwar seinem Wortlaut nach nicht einschlägig, aber der ihm 
zugrunde liegende Rechtsgedanke kann für die Fälle des § 34 II tStGB ohne Einschränkung herange-
zogen werden. 

107 Vgl. oben IV 1 a) aa).  
108 BGHSt 10, 259, 264. Dazu Heinitz, JZ 1958, S. 175 f. Zwar beziehen sich diese Ausführungen in 

dieser Entscheidung auf die Berücksichtigung von nicht vorsehbaren Schadensfolgen im Bereich der 
Strafzumessung. Jedoch wird in BGH, JR 1958, S. 28 ausdrücklich auf diese Erwägungen Bezug ge-
nommen, um auch die Rauschtat nach § 323a dStGB als verschuldet anzusehen, wenn der Rausch-
zustand schuldhaft herbeigeführt wurde. 

109 Zur geschichtlichen Entwicklung dieses Haftungsgedankens siehe Löffler, Schuldformen, S. 139 ff. 
Ausführlich dazu auch Kollmann, ZStW 35 (1914), S. 46 ff. 

110 Dazu Isfen, Schuldprinzip, S. 97 ff. 
111 Art. Kaufmann, JZ 1963, S. 426 f. Ebenso Lang-Hinrichsen, ZStW 73 (1961), S. 217. 
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norm der Grund für die Zurechnung nach dem Satz von versari in re illicita. Der 
Grund, warum wir darüber hinaus die Vorhersehbarkeit des bestimmten Erfolges 
(Hervorhebung durch den Verf.) verlangen, besteht darin, dass wir das Verhalten 
des Täters nur dann als Missachtung des Verbots der Verletzung eines bestimm-
ten Rechtsguts oder einer bestimmten Verhaltensnorm auffassen können, wenn 
wir ihm vorzuwerfen haben, dass er es nicht nur überhaupt, sondern dass er 
gerade um dieses Rechtsguts und dieser Norm willen hätte unterlassen sollen“.112 
Ein konsequent am Tatschuldprinzip orientiertes Schuldstrafrecht hat demnach 
auf die jeweilige konkrete Straftat abzustellen und darf sich bei der geforderten 
Deckung von Unrecht und Schuld nicht lediglich mit der Kongruenz von Teilbe-
reichen zufrieden geben.113 Insbesondere ist es ihm verwehrt, zugunsten der 
allgemeinen Gefahr eines Eintritts des tatbestandsmäßigen Erfolges auf die kon-
krete Schuldbeziehung zu diesem Erfolg zu verzichten. 

Nun meint Art. Kaufmann, gewiss vertrage sich das Prinzip der versari-
Haftung in mancher Hinsicht nur sehr schlecht mit dem Schuldgrundsatz; den-
noch könne man ihm einen gesunden Kern nicht absprechen: „Nur Fanatiker des 
Schuldprinzips, die die Grenzen seiner Verwirklichung nicht zu sehen imstande 
sind, können den versari-Gedanken für ein Übel schlechthin ansehen“.114 Doch 
hat Art. Kaufmann dabei vor allem die erfolgsqualifizierten Fälle im Auge, bei 
denen eine vorsätzliche, rechtswidrige und schuldhafte Handlung eine Gefahren-
lage schafft, die sich dann u.U. in einen schwereren Erfolg umschlägt.115 In den 
Fällen der Bestrafung von nicht vorhersehbaren Straftaten liegt die Sache an-
ders: Hier ist die Handlung, die eine (unterstellte) Gefahr schafft, nicht rechts-
widrig. Der Täter steht mit seinem Verhalten nicht im Widerspruch zur Rechts-
ordnung. Ihm dennoch die nicht vorhersehbaren Rauschtaten so zuzurechnen, 
als hätte er sie im voll schuldfähigen Zustand verwirklicht, hieße, in gewisser 
Weise über den versari in re illicita-Grundsatz hinauszugehen. Dass dieses Er-
gebnis einer glatten Durchbrechung des materiellen, formellen und strafzumes-
sungsrechtlichen Schuldprinzips gleichkommt, dürfte außer Zweifel stehen. 

 

 
                                                
112 Puppe, GA 1974, S. 103. 
113 Zu Recht verlangt daher Roxin, Allgemeiner Teil I, § 23 Rn. 9 – in Abweichung von der herrschenden 

Lehre und Rechtsprechung in Deutschland – einen Fahrlässigkeitsbezug zu der den Unrechtsgehalt 
des § 323a dStGB (mit)bestimmenden Rauschtat: Der Täter „muss also die Folge haben voraussehen 
können, und zwar nicht nur ‚irgendwelche Ausschreitungen strafbarer Art’, sondern eine Wirkung von 
der Art der eingetretenen“. 

114 Art. Kaufmann, Schuldprinzip, S. 246. 
115 Art. Kaufmann, Schuldprinzip, S. 246: „Wer vorsätzlich eine Straftat mit gefährlicher Tendenz begeht, 

kann nicht verlangen, dass man ihm zugute hält, wenn er wegen persönlicher Defektzustände die 
Möglichkeit schwerer Folgen nicht zu erkennen vermochte“. 
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c) Zwischenergebnis 

Es hat sich gezeigt, dass die wohl einzige Möglichkeit, den Täter beim 
bloßen willentlichen Sich-Betrinken ohne Voraussicht bzw. Voraussehbarkeit 
der späteren Rauschtat wegen des von ihm im Defektzustand verwirklichten 
Unrechts „für schuldig“ zu befinden, in der gesetzlich aufgestellten Fiktion der 
Gleichbehandlung des Rauschtäters mit einem voll schuldfähigen Täter besteht. 
Dass das Gesetz eine solche Fiktion vorsieht und somit materiell eine Erfolgs-
haftung ermöglicht, dürfte aber keinen Grund darstellen, diese erheblich zu Las-
ten des Täters gehende Gleichbehandlung kritiklos hinzunehmen. 

Nun stellt zwar eine solche Fiktion wegen der ausdrücklichen Regelung 
in Art. 34 II tStGB formell keinen Verstoß gegen das strafrechtliche Analogie-
verbot dar. Jedoch ist zweifelhaft, ob sie auch materiell gerechtfertigt ist. Diese 
Frage ist deshalb angebracht, weil eine rechtliche Fiktion keine tatsächliche 
Identifikation zweier unterschiedlicher Sachverhalte bedeutet. Sie fordert viel-
mehr, so Esser, „zur Gleichbewertung verschiedener Tatbestände“ auf, weshalb 
auch inhaltlich zu prüfen ist, „inwieweit die rechtliche Gleichbewertung gewollt 
und gerechtfertigt ist“.116 Nach Art. Kaufmann sind Fiktionen „letzten Endes 
nichts als anderes als Analogien“,117 die sich bekanntlich darauf gründen, „dass 
infolge der Ähnlichkeit (der in Rede stehenden Tatbestände, der Verf.) in den für 
die gesetzliche Bewertung maßgebenden Hinsichten beide Tatbestände gleich zu 
bewerten sind, also auf die Forderung der Gerechtigkeit, Gleichartiges gleich zu 
behandeln“.118 Deshalb stellt sich vorliegend die Frage, ob bei allen Fallgestal-
tungen einer Straftatbegehung im Zustand selbstverursachter Trunkenheit stets 
eine analogiefähige Ähnlichkeit zur Tatbegehung im voll schuldfähigen Zustand 
besteht, die eine Fiktion der fortgeltenden Schuldfähigkeit – selbst bei fehlender 
Voraussicht bzw. Voraussehbarkeit der späteren Rauschtat – materiell rechtfer-
tigt. 

Dass die Fiktion in Art. 34 II tStGB vom Gesetzgeber so gewollt ist, 
wie sie sich aus der Auslegung der Vorschrift ergibt, scheint keinem Zweifel zu 
unterliegen.119 Es bestehen aber erhebliche Bedenken gegen eine materielle 
Rechtfertigung einer solchen Gleichbewertung verschiedener Sachverhalte. Mag 
für die Fälle der Voraussicht bzw. Voraussehbarkeit der späteren rechtswidrigen 
Handlung im Defektzustand eine fiktions-/analogiefähige Ähnlichkeit zur Tat-
begehung im schuldfähigen Zustand mit beachtenswerten Gründen vertretbar 
sein120: Beim Sich-Betrinken ohne Voraussicht bzw. Voraussehbarkeit der spä-
                                                
116 Esser, Rechtsfiktionen, S. 32. 
117 Art. Kaufmann, Analogie, S. 25. 
118 Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 202. 
119 Siehe oben I. 
120 Dazu näher unten IV 2. 
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teren Rauschtat handelt der Täter aber völlig konform mit den ausschlaggeben-
den Verhaltensnormen der Rechtsordnung und steht daher in keiner Weise im 
Widerspruch zu ihr. Er unterscheidet sich in keinem Punkt von einem rechts-
treuen Bürger. Ihn dennoch für die spätere Rauschtat verantwortlich zu machen 
hieße, einen rechtstreuen Bürger für einen Zufall zu bestrafen, also für etwas, 
wofür ihm unter keinen Gesichtspunkten ein strafrechtlicher Vorwurf gemacht 
werden kann. Wie Renzikowski zu Recht betont, ist das Entbehrlich-Halten der 
individuellen Vorhersehbarkeit in Bezug auf die Rauschtat „keine übliche Aus-
nahme vom Schuldprinzip, sondern dessen Leugnung!“.121 Aus diesem Grunde 
scheidet eine materielle Rechtfertigung der Anwendung der allgemeinen Regeln 
auf die Tatbegehung im willentlich herbeigeführten Defektzustand bei fehlender 
Voraussicht bzw. Voraussehbarkeit der späteren Rauschtat aus. Die Bestim-
mung des Art. 34 II tStGB verstößt daher in jedem Falle gegen alle Ausprägun-
gen des Schuldprinzips, soweit sie auch die hier behandelte Konstellation der 
nicht vorhersehbaren Rauschtaten umfasst.122 

2.  Die Strafbarkeit von zumindest vorhersehbaren Rauschtaten 
 nach Art. 34 II tStGB 

Sosehr die durch Art. 34 II tStGB ermöglichte Bestrafung von nicht 
vorhersehbaren Rauschtaten auf Kritik stoßen muss: Bezüglich der Strafbarkeit 
von zumindest vorhersehbaren Rauschtaten scheint eine gewisse Berechtigung 
dieser Vorschrift nicht fernliegend zu sein, da es hierbei um Straftaten geht, bei 
denen eine entsprechende Schuldbeziehung des noch schuldfähigen Täters zur 
späteren Rauschtat existiert hat. Bekanntlich stellt die türkische Lehre nicht 
entscheidend auf eine solche Schuldbeziehung vorm Eintritt in den Defektzu-
stand ab, sondern greift zur Rechtfertigung der Gleichstellung des willentlich 
betrunkenen Täters mit einem voll schuldfähigen auf generalpräventive Erwä-
gungen zurück.123 Auch für den schulddogmatischen Ansatz von Ünver ist die 
Voraussicht oder zumindest die Voraussehbarkeit der späteren rechtswidrigen 
Tat nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Es hat sich in Bezug auf nicht 
vorhersehbare Rauschtaten bereits gezeigt, dass ein solcher Verzicht auf eine 
Schuldbeziehung zur späteren Rauschtat zu einer reinen versari-Haftung führt. 
Womöglich kann jedoch die in Art. 34 II tStGB angeordnete Fortgeltung der 
Schuldfähigkeit bei willentlicher Betrunkenheit aus schulddogmatischer Sicht 
insoweit gerechtfertigt werden, als sich der Täter zurechenbar betrinkt und dabei 

                                                
121 Renzikowski, ZStW 112 (2000), S. 496 Fn. 95. 
122 Vgl. auch Neumann, Methodenproblem, S. 52: „Das Schuldprinzip schließt jedenfalls eine völlige 

Gleichbehandlung des zum Tatzeitpunkt schuldunfähigen mit dem uneingeschränkt schuldfähigen Tä-
ter aus“.  

123 Siehe oben II und III. 
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zumindest vorhersehen kann, dass er eine rechtswidrige Tat im schuldunfähigen 
Zustand begehen wird. 

Nachfolgend soll auf die Frage nach der Tragfähigkeit von generalprä-
ventiven Überlegungen zur Gleichbehandlung eines willentlich betrunkenen 
Täters mit einem voll schuldfähigen nicht näher eingegangen werden. Vielmehr 
sollen schulddogmatische Aspekte dieser Gleichbehandlung näher betrachtet 
werden. Angesichts des Umstandes, dass in der türkischen Lehre keine Diffe-
renzierung nach nicht vorhersehbaren und zumindest vorhersehbaren Rauschta-
ten vorgenommen wird, empfiehlt sich für die nachfolgenden Erläuterungen 
eine Auseinandersetzung mit Ausnahmemodellen, denen eine solche differen-
zierte Betrachtung nicht fremd sind. Konkret werden die Ansätze von Hruschka, 
Jescheck/Weigend und Neumann einer näheren Analyse unterzogen. 

a) Das Ausnahmemodell von Hruschka 

Bevor auf die dem Ausnahmemodell zugrunde liegenden Argumentati-
onsstrukturen eingegangen wird, muss noch einmal betont werden, dass auch die 
Vertreter dieser Theorie für den Regelfall von einer zeitlichen Koinzidenz von 
Tatunrecht und Tatschuld ausgehen. So meint Neumann, die Frage bei der actio 
libera in causa laute, „ob auf das Erfordernis der Einsichts- und Steuerungsfä-
higkeit zum Tatzeitpunkt ausnahmsweise verzichtet (Hervorhebung durch den 
Verf.) werden kann, wenn der Täter den als Schuldunfähigkeit gewerteten Zu-
stand in qualifizierter Weise herbeigeführt hat“.124 Auch Hruschka betont, dass 
gemäß der auf dem Grundsatz „impossibilium nulla obligatio est“ beruhenden 
Regel „zunächst einmal nur actiones liberae in se zurechenbar sind, weil nur bei 
ihnen der Pflichtige zum maßgeblichen Zeitpunkt in der Lage ist, die gebotene 
Handlung vorzunehmen bzw. die verbotene Handlung zu unterlassen“. Daher 
bedeute die Lehre von der actio libera in causa, „dass ausnahmsweise (Hervor-
hebung durch den Verf.) auch an sich selbst betrachtet unfreie actiones als 
actiones liberae in causa zugerechnet werden können (wenn und weil der Betrof-
fene wegen der Begehung einer actio praecedens für die aktuelle Unfreiheit 
verantwortlich ist)“.125  

Das Erfordernis der zeitlichen Deckung von Unrecht und Schuld ist in 
erster Linie ein Ausfluss des Tatschuldprinzips. Sie stellt nach Krümpelmann 
neben dem intellektuellen und dem voluntativen Moment die „dritte Säule des 
Schuldprinzips“ dar126 und liegt als leitender Grundsatz auch dem türkischen 

                                                
124 Neumann, ZStW 99 (1987), S. 577. Vgl. auch ders., FS-Art. Kaufmann, S. 583 Fn. 6. 
125 Hruschka, JZ 1989, S. 311. 
126 Krümpelmann, ZStW 88 (1976), S. 13. Für weitere Nachweise siehe Neumann ZStW 1987, S. 575, 

Fn. 31. Zum Koinzidenzprinzip allgemein Jerouscheck/Kölbel, JuS 2001, S. 417 ff. 
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Strafgesetzbuch zugrunde.127 Die Vertreter des Ausnahmemodells sind daher in 
der Bringschuld, die von ihnen befürwortete Abweichung von der Regel – Ver-
zicht auf die Schuldhaftigkeit bei der Tatbegehung – zu rechtfertigen. Auch die 
einen solchen Verzicht konstituierende Regelung in Art. 34 II tStGB ist kein 
Selbstzweck, sondern stellt eine rechtfertigungsbedürftige Ausnahme vom Re-
gelfall dar, die sich insbesondere im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
Schuldprinzip begründen lassen muss. Es geht dabei im Kern um die grundsätz-
liche Frage nach der Berechtigung einer Gleichbehandlung einer im Zustande 
aktueller Unfreiheit begangenen Tat mit einer im Zustand aktueller Freiheit 
begangenen Tat. Dies macht Hruschka deutlich, wenn er hervorhebt: „Ist der 
Täter nicht krankheitsbedingt unfähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln, dann ist seine rechtswidrige Tat eine (zur 
Schuld zuzurechnende) actio libera in causa in se. Handelt der Täter dagegen in 
einer krankheitsbedingten Unfähigkeit dieser Art, dann ist seine Tat eine actio 
non libera in se. Diese actio non libera in se wird zu einer actio libera in (sua) 
causa, wenn und weil der Urteiler (der Richter) sie – bezüglich der Schuldzu-
rechnung – einer actio libera in se gleichstellt, also wie eine actio libera in se 
behandelt (Hervorhebung durch den Verf.). Die im Zustand des § 20 StGB be-
gangene rechtswidrige Tat ist nicht schon ohne weiteres eine ‚actio libera in 
causa’, wenn der Täter für den Zustand verantwortlich ist. Sie wird vielmehr erst 
dann zu einer ‚actio libera in causa’, wenn sie wie eine actio libera in se behan-
delt wird“.128 Diesen Ausführungen kann zweierlei entnommen werden: Erstens, 
das (Einzel-)Tatschuldprinzip – verstanden als die (auch zeitliche) Deckung von 
Unrecht und Schuld in Bezug auf die konkret zugerechnete Tat – ist der Regel-
fall der strafrechtlichen Zurechnung. Und zweitens, das Tatschuldprinzip als 
Regel stellt den Bezugspunkt der erwähnten Gleichstellung dar. Obwohl nicht 
offen ausgesprochen, sind die Ausführungen von Hruschka vor allem angesichts 
der Klarstellung der Tatschuld als des leitenden Prinzips der strafrechtlichen 
Zurechnung wohl nur dahingehend zu verstehen, dass mit einer Gleichstellung 
der actio libera in (sua) causa mit einer actio libera in se keine Abweichung 
vom Tatschuldprinzip verbunden ist: Der Hinweis darauf, dass eine actio libera 
in (sua) causa unter bestimmten Umständen wie eine actio libera in se zu behan-
deln ist, legt jedenfalls ein solches Verständnis nahe. Auch die von Hruschka für 
solche Fälle entwickelte Lehre von der außerordentlichen Zurechnung129 bekräf-
tigt diese Vermutung. Demnach wird beim Vorliegen eines zurechnungsrelevan-
ten Vorverhaltens ein verbrechenskonstitutives Merkmal durch ein Surrogat 
(Verletzung einer dem Täter auferlegten Obliegenheit, dazu sogleich im Text) 
ersetzt, wenn dieses Surrogat als hinreichender Ersatz für das fehlende verbre-
                                                
127 Vgl. oben II. 
128 Hruschka, JZ 1996, S. 66.  
129 Hruschka, Strafrecht, S. 274 ff. In Teilen kritisch Neumann, ZStW 99 (1987), S. 583. 
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chenskonstitutive Merkmal betrachtet werden kann.130 Wenn aber nach diesem 
Muster das fehlende Verbrechensmerkmal der Schuld bei Tatbegehung durch 
ein Surrogat ersetzt wird, dann dürfte dies keine Veränderungen an dem Ge-
samtgebäude der Tatschuld bewirken. Dies bestätigt wohl Hruschka selbst, 
wenn er festhält: „Ist die Verletzung der Obliegenheit festzustellen, dann findet 
eine außerordentliche Zurechnung statt. Das soll heißen: … die rechtswidrige 
Tat ist trotz … des Defektzustandes als schuldhaft begangen (Hervorhebung 
durch den Verf.) zuzurechnen“.131 Hruschka geht also in seiner actio libera in 
causa-Konzeption anscheinend nicht von einer Ausnahme vom Tatschuldprinzip 
aus. Dennoch muss er sich fragen lassen, ob sein Ansatz mit dem Tatschuldprin-
zip vollumfänglich in Einklang gebracht werden kann. 

Das Hauptproblem der Vertreter des Ausnahmemodells besteht darin, 
dass sie einerseits im Akt des Sich-Betrinkens noch keinen Beginn der tatbe-
standsmäßigen Handlung erblicken,132 aber andererseits das Handeln im schuld-
unfähigen Zustand ebenso wenig als Anknüpfungspunkt für die Zurechnung der 
Rauschtat heranziehen können. Sie sind demnach darauf angewiesen, auf Um-
stände vorm Eintritt in den Defektzustand zurückgreifen, die sich zwar nicht als 
Beginn der tatbestandsmäßigen Handlung darstellen, aber dennoch die Gleich-
behandlung eines zum maßgeblichen Tatzeitpunkt schuldunfähigen Täters mit 
einem schuldfähigen Täter rechtfertigen können. Insofern geht es dem Ausnah-
memodell „nicht um Konstruktion, sondern um Argumentation“.133 Für 
Hruschka stellt die Verletzung einer dem Täter auferlegten Obliegenheit134 ei-
nen solchen Grund für die Zurechnung der Rauschtat dar. Demnach müsse 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, „dass es jedermann obliegt, einen 
nach § 20 StGB relevanten Defektzustand zu vermeiden, wenn – objektiv135 ex 
ante gesehen – die Gefahr besteht, dass er im Defekt eine 
deliktstatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat begeht“. Verletze der Täter 
zurechenbar die ihm auferlegte Obliegenheit, „dann wird ihm sein rechtswidri-
ges (vorsätzliches oder fahrlässiges) Verhalten im Defektzustand trotz dieses 
Defektzustandes zugerechnet“.136  

                                                
130 Vgl. insbesondere Hruschka, Strafrecht, S. 313 f. 
131 Hruschka, Strafrecht, S. 314. 
132 Vgl. nur Hruschka, SchwZStr 90 (1974), S. 64 ff. und Neumann, Zurechnung, S. 24 ff.  
133 Neumann, FS-Art. Kaufmann, S. 592. 
134 Zur normtheoretischen Ableitung von Obliegenheiten bei Hruschka kritisch Neumann, GA 1985, 

S. 395 ff. Vgl. auch ders., Zurechnung, S. 263 ff. 
135 Gemäß dem Grundsatz „impossibilium nulla obligatio est“ verlangt Hruschka aber auch aus subjekti-

ver ex ante-Sicht die Voraussicht oder zumindest die Voraussehbarkeit der späteren rechtswidrigen 
Tat, siehe oben IV 1 a) bb) und ferner SchwZStr 90 (1974), S. 73. 

136 Hruschka, JZ 1996, S. 70. Vgl. auch ders., JuS 1968, S. 558, wonach der Strafgrund bei actio libera in 
causa in erster Linie in der Vorsatzfassung im defektfreien Zustand liege.  
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Indes muss bezweifelt werden, ob mit einem solchen Ansatz dem Tat-
schuldprinzip Genüge getan werden kann. Denn obwohl Hruschka den Täter 
wegen des im Defektzustand verwirklichten Delikts verantwortlich machen will, 
weil nur das Handeln in diesem Defektzustand überhaupt den jeweils in Rede 
stehenden Deliktstatbestand erfülle,137 verzichtet er dennoch auf eine konkrete 
Verbindung zwischen der zugerechneten Tat im Defektzustand und dem Han-
deln vorm Eintritt in den Defektzustand.138 Vielmehr wird diese Verbindung 
ersetzt durch die Schaffung einer Gefahr, die darin bestehen soll, dass der Täter 
im Zustand des selbstverantwortlich herbeigeführten Defekts „eine (genauer: 
irgendeine, der Verf.) deliktstatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat begeht“. 
Konsequent ist es daher von dieser Warte aus, wenn Hruschka auch dann wegen 
eines im Rauschzustand verwirklichten Vorsatzdelikts bestrafen will, wenn der 
Defektzustand bloß fahrlässig herbeigeführt wurde.139 Damit wird aber der Bo-
den des Tatschuldprinzips gänzlich verlassen: Wenn sich Unrecht und Schuld 
nicht konkret aufeinander beziehen müssen, sondern es ausreicht, wenn das 
zugerechnete Rauschdelikt lediglich eine Folge der vom Täter im schuldfähigen 
Zustand vorsätzlich oder fahrlässig geschaffenen Gefahr ist, dann ist man nicht 
weit entfernt von einer strafrechtlichen Zurechnung nach dem Satz versari in re 
illicita.140 Zwar wird hier im Gegensatz zur klassischen versari-Haftung nicht 
der (zusätzliche) Erfolg einer vorherigen unerlaubten Handlung zugerechnet, 
sondern die im Zustande der Schuldunfähigkeit begangene rechtswidrige Tat 
nach einer obliegenheitswidrigen Verhaltensweise. Wenn man jedoch bedenkt, 
dass der schuldunfähige Täter einem willenlosen Werkzeug ähnelt und somit 
zum Tatzeitpunkt einem blinden Kausalfaktor gleichkommt, dann kann die Pa-
rallele zur versari-Haftung durchaus gezogen werden. 

Nun weist Hruschka zur Begründung der Vereinbarkeit seines Aus-
nahmemodells mit dem Schuldprinzip auf Fälle hin, in denen die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit trotz eines an sich entschuldigenden Umstandes zum Tat-

                                                
137 Hruschka, JZ 1997, S. 23. Vgl. auch ders., JZ 1996, S. 72. 
138 Die damit verbundene Ausdehnung der Strafbarkeit hebt zutreffend hervor Schünemann, FS-Lampe, 

S. 556. 
139 Hruschka, JuS 1968, S. 558; ders., SchwZStr 90 (1974), S. 72 f. Ebenso Cramer JZ 1968, S. 274; 

Maurach, JuS 1961, S. 376 und auch Neumann, Zurechnung, S. 28, obwohl dieser aus wertender Sicht 
„rechtstaatliche Vorbehalte“ gegen diese Lösung andeutet, aaO, S. 288 (vgl. auch Fn. 166). Zu Recht 
betont aber Schünemann, Schuldlehre, S. 172, den dieser Ansicht innewohnenden Wertungswider-
spruch, wenn man die Konstellation vergleichend heranzieht, bei der jemand fahrlässig einen schuld-
unfähigen Dritten zu einer rechtswidrigen Tat stimuliert: Im Falle der Bestrafung wegen eines Vor-
satzdelikts bei fahrlässiger Betrunkenheit würde man den Einzelnen für seine eigenen schuldlosen 
Handlungen strenger haften lassen als bei der fahrlässigen Stimulierung eines schuldlos handelnden 
Dritten zur Begehung einer rechtswidrigen Tat. Ebenso gegen die Vorsatzhaftung bei fahrlässiger Be-
trunkenheit Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 447, obwohl die Autoren zu den Vertretern des 
Ausnahmemodells zu zählen sind, vgl. unten IV 2 b).  

140 Dazu oben IV 1 b). 
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zeitpunkt gerade mit Blick auf das Vorverhalten des Täters aufrechterhalten 
bleibt. Das Gesetz sehe in § 35 I 2 dStGB (Gefahrverursachungsklausel beim 
entschuldigenden Notstand) oder in § 17 dStGB (Vermeidbarkeitsklausel beim 
Verbotsirrtum) ausdrückliche Ausnahmen von der Regel der zeitlichen Deckung 
von Unrecht und Schuld vor. Gleiches müsse auch für die den § 20 dStGB be-
treffenden Fälle der actio libera in causa gelten.141 In der Tat wird beispielsweise 
ein Täter, der zur Zeit der Begehung der Tat die Verbotskenntnis nicht mehr 
erlangen konnte, unter bestimmten Umständen gleichwohl wegen eines Vor-
satzdelikts bestraft, weil er in einem früheren Stadium die erforderlichen Erkun-
digungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen hat.142 Doch daraus den Schluss zu 
ziehen, für die fehlende Schuldfähigkeit wegen zurechenbarer Herbeiführung 
des Defektzustandes dürfe nichts anderes gelten als für die fehlende Verbots-
kenntnis wegen Unterlassens einer rechtzeitigen Erkundigung, wäre verfehlt: 
„Denn § 17 ist strukturell eine Kombination von Tatvorsatz und Rechtsfahrläs-
sigkeit; die Vorsatzstrafe tritt ein, auch wenn die Verbotskenntnis nur fahrlässig 
fehlt. Für die Fahrlässigkeit ist aber anerkannt, dass der Sorgfaltsverstoß erheb-
lich vor dem Erfolgseintritt liegen kann; denn er verkörpert selbst das Hand-
lungsunrecht, das sich im Erfolg nur auswirkt. Beim Handeln im Verbotsirrtum 
kommen also Vorsatz- und Fahrlässigkeitsunrecht zusammen, fallen aber zeit-
lich ggf. auseinander, so dass dann auch die Schuld verschiedene Bezugspunkte 
hat. Das alles liegt bei § 20 ganz anders“.143 

b) Das Ausnahmemodell von Jescheck/Weigend 

Die Zurechnung einer im schuldunfähigen Zustand begangenen rechts-
widrigen Tat nach den Grundsätzen der actio libera in causa sehen 
Jescheck/Weigend deshalb als „sachlich gerechtfertigt“ an, „weil die tatbe-
standsmäßige Handlung mit der voll zu verantwortenden actio praecedens in 
einem dem Täter vorwerfbaren Zusammenhang steht“.144 Die Art des vorwerf-
baren Zusammenhangs zwischen der actio praecedens und der tatbestandsmäßi-
gen Handlung sei bei vorsätzlicher und fahrlässiger actio libera in causa ver-
schieden. Eine vorsätzliche actio libera in causa liege dann vor, „wenn der Täter 
vorsätzlich die eigene Schuldunfähigkeit … herbeiführt und in diesem Zustand 
vorsätzlich diejenige tatbestandsmäßige Handlung begeht, auf die sein Vorsatz 

                                                
141 Vgl. Hruschka, JZ 1996, S. 67 f. 
142 Näher dazu Roxin, Allgemeiner Teil I, § 21 Rn. 47 ff. 
143 Roxin, FS-Lackner, S. 311 mit ebenso zutreffenden Argumenten gegen die Vergleichbarkeit in den 

Fällen der Gefahrverursachung beim entschuldigenden Notstand (§ 35 I 2 dStGB). 
144 Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 446 f. Ebenso Wessels/Beulke, Allgemeiner Teil, Rn. 415. 

Ähnlich Küper, FS-Leferenz, S. 592 (Ausschau nach einer „’culpa praecedens’, die den aktuellen 
Schuldmangel der Defekttat ausgleichen kann“) und auch Öztürk/Erdem, Ceza Hukuku, S. 171, die 
von einer „vorverlegten Schuld“ sprechen. 
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bereits im Zeitpunkt der actio praecedens gerichtet war“.145 Dabei stelle die 
actio praecedens noch keinen Versuch der Straftat dar; dieser beginne erst in 
dem Zeitpunkt, der sich aus den allgemeinen Regeln ergebe.146 Demgegenüber 
sei von einer fahrlässigen actio libera in causa auszugehen, „wenn der Täter 
vorsätzlich oder fahrlässig seine Handlungs- oder Steuerungsfähigkeit … her-
beiführt und dabei damit rechnen konnte, dass er in diesem Zustand den Tatbe-
stand eines bestimmten Fahrlässigkeitsdelikts verwirklichen würde“.147  

So plausibel diese Ansicht auf den ersten Blick auch ist: Bei näherer Be-
trachtung zeigt sich, dass es ihr an normativen Erklärungsansätzen fehlt, um die 
von ihr befürwortete Ausnahme vom Koinzidenzprinzip überzeugend zu be-
gründen. Wenn man bedenkt, dass ausweislich des § 22 dStGB (=Art. 35 
tStGB148) ein Entschluss zur Begehung einer Straftat in der Regel149 erst dann 
strafrechtlich relevant wird, wenn der Täter hierzu unmittelbar ansetzt, dann 
wird nicht klar, warum gerade bei der zurechenbaren Herbeiführung der Schuld-
unfähigkeit eine andere Bewertung angebracht sein sollte. Insofern gilt es immer 
noch den Beispielsfall von Roxin zu widerlegen, in dem jemand einen anderen 
erschießen will und sich schon beim Gewehrreinigen unabsichtlich ein Schuss 
löst, der das in Aussicht genommene Opfer tötet.150 Dass das kein vorsätzlicher 
Mord ist, wird von niemandem angezweifelt. Doch wenn die von einem entspre-
chenden Entschluss begleitete Herbeiführung der eigenen Schuldunfähigkeit 
noch nicht den Beginn der Ausführung der tatbestandsmäßigen Handlung dar-
stellen soll: Was ist bei der actio libera in causa im Vergleich zum Gewehrreini-
gungsfall so anders, dass einem Entschluss, der nach allgemeinen Regeln (§ 22 
dStGB) regelmäßig als irrelevant zu gelten hätte, dennoch eine entscheidende 
Bedeutung für die Strafbarkeit wegen eines Vorsatzdelikts zukommen soll, 

                                                
145 Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 447. So auch Art. 12 des schweizerischen Strafgesetzbuches: 

Die Bestimmungen der Artikel 10 und 11 über Zurechnungsunfähigkeit bzw. verminderte Zurech-
nungsfähigkeit „sind nicht anwendbar, wenn die schwere Störung oder die Beeinträchtigung des Be-
wusstseins vom Täter selbst in der Absicht herbeigeführt wurde, in diesem Zustande die strafbare 
Handlung zu verüben.“ und Art. 20 II des spanischen Strafgesetzbuches: Strafrechtlich nicht verant-
wortlich ist, „wer sich zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung durch den Genuss von alkoho-
lischen Getränken, giftigen Drogen, Betäubungsmitteln, psychotropen oder anderen Substanzen mit 
entsprechenden Wirkungen in einem Zustand der völligen Intoxikation befindet, sofern dieser nicht in 
der Absicht herbeigeführt wurde, die strafbare Handlung zu begehen, oder ihre Begehung nicht vor-
hergesehen wurde oder hätte vorhergesehen werden müssen“. Vgl. ferner Fn. 14 zu weiteren Aus-
nahmemodellen in europäischen Strafgesetzbüchern 

146 Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 447. 
147 Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 448. 
148 Art. 35 tStGB: „Eine Person ist wegen Versuchs verantwortlich, wenn sie zur Begehung einer Tat, 

deren Verwirklichung sie in ihren Vorsatz aufgenommen hat, mit tauglichen Handlungen unmittelbar 
ansetzt, sie aber aus Gründen, die sie nicht beeinflussen kann, nicht vollenden kann“. 

149 Eine wichtige Ausnahme davon macht z.B. § 30 dStGB in Verbindung mit einem Delikt, das als 
Verbrechen eingestuft wird. 

150 Roxin, FS-Lackner, S. 310. 
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wenn dieser Entschluss anschließend in die Herbeiführung der eigenen Schuld-
unfähigkeit mündet? Der sehr unbestimmt gehaltene Hinweis auf einen „dem 
Täter vorwerfbaren Zusammenhang“ zwischen der actio praecedens und der 
tatbestandsmäßigen Handlung vermag jedenfalls eine solche Abweichung von 
den allgemeinen Grundsätzen nicht hinreichend zu erklären. Im Gegenteil: 
Wenn Jescheck/Weigend in ihrer Konzeption deshalb keine Verletzung des 
Schuldprinzips sehen, weil „der Täter immerhin vollverantwortlich die von ihm 
vorsätzlich herbeigeführte eigene Schuldunfähigkeit als Mittel für die vorsätzli-
che Ausführung der tatbestandsmäßigen Handlung eingesetzt“ habe (Hervorhe-
bungen durch den Verf.),151 so machen sie in Wahrheit deutlich, dass dieser Akt 
der Herbeiführung der eigenen Schuldunfähigkeit in einem engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit der späteren tatbestandsmäßigen Handlung im 
schuldunfähigen Zustand steht, so dass darin der Beginn der Ausführungshand-
lungen nach den Grundsätzen des Versuchs bei mittelbarer Täterschaft zu sehen 
sein sollte.152  

Man wird nach alledem davon ausgehen müssen, dass ein konsequent 
durchgeführtes Tatschuldstrafrecht auch in Fällen der actio libera in causa eine 
unmittelbare Beziehung zwischen dem in Rede stehenden Unrecht und der 
Schuld des Täters voraussetzt. Trennt man diese beiden Komponenten zeitlich 
voneinander, so hat man mit freischwebenden Größen zu tun, denen jeweils der 
komplettierende Pol für ein strafbares Verhalten fehlt. „Von der kausalen Ver-
knüpfung des Vorverhaltens mit dem Erfolg als Grundlage der Zurechnung“153 
kann also nicht abgesehen werden, ohne das Tatschuldprinzip in einem seiner 
Kernpunkte in Frage zu stellen. 

c) Das Ausnahmemodell von Neumann 

Es soll nicht verkannt werden, dass die mit Bezugnahme auf das Tat-
schuldprinzip erfolgende Ablehnung des Ausnahmemodells bei Hruschka und 
Jescheck/Weigend von einem materiellen Schuldbegriff ausgeht, der in jeder 
Hinsicht – also auch in zeitlicher Dimension – das konkrete Unrecht zum Ge-
genstand hat: Materielle Schuld als Verwirklichung eines konkreten, bestimmten 
Unrechts trotz normativer Ansprechbarkeit zum maßgeblichen Tatzeitpunkt.154 
Wechselt man jedoch in der Frage des materiellen Inhalts der Schuld den 
                                                
151 Jescheck/Weigend, Allgemeiner Teil, S. 447 f. 
152 Im Anschluss an Roxin, Allgemeiner Teil I, § 20 Rn. 59 ff. Ihm folgt Schünemann, Schuldlehre, 

S. 170 ff. Ebenso Satzger, Jura 2006, S. 515. Zu ablehnenden Ansichten vgl. statt aller Paeffgen, 
ZStW 97 (1985), S. 517 ff. Aus der türkischen Lehre für die Heranziehung der Parallele zur mittelba-
ren Täterschaft Soyaslan, Ceza Hukuku, S. 394 f. Dagegen Ünver, FS-Erman, S. 844 f. 

153 Roxin, Allgemeiner Teil I, § 20 Rn. 58. Ebenso Puppe, JuS 1980, S. 347. Das Ausnahmemodell eben-
falls ablehnend Horn, GA 1969, S. 296; Schmidhäuser, actio libera in causa, S. 15 f.; Streng, JZ 2000, 
S. 25. 

154 Dazu Isfen, Schuldprinzip, S. 120 ff. 
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Blickwinkel, so erscheint das Ausnahmemodell natürlich in einem anderen 
Licht. Neumann weist zu Recht darauf hin, dass die Auflockerung des Koinzi-
denzprinzips für einen funktionalen Schuldbegriff, der die Schuld als general-
präventiv orientierte Zuschreibung von Verantwortlichkeit im Sinne der Ein-
übung in Rechtstreue versteht,155 keine großen Probleme verursacht, denn „für 
einen normativ-funktionalen Schuldbegriff verschiebt sich die Frage nach den 
Grenzen strafrechtlicher Schuld von der begrifflich-dogmatischen Ebene in den 
Bereich sozialer Zweckmäßigkeit. Dass die Bestrafung des Täters aber jeden-
falls bei bestimmten Fallgruppen des Vorverschuldens kriminalpolitisch sinnvoll 
ist, wird kaum bestritten“.156 

Wie bereits oben erwähnt,157 lehnt Neumann eine solche vollständige 
Funktionalisierung der Schuld ab. Doch er geht über den hier vertretenen mate-
riellen Schuldbegriff von der Unrechtsverwirklichung trotz normativer 
Ansprechbarkeit hinaus und sieht den Schuldvorwurf nur dann als gerechtfertigt 
an, „wenn die zugrunde liegenden Regeln als Regeln gerechter Zurechnung 
erweisbar sind“.158 Den Ausgangspunkt der Überlegungen von Neumann bildet 
die These, dass das Strafrecht „als Mechanismus sozialer Konfliktverarbeitung 
mit Monopolanspruch … zumindest prinzipiell an die Regeln der gesellschaftli-
chen Zuschreibung von Verantwortlichkeit gebunden (ist)“.159 Die „interaktive 
Struktur des Verantwortlichmachens im vorrechtlichen sozialen Raum“ zeige, 
dass „Verantwortung verlangen und Sich-Verantworten zwei Momente einer 
sozialen Interaktion (sind), die sich inhaltlich als Erheben eines Vorwurfs auf 
der einen, Anerkennung des Vorwurfs oder Rechtfertigungs- bzw. Entschuldi-
gungsversuchen auf der anderen Seite darstellt. Das Strafverfahren als typisierte 
Form des gesellschaftlichen Zur-Verantwortung-Ziehens ist an diese Struktur 
jedenfalls grundsätzlich gebunden. Das bedeutet: Dialogisch strukturiert sind im 
Strafverfahren nicht nur die Regeln, sondern auch die Grundsätze, nach denen 
über die Verantwortlichkeit des Beschuldigten sachlich (‚materiell’) entschieden 
wird“.160 Bei diesen Prinzipien handele es sich um „Regeln eines fairen Verant-
wortungs- oder Rechtfertigungsdialogs, die bestimmen, unter welchen Voraus-
setzungen sich die eine Seite auf bestimmte, ihr ‚an sich’ günstige Umstände 
berufen bzw. nicht berufen kann“.161 Eine solche Regel formuliere etwa der 
Satz: „Dem Täter wird es verwehrt, sich auf die dolos herbeigeführte Defekte in 

                                                
155 Siehe zu einem solchen, von Jakobs ausgearbeiteten funktionalen Schuldbegriff Isfen, Schuldprinzip, 

S. 98 f. 
156 Neumann, ZStW 99 (1987), S. 579. 
157 Vgl. Isfen, Schuldprinzip, S. 99. 
158 Neumann, FS-Art. Kaufmann, S. 588. 
159 Neumann, Zurechnung, S. 286. 
160 Neumann, Zurechnung, S. 277 f. 
161 Neumann, Zurechnung, S. 18. 
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den Bereichen der Handlung, der Rechtswidrigkeit und der Schuld zu beru-
fen“.162 Neumann betrachtet diese Zurechnungsregeln als „dogmatische Regeln 
zweiter Stufe“, weil es sich bei den fraglichen Ausnahmeregeln „um Metaregeln 
handelt, die das Regelsystem inhaltlich nicht antasten, es in bestimmten Fällen 
aber partiell suspendieren“.163 

Es überrascht nicht, dass die Frage der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit bei selbstverantwortlicher Herbeiführung der eigenen Schuldunfähigkeit 
unter einem anderen Licht erscheint, wenn man sie an dem Ansatz von Neu-
mann misst. Nun unterscheidet sich diese Schuldkonzeption weit weniger von 
der hier vertretenen, als man dies zunächst vermuten würde. Denn auch der 
vorliegend bevorzugte materielle Schuldbegriff von der Unrechtsverwirklichung 
trotz normativer Ansprechbarkeit nimmt sich die Grundsätze der gesellschaftli-
chen Zuschreibung von Verantwortung zum Vorbild.164 Insofern ähneln sich die 
beiden Ansätze im Kern. Doch für den darüber hinaus gehenden Teil wirft das 
Neumann’sche Schuldverständnis mehr Fragen auf als es sie beantworten 
kann.165 Ihm fehlt es vor allem an einer ganzheitlichen normativen Rechtferti-
gung seines Erklärungsmodells. Im Gegensatz zu Hruschka, dessen Ausnahme-
modell dem von Neumann zwar im Ausgangspunkt ähnelt, aber doch eine rein 
konstruktivistische Tendenz ohne entsprechende Wertung der Ergebnisse auf-
weist,166 will Neumann die von ihm ans Tageslicht geförderten Zurechnungsre-
geln zweiter Stufe auch normativ begründet wissen.167 Doch er gesteht selbst 
ein, dass solche normativen Aspekte, die die Metaregeln strafrechtlicher Zu-
rechnung stützen, erst noch entwickelt werden müssen.168 Bei der Entwicklung 
einer solchen ganzheitlichen, d.h. sowohl deskriptiv als auch normativ abgesi-
cherten, Zurechnungslehre müsse beispielsweise noch untersucht werden, ob die 
Öffnung der Strafrechtsdogmatik für Zurechnungsregeln zweiter Stufe einer 
                                                
162 Neumann, Zurechnung, S. 50. 
163 Neumann, Zurechnung, S. 22. Kritisch dazu Schünemann, Schuldlehre, S. 174 f. 
164 Vgl. Isfen, Schuldprinzip, S. 97 ff., 123 ff. 
165 So Neumann selbst, Zurechnung, S. 294. 
166 Ein schönes Beispiel für diesen Befund liefern die konkreten Ergebnisse des Ausnahmemodells bei 

Hruschka. Mag seiner analytischen Durchdringung der Fälle eines „Vorverschuldens“ aus strukturel-
ler Sicht ein hoher Stellenwert zukommen (so Neumann, ZStW 99 (1987), S. 583): Die Umsetzung 
dieser Erkenntnisse in die Strafrechtsdogmatik gelingt Hruschka aus wertender Sicht nicht, denn seine 
Konzeption läuft im Ergebnis auf eine Preisgabe des Tatschuldprinzips hinaus und führt den versari-
Gedanken durch die Hintertür der Lehre von der Obliegenheitsverletzung wieder ein, vgl. oben IV 2 
a). Am nachdrücklichsten zeigt sich dieser Umstand bei der Befürwortung der Bestrafung wegen eines 
Vorsatzdelikts im Defektzustand, auch wenn dieser nur fahrlässig herbeigeführt wurde. Neumann da-
gegen kommt zwar mit seinem Ansatz zum gleichen Ergebnis, meldet aber aus wertender Sicht 
„rechtstaatliche Vorbehalte“ gegen diese Lösung an, vgl. Fn. 139. 

167 Vgl. Neumann, FS-Art Kaufmann, S. 590. 
168 Neumann, Zurechnung, S. 291, 294 f. Insofern bezeichnet Neumann seine Habilitationsschrift „Zu-

rechnung und ‚Vorverschulden’“ als eine „Vorstudie zu einem dialogischen Modell strafrechtlicher 
Zurechnung“ (so der Untertitel und aaO, S. 294). 
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zwingenden sozialen Notwendigkeit entspräche,169 ob „die Idee einer general-
präventiven Interpretation des Schuldbegriffs mit dem Schuldprinzip durch Ein-
führung einer ‚Zwischenschicht’ konsensfähiger Prinzipien gerechter Zurech-
nung“ versöhnt werden könne,170 und unter welchen Voraussetzungen eine In-
tegration beider Zurechnungsstufen in Betracht käme.171 Es darf ebenfalls nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass Neumann selbst „erhebliche rechtstaatliche Vor-
behalte“ gegenüber der auf der Basis des Stufenmodells erfolgenden strafrecht-
lichen Haftung anmeldet, soweit es jedenfalls um Fälle der gesetzlich nicht ge-
regelten Berücksichtigung des „Vorverschuldens“ gehe.172 In gleicher Weise 
wird man seinen Ansatz genauer an dem Maßstab des Tatschuldprinzips messen 
müssen, d.h. inwieweit diese Konzeption die Idee einer Einzeltatschuld zuguns-
ten der generalpräventiven Grundierung des Schuldprinzips modifiziert und wie 
dies normativ zu begründen ist. Es ist nämlich in keiner Weise ausgemacht, dass 
die Konzeption von Neumann dem Einzelnen für sein Vorverhalten nicht doch 
mehr Verantwortung zuschreibt als wirklich unerlässlich ist. Überhaupt wohnt 
seinem Schuldbegriff eine wertende Skalierung inne, wonach es nicht darum 
geht, ob eine Regelung mit dem Schuldprinzip kategorisch entweder vereinbar 
oder nicht vereinbar ist. Es soll bei dieser Betrachtungsweise vielmehr darauf 
ankommen, ob eine Regelung auf der Grundlage rechtspolitischer Maßstäbe 
einer gerechten Zurechnung von Verantwortlichkeit in einem höheren oder in 
einem geringeren Maße mit dem Schuldprinzip im Einklang steht.173 Mag der 
praktischen Anwendung des Schuldprinzips in der Gesetzgebung und der Recht-
sprechung ein solcher Gedanke mehr oder weniger implizit zugrunde liegen: Für 
die Strafrechtsdogmatik bedeutete er jedenfalls einen weitreichenden, rechtferti-
gungsbedürftigen Bruch mit dem Einzeltatschuldprinzip.  

Doch eines scheint klar zu sein: Neumann hat mit seiner Analyse des 
Zusammenhangs zwischen gesellschaftlicher und strafrechtlicher Zuschreibung 
von Verantwortlichkeit einen überaus fruchtbaren Ansatz zur Erklärung der 
Fälle eines „Vorverschuldens“ aufgezeigt, der im Bereich der actio libera in 
causa weiterverfolgt und auch auf andere Bereiche des Strafrechts übertragen 
werden muss. Sollte es gelingen, diese Zurechnungskonzeption auf eine norma-
tiv überzeugende ganzheitliche Basis zu stellen, dann wird ein solchermaßen 
begründetes Ausnahmemodell auch die hier vertretene Lösung im Sinne eines 
Tatbestandsmodells zu einer weitaus kritischeren Überprüfung der eigenen 
Konzeption zwingen. 

                                                
169 Neumann, Zurechnung, S. 287. 
170 Neumann, Zurechnung, S. 294. 
171 Neumann, Zurechnung, S. 295. 
172 Neumann, Zurechnung, S. 288. 
173 Für den Hinweis auf diese noch nicht vollständig ausgearbeitete Fortentwicklung seiner Schuldlehre 

danke ich Herrn Prof. Dr. Ulfrid Neumann sehr herzlich. 
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d) Ergebnis 

Ist das Ausnahmemodell zur Rechtfertigung der Strafbarkeit bei actio 
libera in causa insoweit mit dem Schuldprinzip vereinbar, als es zumindest 
vorhersehbare Rauschtaten umfasst? Es hat sich gezeigt, dass die hier behandel-
ten Ausnahmemodelle sich vielfältiger Begründungsansätze bedienen, die an 
jeweils unterschiedlichen Punkten schwer mit dem Tatschuldprinzip in Einklang 
gebracht werden können. Nach Stand der heutigen Dogmatik erscheint es vor-
zugswürdiger, zur Begründung der Strafbarkeit bei willentlicher Herbeiführung 
der eigenen Schuldunfähigkeit auf jegliche Ausnahmeregelungen zu verzichten 
und die Lösung über die allgemeinen Grundsätze zu suchen. 

 

V. VORSCHLAG ZUR GESETZGEBUNG 

Im Sinne eines konsequenten (Einzeltat-)Schuldprinzips sollte Art. 34 II 
tStGB restlos gestrichen werden. Wenn man aber – auch angesichts der langen 
Tradition des Ausnahmemodells im türkischen Strafrecht – an einer solchen 
Ausnahmeregelung bezüglich des Sich-Berauschens festhalten wollte, empfiehlt 
sich eine Vorschrift, die eine Bestrafung von nur solchen konkreten Rauschtaten 
ermöglicht, die für den Täter zumindest vorhersehbar waren. Sie könnte wie 
folgt lauten: Wer zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung wegen eines 
vorübergehenden Grundes oder wegen des Genusses von Alkohol oder anderen 
Rauschmitteln die rechtliche Bedeutung der begangenen Tat und ihre Folgen 
nicht erfassen kann, ist strafrechtlich nicht verantwortlich, sofern er diesen Zu-
stand nicht mit dem Vorsatz herbeigeführt hat, die (nicht: eine!) strafbare Hand-
lung in diesem Zustand zu begehen, oder sofern er ihre Begehung in diesem 
Zustand zwar vorhergesehen, aber nicht gewollt hat oder sie nicht vorhergese-
hen hat, obwohl er sie hätte vorhersehen können. 
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ÖZET 

Genel olarak özgürlük ve güvenlik arasında sürekli bir gerilimin var 
olduğu görüşü, özgürlük ve güvenlik dengesini açıklamakta kullanılagelen temel 
varsayımdır. Kural olarak özgürlük ve güvenlik arasında bir dengenin varlığı, 
hem temel hak ve özgürlüklere saygının sürdürülmesi hem de güvenliğin devlet 
ve bireyler açısından en iyi şekilde sağlanması anlamına gelmektedir. Ancak 
devletlerin terörle mücadeledeki temel yanlışlıkları, herhangi bir terör riski söz 
konusu olduğunda güvenlik tedbirlerini artırırken özgürlüklerde belli bir 
kısıtlamaya giderek dengenin bozulmasına yol açmalarıdır. ABD’de 11 Eylül 
sonrası yürürlüğe giren, kolluk güçlerinin soruşturma ve araştırma yetkilerinin 
oldukça genişleten, ev ve işyerlerinin habersiz aranmasını yasallaştıran, kişilere 
ait finans, sağlık ve eğitim ile ilgili kayıtlara izinsiz giriş yetkisi veren, iletişimin 
denetlenmesi ve internet iletişimini izleme dahil elektronik gözetim alanlarında 
da yürütmeye geniş yetkiler tanıyan, yargısal denetimi zayıflatarak yürütmeye 
oldukça geniş yetkiler tanıyan ve yürütmeye herhangi bir politik grubu terörist 
olarak tanımlamaya imkan sağlayan Patriot Kanunu, denge yaklaşımındaki 
yerleşik anlayışı bozmamıştır. ABD’de yürürlüğe giren anti terör kanunları, 
terörü önlemeye yönelik olarak tasarlanmış olsa da terörizmle ilişkisi olmayan 
ABD vatandaşlarının, azınlıkların ve özellikle yabancıların özgürlüklerinde 
ciddi kısıtlamalar getirmiştir. ABD, bir taraftan terör eylemelerini önlemek 
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isterken diğer taraftan masum insanların haklarını da ihlal etmiştir. Özellikle 
elektronik gözetim alanında yürürlüğe giren düzenlemeler kişilerin özel 
yaşamına müdahale ettiği yönünde ciddi eleştiriler almıştır. Birey ve devlet 
güvenliğini sağlamaya yönelik yürürlüğe konan Patriot Kanunu, özgürlüklerde 
ciddi kısıtlamalar getirmiş ve özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeyi özgürlük 
aleyhine bozmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 11 Eylül Saldırıları, Vatanseverlik Kanunu, 
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi, Anti-Terörizm Düzenlemeleri, Önleyici Amaçlı 
İletişimin Denetlenmesi, ABD’de Elektronik Gözetim, Trade-off Yaklaşımı, 
Yabancı İstihbaratı Gözetim Kanunu, Terör, Ülke İçi  

 
MEASURES AIMED TO PREVENT TERROR IN 

TERMS OF THE BALANCE OF FREEDOM AND SECURITY 
IN US AFTER SEPTEMBER 11 ATTACKS / ESPECIALLY 
THE RESTRICTIONS WHICH ARE BROUGHT BY THE  

PATRIOT ACT 
 

ABSTRACT 

Generally, the idea of the existence of a continuous tension between 
freedom and security has been the main assumption used to explain the balance 
between freedom and security. As a rule of thumb, the existence of a balance 
between freedom and security means both continuing the respect for the basic 
rights and freedom, and providing the best security for the state and its citizens 
at the same time. However, the main mistake of the governments in fighting 
against terror is that they disrupt the balance by increasing the security meas-
ures while limiting certain freedoms whenever there is a risk of any terror. Pa-
triot Act, which came into force after September 11 attacks, and which in-
creased the extensive interrogation and investigation rights of the security 
forces, legitimized the searching of homes and offices without any notice, pro-
vided access to personal records in finance, health and education without any 
approval, authorized the surveillance of communication, internet and electronic 
monitoring, weakening the judicial review by giving the governmental executive 
very broad powers, and allowing the government to define any political group 
as terrorist; did not disrupt the existing perception in the approach of the bal-
ance. Although the anti-terrorism laws that came into force in US were designed 
to prevent terror, these laws brought serious restrictions to the freedom rights of 
US citizens with no connection to terrorism, the minorities and especially fo-
reigners. US, on the one hand while trying to prevent terror acts on the other 
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hands has violated the rights of innocent people. Especially the regulations 
which came into force in the field electronic surveillance have received serious 
criticisms due to interfering with people’s privacy life. Patriot Act, which was 
promulgate to ensure the safety of the individual and the state that it brought 
serious restrictions in the freedoms rights and disrupted the balance between 
freedom and security in favor of security, against freedom. 

Keywords: September 11 attacks, Patriot Act, Balance of Freedom and 
Security, Anti- Terrorism Regulations, Measure of Preventive Purposed Inter-
ception of Communication, Electronic Surveillance in USA, Trade-off Approach, 
the Foreign Intelligence Surveillance Act, Terror, Domestic Terror. 

 

I. GİRİŞ 

11 Eylül, güvenlik ve insan hakları arasındaki karşılıklı ilişkinin 
değişimi bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yine 2002 ve 2005’de 
Bali’de, 2003’de İstanbul’da, 2004’de Madrid’te ve 2005’te Londra’da yapılan 
terör saldırıları nedeniyle Batılı devletlerce alınan tedbirler, insan hakları ve 
özgürlüklerin toplum/devlet güvenliğinin sağlanması uğruna 
aşındırılabilineceğini ve aşarı oranda sınırlandırılabileceğini göstermiştir. Nasıl 
ki 11 Eylül saldırıları ABD için terörle mücadelede farklı bir yol seçiminin 
miladı olmuşsa, söz konusu diğer terör saldırıları da Batılı devletlerin terörü 
ciddi bir sorun olarak kabul etmeleri ve radikal terörle mücadele kanunlarını 
yürürlüğe koymalarında önemli bir faktör olmuştur. 

ABD, 11 Eylül sonrasında terörle mücadele etmeye başladığından beri 
terör faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olduğuna inanılan kişileri sorgulamak ve 
gözaltında tutmak için polise ve istihbarat kurumlarına eşi görülmemiş yetkiler 
veren yeni radikal kanunları yürürlüğe koymuştur.1 Aynı zamanda ABD, terör 
şüphelilerini işkence yapılan yerlere göndermekle, Guantanamo’da ve Irak’ta 
işkence uygulamakla suçlanmıştır.2 

                                                
1  CAVOUKIAN, Ann, “National Security in a Post-9/11 World: The Rise of Surveillance … the 

Demise of Privacy?”,  Green College University of British Columbia, Ontario, s. 2,  (May 2003), 
(http://www.ipc.on.ca /images/Resources/up-nat_sec.pdf, 14.08.2011); SCHULHOFER, Stephen J., 
“No Checks, No Balances: Discarding Bedrock Constitutional Principles”, in: Richard C. Leone ve Jr. 
Greg Anrig, (eds.) The War on Our Freedoms: Civil Liberties in an Age of Terrorism, The Century 
Foundation, New York, (2003), s.74; MICHAELSON, Christopher, “Antiterrorism Legislation in 
Australia: A Proportionate Response to the Terrorist Threat?”, Studies in Conflict & Terrorism, Volume 
28, Issue 4, (July 2005), s. 321-339.  

2  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. HERSH, Seymour M., Chain of Command: The Road from 9/11 to 
Abu Ghraib, Australia, Allen Lane, 2004; BAL, İhsan, Terörle Mücadele, ABD ve Guantanamo, 
USAK Yayınları, Ankara 2006, s. 93-94; ROSE, David, Guantanamo Amerika’nın İnsan Haklarına 
Karşı Savaşı, Çev. Şule Gülmen, Birinci Basım, 1001 Kitap Yayınları, 2005; ÖZKAN, Emre ve 
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Diğer taraftan Avrupa’nın güvenliği bakımından terörle mücadele, 
Soğuk Savaş’ın devam ettiği yıllardan günümüze kadar Batılı ülkelerin ve 
Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde olan bir konudur.3 Terörle yakından 
ilişkili olan yasa-dışı göç, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve örgütlü suçlar Soğuk 
Savaş sonrası Avrupalı devletlerin mücadele etmesi gereken konular olarak 
gündeme gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla AB’nin örgütsel gelişimi içinde 
terörizm ve terörle bağlantılı olan bu konulara karşı hukuki ve kurumsal alanda 
çeşitli mekanizmalar geliştirmişti. Ancak 11 Eylül saldırıları ve daha sonra 
Avrupa’da gerçekleşen terör saldırıları, terörle mücadelede yeni bir dönemin 
başlamasına neden olmuştur.4  

11 Eylülden sonra ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı 
demokrasileri, benzer saldırılara tekrar maruz kalmamak için yeni yasal 
düzenlemeler yürürlüğe koymuşlar, mevcut yasal düzenlemelerdeki güvenlik 
tedbirlerini genişletici yeni düzenlemeler getirmişler ve bazı özgürlükleri 

                                                                                                              
KOTAN, Ömer Faruk, “Ebu Gureyp Hapishanesi: Terörle Mücadelede Yanlış Strateji”, İhsan BAL 
(der.), Terörizm, Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, 
USAK Yayınları, Ankara, 2006, s. 49-77; Human Rights Watch, “The Road to Abu Ghraib”, 8 June 
2004, (http://www.hrw.org/en/reports/ 2004/06/08/road-abu-ghraib, 25.06.2011); The Center for 
Constitutional Rights (CCR), “Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment of Prioners at 
Guantánamo Bay, Cuba”, Report, (July 2006), (http://ccrjustice.org/files/Report_ReportOn 
Torture.pdf,  10.07.2011);“Guantanamo'da işkence itirafı”, 14.01.2009, (http://yenisafak.com.tr/ 
Dunya/?t=14.01.2009&i=162785, 10.07.2011). 

3  İngiltere terörle ilgili mevzuatını 1970’lerden itibaren oluşturmaya başladı. Geniş bilgi için bkz. 
GOLDER, Ben ve WILLIAMS, George, “Balancing National Security and Human Rights: Assessing 
the Legal Response of Common Law Nations to the Threat of Terrorism”,  Journal of Comparative 
Policy Analysis, Vol. 8, No. 1, (March 2006), s. 45; ROACH, Kent, “The Criminal Law and 
Terrorism”, in: Victor RAMRAJ, Michael HOR ve Kent ROACH (eds.),  Global Anti- Terrorism Law 
And Policy, Cambridge University Press, 2005, s. 131; WILLIAMS, David,  “Terrorism and The Law 
in The United Kingdom”, University of New South Wales Law Journal,  Vol. 26, No. 1, (2003), s. 179-
190.   

4  Ayrıntılı bilgi için bkz. KEDİKLİ, Umut, “Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Politikaları ve 
Hukuki Boyutu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 2, Sayı: 7, (2006), s. 54-55; ABD Patriot Ka-
nunu yürürlüğe koyduktan sonra, İngiltere  “Anti-terrorism Crime and Security Act 2001”i, Kanada 
“Anti-terrorism Act 2001”i ve Yeni Zelanda “Terrorism Suppression Act 2002”i yürürlüğe koydu. 
Avustralya farklı tedbirleri içine alan bir dizi kanun yürürlüğe koydu. Bunların en önemlileri 
“Security Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002” ve “Australian Security Intelligence 
Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002”dir.  Güney Afrika Hükümeti 2004 so-
nunda yürürlüğe giren “Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related 
Activities Bill (2003)” kabul etti. Bkz. GOLDER ve WILLIAMS, s. 46; Fransa 31 Ekim 2001 tarihin-
de parlamentonun anti-terör kanununu onaylaması ile terörle ilgili Avrupa’da 11 Eylül sonrası ilk dü-
zenlemeyi yapan ülke oldu. HAUBRICH, Dirk, “September 11, Anti-Terror Laws and Civil Liberties: 
Britain, France and Germany Compared”, Government and Opposition, Vol. 38, No. I, (Winter 2003), 
s. 10;  SKINNIDER, Eileen, “Counter-Terrorism Measures and the Impact on International Human 
Rights Standards in the Field of Criminal Justice”, Report, International Centre for Criminal Law Re-
form and Criminal Justice Policy, July 2004,   s. 7, (http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ 
Counter%20terrorism%20measures.pdf, 14.08.2011). 
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kısıtlama yoluna gitmişlerdir.5 Batılı devletler, aldıkları bu tedbirlerle kolluk 
kuvvetleri ile istihbarat birimlerinin görev ve yetkilerini büyük oranda 
arttırmışlardır. Bunun yanında adı geçen ülkeler, bilgisayar ve elektronik ortam 
arşivlerini inceleme, adli ve önleme amaçlı iletişimin denetlemesi, verilere el 
koyma ve gözaltı sürelerini uzatma gibi tedbirlerin koşullarını zayıflatarak 
hukuk devletine uygun araştırma ve soruşturma şartlarını hafifletmişlerdir. 
Yabancılarla ilgili konularda ise belirtilen tedbirlerdeki koşullar daha da 
ağırlaştırılmıştır. Yabancı dernekler daha sıkı denetime tabi tutulmaya 
başlanmış6 ve sınır dışı etme ile ilgili yasal düzenlemeler genişletilmiştir.7 
Terörle mücadele ya da güvenlik adına işkence ve kötü muamele yasağı, 
mültecilerin işkence veya kötü muamele görebilecekleri ülkelere geri 
gönderilmemesi (non-refoulement) gibi insan haklarının temel ilkelerinin bu 
ülkelerde yoğun biçimde ve açıkça ihlal edilmeye başlandığı görülmüştür. Çok 
sayıda insan, insan hakları açısından büyük riskler taşıyan ülkelere geri 
gönderilmiştir. Böylece, daha önce gelişmekte olan ülkelere insan hakları 
ihlalleri gerekçesiyle müdahaleyi ahlaki bir sorumluluk olarak gören ABD ve 
Batılı devletler, kendi güvenlikleri söz konusu olduğunda, insan haklarında aşırı 
sınırlandırmalar yapma eğilimine girmişlerdir.8 Söz konusu düzenleme ve 
tedbirler sonunda ABD ve bazı Batılı ülkelerde özgürlük ve güvenlik dengesi, 
özgürlükler aleyhine bir değişim göstermiştir. Liberal demokrasilerde meydana 
gelen bu paradoksal değişim sonrasında temel hak ve özgürlükler ile güvenlik 
tedbirleri arasındaki ilişki, denge anlayışı açısından daha fazla tartışılır hale 
gelmiştir. 

Bu çalışmada özgürlük ve güvenlik dengesiyle ilgili doktrinde iler 
sürülen yaklaşımlar ele alındıktan sonra ABD anti-terör mevzuatındaki özellikle 
temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin yasal temelini oluşturan önemli kanunlar ele 
alınacaktır. Bu kanunlardan özellikle Patriot Kanunu ile yürürlüğe konan 
tedbirler insan hakları açısından incelenecektir.  

 

 

 

                                                
5  HAUBRICH, s. 3. 
6  Almanya’da terörle mücadele kapsamında derneklerle ilgili düzenlemeler için bkz. TURHAN, Faruk, 

“Almanya’da Terörle Mücadele İçin Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler”, Hukuki Perspektifler 
Dergisi, Sayı: 5, (Aralık 2005), s. 133-136. 

7  METİN, Yüksel, “Terörle Mücadele ve İnsan Hakları”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5,  (Aralık 
2005), s. 118.  

8  Aynı yönde görüşler için bkz. BALZACQ, Thierry ve ENSAROĞLU, Yılmaz, İnsan Hakları ve 
Güvenlik: Türkiye, İngiltere ve Fransa, TESEV Yayınları, (Mayıs 2008), s. 7.  
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II.  ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ARASINDAKİ DENGE  
 SORUNU 

11 Eylül sonrası Patriot Kanunu ile yürürlüğe giren değişikliklerin 
özgürlük ve güvenlik dengesini bozduğu görülmektedir.9 Ancak bu konun 
başında özgürlük ve güvenlik dengesinden ne anlaşılması gerektiği, özgürlük ve 
güvenlik arasından bir dengenin bulunması gerekip gerekmediği sorunlarını ele 
alıp bu konudaki görüşleri incelemek gerekmektedir. 

Terörle mücadele bağlamında özgürlük ve güvenlik dengesi, genelde 
karşılıklı özel iki olgunun (özgürlük ve güvenlik) bağdaşmadığı yanlış varsayımı 
üzerinde temellendirilmektedir. Kısacası, devlet ve bireyler için maksimum 
güvenliğin sağlanabilmesi için özgürlüklerin kısıtlanması gerektiği yönünde 
yaygın bir kanaatin; devletlerin de güvenliği sağlarken bu kanaati haklılaştıran 
uygulamaları nedeniyle bir dengenin var olamayacağı görüşü yaygındır. ABD 
de, Patriot Kanunu vasıtasıyla bu yaygın görüşü ispatlayıcı nitelikteki 
uygulamaları ile özgürlük ve güvenlik arasında olması gereken dengeyi 
bozmuştur. Özgürlük ve güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamak için bu 
konudaki düşüncelerin tarihi geçmişine kısaca göz atmak gerekmektedir.10  

1.  Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Anlayışının Tarihi Geçmişine  
 Kısa Bir Bakış 

Güvenlik kavramını hukuk ve siyaset felsefesinin merkezine oturtan 
Hobbes’e göre, devletin oluşturulmasının en önemli meşruluk kaynağı ve amacı, 
devletin “sivil barış” ihtiyacını gidermesidir. Hobbes’a göre, sivil barış ve 
güvenlik ihtiyacının sağlandığı ve kişilere güvenli bir ortam sunulduğu ölçüde 
devletin meşru olduğu kabul edilir.11 Mutlakiyetçi görüşe sahip olan Hobbes, 
aslında totaliter devleti hatırlatmaktadır. Hobbes’un bu bakış açısı, liberalizmin 

                                                
9  Aynı yönde görüşler için bkz. POSNER, Richard A., “Security Versus Civil Liberties,” The Atlantic 

Monthy, Vol. 288, No. 5, December (2001), s. 46-48. POSNER, Richard A.,  “A Privilage or A 
Right?”, in: A. ETIZONI ve H. J.  MARSH (eds.),  Rights vs. Public Safety After 9–11, Rowman Litt-
le Field Publisher, New York, 2003, s. 25; JIPSON, Art, “The Post-September 11th Era: Interpretati-
ons of Security And Civil Liberties in The Political Margins of The Left And Right”, Journal of the 
Institute Of Justice & International Studies,  Number 3, (2003), s. 43; ROSSLER, Thomas, “A New 
Mission And New Challenges: Law Enforcement And Intelligence After The Usa Patriot Act”, Jour-
nal of the Institute Of Justice & International Studies,  Number 3, (2003),  s. 70-77; GOLDEN, s. 400-
425. 

10  Bu konuda bkz. MICHAELSEN, Christopher, “Balancing Civil Liberties Against National Security? 
A Critique of Counterterrorism Rhetoric”, University of New South Wales Law Journal, Vol. 29, No. 
2, (2006), s. 3. 

11  COŞKUN, Vahap, “Güvenliği Özgürlükte Aramak”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Sayı: 8-9-10-11, (2003-2004), s. 1. 
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iki temel ilkesi olan, kişinin devlete karşı ileri sürebileceği hakları olduğu ilkesi 
ile kuvvetler ayrılığı ilkesini reddetmektedir.12  

Locke göre ise, insanlar doğa halinden “uygar” siyasi topluma geçerken 
doğal haklarını saklı tutmuşlar ve devleti bu hakları korumakla görevlendirip 
yetkilendirmişlerdir.13 Gerçekten de, 17. ve 18. yüzyıllarda meydana gelen 
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin kökleri, Locke’un doğal hukuk 
doktrininden esinlenmiştir. Locke’un savunduğu temel ilkelerin Amerikan ve 
Fransız devrim belgelerine, hayata, mülkiyete ve özgürlüklere saygı şeklinde 
yansıdığı görülmektedir.14 Diğer taraftan liberal felsefe analyışında, devleti 
ortaya çıkaran sebeplerden biri olarak gösterilen toplum sözleşmesinin diğer bir 
amacı da, devletin gücünü sınırlamak ve kurallara bağlamaktır.15 

Geçmişten günümüze sivil özgürlükler ve terörle mücadelede, özgürlük 
ve güvenlik arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Modern siyasal açıdan 
Hobbesyan görüş, güvenlik için özgürlüğün karşılıklı değiş tokuşunda güvenlik 
yönü ağır olan bir “denge” anlayışı ortaya koymaktadır. Fakat Locke göre, doğa 
durumu, “mutlak ve keyfi güç”ün olmadığı “mükemmel özgürlük” durumudur.16 
Locke, keyfi güç taleplerine karşı özgürlüğün korunmasını ve özgürlük yönü 
ağır basan bir “denge” yaklaşımını, siyasi bir görüş olarak ortaya koymaktadır.17  

Liberalizmin bir siyasi teori olarak doğmasında belki de en büyük pay 
Locke’a aittir. Liberalizmin en temel fikirlerinden biri bireyciliktir.18 
Liberalizmin ortaya attığı fikirlerin tarihsel gelişimine kısaca bakıldığında 
özgürlük, güvenliğin önkoşulu olarak düşünüldüğü görülmektedir. Aynı 
zamanda, belirli bir düzeydeki kişisel güvenliğin özgürlüklerin gerçekleşmesi 
için vazgeçilmez olduğu da anlaşılmaktadır. Hobbesyan açıdan ise devletin esas 
amacı güvenliktir. Buna karşın liberal felsefeye göre, devlet, bireysel 
özgürlükleri koruduğu oranda meşru olmaktadır. Ancak bu liberal ilke 
görmezden gelinerek özgürlüğün temel şartının kişi güvenliği ve ulusal güvenlik 
olduğunu vurgulayan görüşler de ortaya çıkmıştır.19 Keza 11 Eylül sonrası ABD 
                                                
12  GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Genişletilmiş 7. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 

1995, s. 141 
13  ERDOĞAN, Mustafa, “Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri”, Liberal Düşünce, 

Sayı: 56, Yıl: 14, Güz 2009, (http://www.liberal.org.tr/incele.php?kategori=%20MTg=&id=NTEy, 
05.11.2010). 

14  GÖZE, s. 168-169; KABOĞLU, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı 
Üzerine Bir Deneme, AFA Yayıncılık, İstanbul, (1994), s. 29. 

15  ÇETİN, Halis, “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 1, (2002), s. 230. 

16  MICHAELSEN, s. 3; NEOCLEOUS, Mark, “Security, Liberty and the Myth of Balance: Towards a 
Critique of Security Politics”, Contemporary Political Theory, Vol. 6, (2007), s. 134-135. 

17  NEOCLEOUS, s. 134-135. 
18  ERDOĞAN, (http://www.liberal.org.tr/incele.php?kategori=%20MTg= &id=NTEy, 05.11.2010). 
19  MICHAELSEN, s. 3. 
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ve bazı Batılı ülkelerde terörü önlemeye yönelik alınan tedbirler, bireylerin 
sözde daha özgür yaşayabilmeleri için gerçekleştirilmiştir. Ancak bu tedbirlerin 
tali etkisi nedeniyle kişi hak ve özgürlüklerinde ciddi kısıtlamalara neden 
olmuştur. Bireylerin güvenliğini sağlama uğruna özgürlükler feda edilerek 
özgürlük ve güvenlik dengesinde güvenlik lehine bir kayma yaşanmıştır. Bu 
durum, günümüz liberal demokrasilerin terör riskiyle karşılaştıklarında 
verdikleri tepkilerin, özgürlük ve güvenlik dengesi açısından çelişkili bir 
durumu ortaya çıkardığını göstermektedir 

2.  Özgürlük ve Güvenlik Arasında Bir Dengenin Bulunması  
 Gerekip Gerekmediği Konusundaki Tartışmalar 

Yukarıda belirtildiği üzere, devletin varlık nedeni, özgürlüklerin 
korunması, güvenliğin kimin ya da ne için gerekli olduğu gibi özgürlük ve 
güvenlik dengesine kaynaklık eden görüşler ve bu kavramların karşılıklı ilişkisi, 
özellikle, 11 Eylül saldırıları ertesinde ABD’de hak ve özgürlükleri ağır bir 
şekilde sınırlayan tedbirlerin yürürlüğe konmasından sonra daha yoğun olarak 
tartışılmaya başlanmıştır. Denge anlayışına farklı açılardan açıklık getirmeye 
çalışan birçok görüşün ortaya atıldığını görmekteyiz. Aşağıda bu konudaki 
önemli görüşleri kısaca inceleyeceğiz. 

a) Didier Bigo’nun Görüşü 

Bigo, özgürlük ve güvenlik kavramlarına farklı anlam ya da farklı 
ağırlık yüklenmesi halinde dengenin bozulabileceğini öne sürmektedir. Bigo’ya 
göre, kavramlara verilen ağırlık oranında, toplumun siyasal yapılanması 
skalanın her iki ucunda konumlanan anarşizm ve faşizm arasında bulunan 
düzlemlerde yer alabilir. 20 Hatta her iki kavrama verilen anlam ağırlığının farkı 
ve kavramların önemi, toplumun idari yapılanmasını tayin edici unsurdur. Yani 
güvenliğe daha fazla önem atfeden devletler faşizan yapıya kayarken, özgürlüğe 
daha fazla önem atfeden devletler ise liberal yapıya kaymaktadır. Bu durumda 
özgürlük ve güvenlik dengesi, devlet/yönetim yapısını, şeklini belirleyen temel 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de “hukuk”un devletin temel hak 
ve özgürlükler karşısında konumunu belirleyen araçsal yapısı/özelliği ve 
özgürlükleri bireylere sunuş şekli, bahsedilen dengeyi belirleyen asli unsurdur. 
Bu da devletin yapılanma biçimini oluşturur. Yine Bigo’ya göre, özgürlük, 
özellikle söylemde daimi olarak devletler tarafından dile getirilmektedir. Ancak 
söylemde öne çıkan bu kavram, tehlike ve risk durumlarında güvenlik 
kavramının arkasına itilmektedir. Öyleki tehlike ve risk durumunda güvenlik 
tercih edilen bir kavramken, özgürlük ise güvenliği tehlikeye atan bir kavram 
                                                
20  BIGO, Didier, “Liberty, Whose Liberty?, The Hague Programme and The Conception of Freedom”, 

Security versus Freedom?: A Challange for Europe’s Future, Thierry BALZACQ ve Sergio 
CARRERA (eds.), Ashgate Publishing Company, Aldershot, (2006), s. 38-42 
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olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devletler, güvenliği sağlamak adına 
özgürlüğü güvenlik içine hapsederek daha fazla gözetim, denetim ve kontrol 
yapmaktadırlar. Bu da özgürlüğü tali unsur, güvenliği asli unsur haline 
getirmektedir. Kendilerini liberal devlet olarak niteleyen devletler gerçek bir 
tehdit ve riskle karşılaştıklarında Bigo’nun skalasında21 faşizme doğru 
kaymaktadır. Bu durumda yüksek güvenlik anlayışı, özgürlüklerden daha 
sempatik bir araç haline gelmektedir. Aksi durumda ise devletler anarşizme 
doğru kaymaktadır.22  

b) Jeremy Waldron’un Görüşü 

Waldron’a göre23 ise, sivil özgürlüklerde meydana gelen değişimi 
açıklayan ve haklılaştıran olgu, kişilerin güvenliğini tehdit eden zararların 
büyüklüğü ve niteliğinde meydana gelen faklılaşmadır. Bu durum “özgürlük ve 
güvenlik arasında yeni bir dengenin kurulması”nı en iyi şekilde anlatan bir 
süreçtir. Denge terimi, ahlaki ve siyasi alanda bir sorunun iki ayrı ucunda yer 
alan kavramları (özgürlük-güvenlik) işaret etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda Waldron, bu değerler veya gerekçeler dizisini, birbirinin zıddı olan 
kaygıların dengelenmesi şeklinde ifade edildiği zaman söylenmek istenen şeyin 
ne olduğu ve denge durumunun değiştiğini söylerken neyin ima edildiği 
sorusunu yöneltmektedir. Waldron, özgürlüğün belli durumlarda daha az veya 
daha çok sorunu olduğunu kabul etmektedir. Örneğin, bir kişi seyahat 
özgürlüğünde herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatini daha az ya da daha 
çok gerçekleştirebilir. Yine bir kişinin önemli kamu alanlarına veya önemli 
kamu dairelerine yaklaşılmasına izin verilebileceği gibi bunlardan uzak da 
tutulabilir. Bu durumda en azından birbirlerinden farklı özgürlük düzeyleri 
arasında sıralı bir karşılaştırma yapılabilir. Örneğin bir kişinin özgürlüğü ile 
başka bir kişinin özgürlüğü arasında veya aynı kişinin bugünkü ve ertesi günkü 
özgürlük düzeyi arasında karşılaştırma yapılabilir.24  

Güvenlik ve özgürlük arasındaki dengenin 10 Eylül 2001 tarihinde tam 
da bulunması gereken noktada olduğunu varsayan Waldron, ertesi gün belli 
düzeydeki bir özgürlüğün getireceği risklerin, aslında bireyler tarafından daha 
önce düşünülenden daha yüksek olduğunun farkına varıldığını belirtmektedir. 
Yani yazar, 10 Eylülde sahip olunan özgürlük düzeyinin 11 Eylülde tahmin 
edilenden daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır.25 

                                                
21  BIGO, devletlerin özgürlük ya da güvenliğe verdikleri ağırlığa göre, anarşist görüşten faşist görüşe 

kadar bir sıralama yapmıştır. BIGO, s. 39. 
22  BIGO, s. 38-42. 
23  WALDRON, Jeremy, “Security and Liberty: the Image of Balance”, The Journal of Political 

Philosophy,  Vol. 11,  No. 2, (2003), s. 192. 
24  WALDRON, s. 193. 
25  WALDRON, s. 193. 
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Waldron, denge değişimini göstermek için 10 Eylül ile 12 Eylülün 
güvenlik ve özgürlük düzeyleri arasında karşılaştırmalı bir hesaplama 
yapmaktadır. Bu hesaplama sonrası ulaştığı sonuca göre Waldron, toplumun 
sahip olduğu özgürlüğün bir sonucu olarak belli bir azami risk seviyesinin kabul 
edilmesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yazar, belli bir özgürlük 
seviyesinden kaynaklanan riskin düşünülenden daha yüksek hale geldiğinde ise 
insanların özgürlüklerinin daha düşük bir düzeye çekildiğini vurgulamaktadır.26  

Bu bağlamda Waldron birkaç öneride bulunmaktadır. Güvenliğe karşı 
özgürlüklerin dengelenebildiğini, ancak özgürlüklerde gerçek azalmanın bazı 
insanları diğerlerinden daha fazla etkilediğini bu nedenle daha dikkatli olunması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Yazara göre özgürlükteki bir azalma devlet 
gücünde bir artışla elde edilmektedir. Bu şekilde artırılan güç, terörizmle 
mücadelede kullanılmaktadır. Azaltılan özgürlük terörizme karşı güvenliği 
artırsa bile devlete karşı güvenliği azaltma ihtimali de bulunmaktadır.27  

c) Eric Posner ve Adrian Vermeule’nin Görüşleri 

Tartışmaların devamında Posner ve Vermeule’in özgürlük ve güvenlik 
dengesine “özgürlük ve güvenlik sınırı” açısından bakan yaklaşımını da 
incelemek gerekmektedir. Posner ve Vermeule göre28, özgürlük ve güvenlik 
arasında trade-off29 yapılabileceği görüşü aslında oldukça eski bir teoridir. 
Özgürlük ve güvenlik, bireyin mutluluk ve refahına katkı yapan gerçek 
değerlerdir. Ancak bu değerlerden biri olmaksızın diğeri maksimize edilemez.  

Refah ekonomisinde “Sözleşme Eğrisine” göre,30 süreklilik arzeden bir 
kazanma (win-win/kazan-kazan) yoktur. Her iki tarafın aynı anda kazandığı bir 
durum söz konusu değildir. Yani bir taraf kazanırken diğer taraf kaybedebilir. 
Ancak durumun bu şekilde olmamalıdır.31  

                                                
26  WALDRON, s. 193. 
27  WALDRON, s. 194. 
28  POSNER ve VERMEULE, s. 21-22. 
29  Kelime anlamı bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçmektir. Özgürlük ve güvenlik dengesi 

açısından trade-off modeli; güvenliği sağlamak için özgürlükten vazgeçme veya özgürlüğü sağlamak 
için güvenlikten vazgeçmektir. POSNER ve VERMEULE, s. 21. 

30  Denge durumunda tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz - talep eşitliği eşzamanlı olarak sağlanır. Tüke-
ticiler, denge fiyatları veri iken belli bir bütçe kısıtı altında faydalarını, firmalar ise karlarını maksimi-
ze ederler. Bu şekilde ulaşılan denge genel dengedir. Temel olarak Pareto Optimalite Kriterine göre, 
hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişiklik toplumun refa-
hını artırır. Buna göre, malların ve üretim faktörlerinin dağılımında bir değişiklik, kimsenin refahını 
azaltmadan en az bir kişinin refahını arttırıyorsa toplumsal refah artacak,  başkalarının durumu değiş-
meden en az bir bireyin durumu kötüleşiyorsa toplumsal refah azalacaktır. “Genel Denge ve Refah 
Ekonomisi”, (http://www.ekodialog. com/Acik_ ogretim_ iktisat/refah_ekonomisi_genel_denge.html, 
24.11.2010). 

31  POSNER ve VERMEULE, s. 27. 
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Özgürlük ve güvenlik sınırına göre,32 güvenlikteki herhangi bir 
yükselme, özgürlükteki bir düşüşü gerektirecek ya da tam tersi olacaktır. Sosyal 
bakış açısından burada ortaya çıkan handikap, en uygun olan durumu seçme 
(optimizasyon) sorunudur. Optimizasyonun sağlanması ise, özgürlük ve 
güvenliğin – ikisinin birlikte – bileşik faydalarının maksimize edildiği en uygun 
yapıyı seçmektir. Ne özgürlük ne de güvenlik açısından önceliklerine bağlı 
olarak “özgürlüğün maliyetsiz”, güvenliğin ise “pahalı” kabul edilebilineceği bir 
durum iddia edilemez.33  

Özgürlük ve güvenlikte optimum tercih noktasının ne olduğu 
toplumdaki insanların tercihlerine ve değerlerine bağlıdır. Güvenliği belirli bir 
düzeye yükseltmenin özgürlükten belirli bir düzeyde feragat etmeye değer olup 
olmadığı, insanların isteklerine bağlıdır. Ancak özgürlükteki bir artış, basit 
şekilde güvenlikte belirli bir azalmayı sağlamaktadır. Bunun tersi de tercih 
edilebilmektedir.34  

Refah ekonomisinde, birbirine alternatif olabilecek birden fazla 
ekonomik durum arasından hangisinin toplumsal açıdan en uygun tercih olduğu 
araştırılır. Bu seçeneği belirlemek için de “Pareto optimalite kriteri” 
kullanılmaktadır.35 Buna göre, denge durumunda tüketiciler faydalarını, firmalar 
ise karlarını maksimize etmektedirler. Piyasadaki bir değişimin ya da üretim 
faktörlerinin dağılımı en az bir bireyin durumunu kötüleştirmeden diğer bir 
bireyin durumunu iyileştiriyorsa toplumsal refahın arttığı ya da tam aksine, bir 
bireyin durumu değişmeden bir başkasının durumu kötüleşiyorsa toplumsal 
refahın azaldığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda özgürlük ve güvenliğin, kişiler 
arasında da kıyaslanabilir olduğu varsayılabilir. Örneğin A’nın özgürlüğündeki 
az bir azalma B’nin güvenliğindeki daha yüksek artışla kıyaslanabilinmektedir. 
Kıyaslamanın yapılabiliyor olması, hükümet politikalarının sonucunda toplam 
refahın artıp artmadığı ile ilgili anlamlı ipuçları da verebilir.36 Devletin 
yürürlüğe koyduğu anti-terör kanunları, toplumda belli bir kesimin güvenliğini 
sağlarken bir başka kesimin özgürlüklerine müdahale ediyorsa bu durumda 
toplumsal refahın arttığından bahsedilemez. Örneğin, bir devlet vatandaşlarının 
güvenliğini sağlarken toplumun geri kalan kısmının ya da azınlıkların veya 
yabancıların özgürlüklerini ihlal ediyorsa bu durumda toplumsal refahın 
dengede olduğu söylenemez. 

                                                
32  POSNER ve VERMEULE, s. 27-28. 
33  POSNER ve VERMEULE, s. 27. 
34  POSNER ve VERMEULE, s. 27. 
35 “Genel Denge ve Refah Ekonomisi”, (http://www.ekodialog.com/Acik_ogretim_iktisat/refah_  

ekonomisi_ genel_denge.html, 24.11.2010). 
36  POSNER ve VERMEULE, s. 28. 
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d) Roger D. Golden’ın Görüşü  

Golden, özgürlük ve güvenlik dengesi üzerindeki kavramsal 
çalışmasında, 11 Eylül terör saldırılarını örnekleyerek saldırı öncesi ve 
sonrasında özgürlük ve güvenlik dengesinin durumunu ortaya koymaya 
çalışmıştır. 11 Eylülün hemen akabinde yürürlüğe konan Patriot Kanunu’ndan 
hareketle Yazar, özgürlük ve güvenlik dengesine farklı bir açıdan yaklaşmıştır. 
Özgürlük ve güvenliği düz bir çizgi üzerinde yer alan ve devam eden bir süreç 
olarak kabul eden Golden’ın yaklaşımına göre, özgürlük ve güvenlik 
olgularından biri azaldığında diğeri yükselmektedir. Tüm bireylerin minimum 
güvenliği yani, bireyler üzerinde güvenlik amaçlı denetim ve yaptırımların en 
aza indirilerek özgürlüğün maksimize edilmesi, anarşi olarak karakterize edileb-
ilir. Bu ortamda her birey, devlet tarafından kısıtlanmaksızın istediğini yapmakta 
serbesttir. Böylece herhangi bir insan diğer insanların zararına veya aleyhine de 
olsa özgürlüğünü sınırsız kullanabilir. İnsanların özgürlüğünü sınırsız bir 
biçimde kullanabilmesi ise anarşiyle sonuçlanır. Çizginin diğer ucuna 
bakıldığında ise devlet, bireylerin özgürlüklerini ciddi bir şekilde sınırlama 
yoluyla maksimum güvenliği sağlayabilme kapasitesine sahiptir. Devlet 
vatandaşlarının yaşamlarını kontrol ve gözetim altında tutarak onları korumaya 
çalışabilir. Böyle bir devletin eninde sonunda diktatörlük yapılanmasına gitmesi 
muhtemeldir. Bir devlette güvenlik ve özgürlük arasındaki sağlıklı bir dengenin 
sağlandığını gösteren süreç modeli aşağıdaki gibidir.37 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil I.1: Özgürlük ve Güvenlik Arasında Sağlıklı Denge 

Kaynak: GOLDEN, Roger D., “What Price Secuity? The USA Patriot Act and 
America’s Balance Between the Security and Freedom”, in: Russell HOWARD, 
James FOREST, Joanne MOORE (eds.), Homeland Security and Terrorism, New 
York: The Mcgraw-Hill Homeland Security Series, Hill Books, (2006), s. 402 
(Figure 1)’den alınmıştır. 

                                                
37  GOLDEN, Roger D., “What Price Security? The USA Patriot Act and America’s Balance Between 

the Security and Freedom”, in: Russell HOWARD, James FOREST ve Joanne MOORE (eds.), Ho-
meland Security and Terrorism, The Mcgraw-Hill Homeland Security Series, Hill Books, New 
York, (2006), s. 401. 
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Golden’a göre, özgürlükler yükseldiğinde güvenlik aşağıya iner ve de-
vlet anarşiye doğru kayar. Tersine, güvenlik arttığında da, özgürlük düşer; devlet 
diktatörlük yönünde hareket eder. Örneğin, Amerika’nın tarihsel süreçte 
özgürlük ve güvenlik arasında sağlıklı bir dengeyi bulduğu iddia edilebilir. 
Ancak 11 Eylül saldırıları sonucunda, Amerika yelpaze üzerinde güvenliğe 
doğru hareket etmiştir. Sonuç olarak güvenlik yükselmiş özgürlük azalmış ve 
ABD sağlıksız bir dengeye doğru hareket etmiştir. Bu hareket yansıması Şekil 
2’deki gibi farklı bir yönde gerçekleşmiştir. Amerika’da 11 Eylül saldırılarına 
karşı bir tepki olarak özgürlük ve güvenlik arasındaki dengede sağlıksız bir 
kayma gerçekleşmiştir. ABD’de diktatörlüğe doğru bir kayma meydana 
gelmiştir.38  

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil I.2: Özgürlük ve Güvenlik Arasında Sağlıksız Denge 

Kaynak: GOLDEN, Roger D., “What Price Secuity? The USA Patriot Act and 
America’s Balance Between the Security and Freedom”, in: Russell HOWARD, 
James FOREST, Joanne MOORE (eds.), Homeland Security and Terrorism, New 
York: The Mcgraw-Hill Homeland Security Series, Hill Books, (2006), s. 402 
(Figure 2)’den değiştirilerek alınmıştır. 

e) Trade-off Yaklaşımı  

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için özgürlük ve güvenlik dengesi ile 
ilgili olarak trade-off yaklaşımının da incelenmesi yerinde olacaktır. Özgürlük 
ve güvenlik dengesi açısından trade-off, güvenliğin sağlanması için özgürlükten 

                                                
38  GOLDEN, s. 401. 
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ya da özgürlüğün sağlanması için güvenlikten vazgeçmektir. Trade-off tezinin 
varsayımından biri, özgürlük ve güvenliğin karşılaştırılabilir (kıyaslanabilir) 
olduğudur. Yani güvenlik alanında bir artışın özgürlükler alanında yol açacağı 
azalmanın nisbi değerleri hakkında karar verilmesidir.39 Terörizm üzerine 
yapılan tartışmalar genellikle özgürlükleri elde etmek için güvenlikten 
vazgeçme, güvenliği elde etmek için de özgürlükten vazgeçme (trade-off) 
şeklinde çerçevelendirilmiştir. Aslında, bu farklı açılardan hatalı bir yaklaşımdır. 
İlk olarak birçok özgürlük, güvenlikle eşit/denk olmaktan uzaktır. Gerçekten de 
devletin görevlerinden biri toplum için iyi olan değerleri geliştirmektir. Liberal 
demokrasilerde bir kişi, hakkındaki suçlamalar karşısında kendini savunma 
hakkı hem insan onurunun bir unsuru hem de gerçeğin ortaya çıkarılmasının 
gereğidir. Yine hükümetin kararlarını alırken kamuoyunu dikkate alması, 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Benzer şekilde ifade 
özgürlüğü, sadece kişinin kendini ifade etmesini değil, aynı zamanda farklı 
görüşte olan ve barışçıl değişim kanallarının elverişliliğini sağlayan istikrarı 
teşvik etmektedir. Bu ve diğer sebepler yüzünden terörle mücadele adına 
özgürlüklerden vazgeçmek sadece anayasal bir trajedi değil; aynı zamanda 
terörle mücadele kanunlarının amacına zararı dokunan bir durumdur. İkinci 
olarak siyasiler, sivil özgürlüklerin terörle mücadeleye gerçekten engel olup 
olmadığını tam olarak analiz etmeden çoğunlukla temel hak ve özgürlükleri 
sınırlandırma girişiminde bulunmaktadırlar. Örneğin, ABD yönetimince 11 
Eylülün altında yatan sorunlar tanımlanmadan Patriot Kanunu yürürlüğe 
konulmuştur. Üçüncüsü, ulusal güvenlik ile ilgili algılanan ya da gerçekten var 
olan gelişmeler söz konusu olduğunda özgürlük yerine güvenliğin tercih 
edilmesi ve güvenliği sağlamak için yapılacak başka alternatifler varken temel 
hak ve özgürlüklerde kısıtlama yoluna gidilmesi yanlıştır.40 

Sivil özgürlükler ile güvenlik arasındaki uyuşmazlığı çözmeyi veya 
elverişli ya da uygun bir konuma getirmeyi “trade-off” modeli yani, güvenliği 
sağlamak için özgürlüklerden vazgeçme ya da özgürlüğü sağlamak için 
güvenlikten vazgeçme yaklaşımı başaramaz. Teröristlerin şiddet içermeyen 
protestolarını sınırlayarak konumlarını daha da meşrulaştıracak yasal 
düzenlemeler veya çeşitli özgürlükleri zayıflatacak ya da azaltacak yöntemlerin, 
terörle ve suçlulukla mücadelede tamamen başarısızlığa götürebileceği ileri 
sürülmektedir.41 Devlet, herhangi bir problemle/tehditle yüzleştiğinde, temel hak 
ve özgürlüklerdeki azalma ve güvenliğin yükselişindeki fayda ve maliyet 

                                                
39  POSNER ve VERMEULE, s. 28. 
40 DEMPSEY, James X., “Civil Liberties in a Time of Crisis”, American Bar Association, (http:// 

www.abanet.org/irr/hr/winter02/dempsey.html, 12.08.2009). 
41  WILKINSON, Benedict, “Getting The Balance Right: Is There A Trade-Off Between Security And 

Civil Liberties?”, 22 May 2009, (http://goa-intelligence.org/ main/intelligence/2009/05/getting-the-
balance-right-is-there-a-trade-off-between-security-and-civil-liberties, 21.10.2009). 
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analizini iyi hesaplamalıdır. Aslında, vatandaşların özgürlükleri terörle 
mücadele tedbirlerine kurban edildiği için, devletlerin tehditlerle mücadelesi 
kısmi ya da geçici olarak başarılı gözükmektedir. Bu durum ise hem teröristlerin 
elini güçlendirmekte hem de terörle mücadeleye zarar verebilmektedir.42 
Örneğin, ABD askerlerinin Guantanamo Üssü’nde ve Irak’ta uluslararası 
hukukun ve insancıl hukukun sağladığı korumaları yok sayarak 
gerçekleştirdikleri insanlık dışı kötü davranışları, İngiltere’de 1970’lerde İrlanda 
Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army - IRA)43 üyelerinin mahkemeye 
çıkarılmaksızın uzun süre gözaltında tutulmaları, terörle mücadelede devletlerin 
tercih ettikleri yöntemlerin ve uyguladıkları güvenlik tedbirlerinin başarısızlığını 
göstermektedir. Dahası tüm bu durumlar, sorunu daha da arttırmakla 
kalmamakta aynı zamanda teröristlerin eylemlerinin meşrulaştırılmasına da 
yardım etmektedir.44 Bu bağlamda Donohue, terör tehdidi halinde devletlerce ilk 
yapılanın özgürlüklerin sınırlandırılması olduğunu, bunun da terörle mücadele 
de istenen etkiyi vermediğini öne sürmektedir.45 Bu nedenle potansiyel bir terör 
tehdidinin varlığı özgürlüklerin ihlalini haklılaştırmamalıdır.46 Yani güvenliğin 
sağlanması için özgürlükler ya da hukukun evrensel ilkeleri kime - terörist ya da 
suçlu - ait olursa olsun feda edilmemelidir. Bunların feda edilmesi, terörle 
mücadele konseptinin terörün kendisinden daha fazla tehdit edici bir unsur 
olarak hak mağduriyeti ortaya çıkaracağı anlamına gelmektedir.  

Trade-off yaklaşımının, güvenlikteki her bir artışın sivil özgürlüklerde 
mutlaka bir azalmayı önerdiği görülmektedir. Aslında trade-off modeli, bir 
devletin terörizme verdiği tepkiyi, uygunluk ve orantılılık açısından yeterli bir 
şekilde değerlendirebilmek için yanlış anlaşılan bir çerçevedir. Temel olarak 

                                                
42  WILKINSON, (http://goa-intelligence.org/main/intelligence/2009/05/getting-the-balance-right-is-

there-a-trade-off-between-security-and-civil-liberties, 21.10.2009). 
43  IRA ve diğer terör örgütleri hakkında bilgiler için bkz. DAVIES, Barry, Terörizm Ortadoğu’da Şiddet 

Dünyada Terör, Çev. Pınar Bulut, Truva Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006, s. 51-103. 
44  Geniş bilgi için bkz. ARAJ, Bader, “Harsh State Repression as the Cause of Suicide Bombing: The 

Case of the Palestinian–Israeli Conflict”, Studies in Conflict and Terrorism, Volume 31, Issue 4, (April 
2008), s. 284–303; PARKER, Tom, “Fighting an Antaean Enemy: How Democratic States Uninten-
tionally Sustain the Terrorist Movements They Oppose”, Terrorism and Political Violence, Vol. 19, 
No. 2, (2007), s. 155-179; SCHMID, Alex S., “Terrorism and Human Rights: A Perspective from the 
United Nations”, Terrorism and Political Violence, Vol. 17, Issue 1-2, (Winter 2005), s. 25-35; WIL-
KINSON, (http://goa-intelligence.org/ main/intelligence/2009/05/getting-the-balance-right-is-there-a-
trade-off-between-security-and-civil-liberties, 21.10.2009).  

45  DONOHUE, Laura K., “Security and Freedom on the Fulcrum”, Terrorism and Political Violence, 
Vol. 17, No. 1, (2005), s. 69-87.  

46  WOLFENDALE, Jessica, “Terrorism, Security and the Threat of Counterterrorism”, Studies in Con-
flict and Terrorism, Vol. 30, No.1, (2007), s. 76. 
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güvenlik, özgürlük içindir. Bu formülün terörle mücadele tedbirlerinin ortaya 
çıkardığı olumsuz sonuçlarını tolere edecek bir şekilde genişletilmesi gerekir.47 

 

III. ABD’DE ÖZGÜRLÜKLERİ SINIRLAYAN PATRİOT  
 KANUNU VE DİĞER DÜZENLEMELER 

1.  Patirot Kanunu ve Önleme Amaçlı Diğer Düzenlemelerin  
 Yürürlüğe Konma Nedenleri 

ABD, kendi topraklarında uğradığı saldırıyla birlikte, terörle 
mücadeleye salt insan hakları ve demokrasi penceresinden bakmaktan 
vazgeçmiş, ülke ve ulus bütünlüğünü, kamu düzenini ve kamu güvenliğini 
koruma gibi değerleri ön plana çıkarmıştır. ABD’nin değişen bakış açısını 
gösteren en temel gösterge ise 11 Eylül sonrası kabul edilen, ulusal güvenliği 
asli amaç kabul eden ve bu amacı gerçekleştirmek için de özgürlüklerin ihlal 
edilebileceğini gösteren yeni terörle mücadele mevzuatıdır.48  

ABD, 11 Eylül saldırıları sonrasında ciddi bir güvensizlik ve korku 
yaşamaya başlamış ve paniğe kapılmıştır. Bu korku ve paniğin en büyük 
göstergesi ise saldırıların hemen ertesinde çıkarılan oldukça sert yeni 
düzenlemelerdir. ABD, aşırı kaygı nedeniyle yeni kanunları yürürlüğe koymuş, 
kolluk ve istihbarat güçlerini olağanüstü yetkilerle donatmıştır. Söz konusu 
yasal düzenlemelerin geniş bir alana yayılmış olması, ABD’nin neredeyse her 
alanda denetimi arttırmak, kontrol mekanizmasını genişletmek ve etkinleştirmek 
istemesinin bir göstergesidir. 11 Eylül’ün kanunlar çerçevesinde getirdiği en 
önemli değişiklik, yürütmenin yetkilerinin terörle daha etkin mücadele 
edebilecek şekilde genişletilmesi ve kolluk güçlerinin yetkilerini artıran birtakım 
düzenlemelere gidilmesidir.49 

Bu amaçla, ABD’nin 11 Eylül saldırıları sonrasında terörle mücadele 
tedbirleri kapsamında oluşturduğu yeni düzenlemelerden en önemlisi, 
Vatanseverlik Kanunu (Patriot Act)’dur. Bu kanunu bir dizi düzenlemenin50 

                                                
47  WILKINSON,(http://goa-intelligence.org/main/intelligence/2009/05/getting-the-balance-right-is-

there-a-trade-off-between-security-and-civil-liberties, 21.10.2009). 
48  MÜDERRİSOĞLU, Ruhsar, “11 Eylül ile Birlikte Yeni Dünya Düzenine (!) Doğru”, Osman Metin 

ÖZTÜRK (der.), Uluslararası Terörizm ve Dış Politika, Biltek Yayınları, Ankara, 2002, s. 17-20. 
49  YAMAN, Didem,  “11 Eylül Sonrasında ABD: Algılamalar, Psikolojik Yansımalar ve Yasal 

Düzenlemeler”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 1, No: 1, (2005), s. 136. 
50  Diğer kanunlar şunlardır: İstihbarat Reformu ve Terörizmin Engellenmesi Kanunu 2004 (Intelligence 

Reform and Terrorism Prevention Act 2004), Mali-Anti-Terörizm Kanunu (Financial Anti-Terrorism 
Act), Havaalanı ve Ulaştırma Güvenliği Kanunu (Airport and Transportation Security Act) ve Terö-
rizm Risk Koruma Kanunu (Terrorism Risk Protection Act). Sayılan kanunlar hariç, terörizmle ilgili 
olarak yayınlanmış 20 kadar Kararname, Yönetmelik ve Deklarasyon bulunmaktadır. DEDEOĞLU, 
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izlediği değişikliklerin gerçekleştirilmesinin temel nedeni, terör örgütlerinin 
ortadan kaldırılması, terör saldırılarının önlenmesi, terör üyelerinin tespit 
edilmesi ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasıdır. 11 Eylül saldırıları 
öncesinde ve saldırılar sırasında yapılan hataların tekrarlanmasını engellemek ve 
bu bağlamda muhtemel saldırıları gerçekleşmeden önlemek, yeni 
düzenlemelerin arkasında yatan diğer önemli nedenlerdir.51 

11 Eylül terör saldırıları sonrasında, saldırılara zemin oluşturduğu 
gerekçesiyle gündeme gelen temel konulardan biri, ABD’deki özgürlük 
ortamının terörist eylemlerin hazırlanması ve uygulanması için rahat bir ortam 
oluşturduğu düşüncesidir. Bu faktörler, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD 
yetkililerinin özgürlüklerin sınırlarına yönelik bir takım sorgulamalarda 
bulunmalarına yol açmıştır. Bu tartışmalar kapsamında güvenlik adına 
özgürlükler aleyhine bir takım kısıtlamalara gidilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.52  

Söz konusu saldırıların önlenememiş olmasında ABD’nin kendi iç 
güvenlik yapısından kaynaklanan birtakım zafiyetlerin de etkili olduğunu 
düşünülmüş ve bu doğrultuda da bazı tedbirlerin alınması yoluna gidilmiştir.53 
Saldırı sonrasında, ABD kamuoyunda gündeme gelen ikinci husus ise istihbarat 
birimlerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamaları ve bu birimler arasında 
düzgün bir istihbarat akışının sağlanmaması nedeniyle, 11 Eylül saldırılarının 
önlenemediği görüşüdür.54 

Yapılan düzenlemeler sonrasında tüm savunma birimleri, iç güvenliğin 
sağlanmasına yönelik faaliyetlerine hız vermiştir. Çıkarılan yasaların büyük bir 
kısmı, istihbarat paylaşımı, istihbarat edinimi ile ilgili tedbirler, acil durum 
planları, sınır güvenliği ve terörü önleme gibi kamu güvenliğini arttırıcı 
                                                                                                              

Beril, “Terörizm Üzerine Karşılaştırmalar: Bermuda Şeytan Üçgeni”, Beril DEDEOĞLU (der.), Dün-
den Bugüne Avrupa Birliği, 1. Baskı, Boyut Yayıncılık, İstanbul, (2003), s. 450. 

51  YAMAN, s. 136. 
52  YAMAN, s. 136.  
53  KAYA, Sezgin, “Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri”, Stratejik Araştırmalar 

Dergisi,  Sayı: 5, Yıl: 3, (Temmuz 2005), s. 23.  
54  İstihbarat kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliği ise, kurumların başarısızlığının 

diğer bir nedeni olarak görülmektedir. 11 Eylül Saldırıları’na ilişkin istihbarat konusunda, bazı yazar-
lar, yabancı ülkelerdeki istihbarat birimlerinin verdiği istihbarat bilgilerini de değerlendirmediği ge-
rekçesiyle ABD’yi eleştirmektedir. Buna göre, İsrail gizli servisi MOSSAD, Alman istihbarat sevisi 
BND ve Rus istihbarat biriminin, telefon kayıtları ve elde ettikleri bazı bilgilere dayanarak ABD’de 
uçak kullanılarak gerçekleştirilecek terör eylemleri konusunda CIA, FBI ve NSA’yı uyardığı iddia 
edilmektedir. Bkz. HENSHAL, Rowland ve MORGAN, Ian, Amerikan Yalanları: 11 Eylül ve Mede-
niyetler Çatışması, Çev. Güneş Ayas ve Bora Alioğlu, Salyangoz Yayınevi, 2006, s. 208-209; 
ÖZEREN, Süleyman ve CİNOĞLU, Hüseyin, “Terörizm ve Amerika Birleşik Devletleri: 11 Eylül 
Öncesi ve Sonrası Terörle Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi”, İhsan BAL (der.),  Terörizm, 
Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, USAK Yayınları, 
Ankara, (2006), s. 183. 
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tedbirlerle ilgilidir. Ayrıca önleyici tedbirler bağlamında, ortaya çıkabilecek 
başka terörist faaliyetler için de düzenlemeler yapılmıştır.55  

2. Patriot Kanunun Kapsamı 

Söz konusu kanunlar içinde en fazla eleştiri alan, yürürlükteki birçok 
kanunda değişiklik56 yapan ve Federal Hükümetin çeşitli kolluk ve istihbarat 
birimlerine özellikle bilgi toplama yoluyla gelecekte olması muhtemel terörist 
eylemleri önleyebilme ya da faillerini tutuklayabilme imkanı veren ve 
soruşturma yetkileri önündeki engelleri kaldıran57 “Terörizmi Engellemek ve 
Durdurmak İçin Gereken Uygun Araçları Sağlayarak ABD’yi Birleştirmek ve 
Güçlendirmek Kanunu - Vatanseverlik Kanunu” (Provide Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism - Patriot Act)’dur.58 

Kısaca Patriot Kanunu olarak adlandırılan bu kanun, yürütme ve yargı 
organlarının izleme, gözetim ve araştırma yetkilerini genişletmekte, Federal 
Hükümete herhangi bir politik grubu “terörist” olarak tanımlama yetkisi 
vermektedir. Diğer taraftan bu Kanun, ev ve işyerlerinin habersiz aranmasını 
yasallaştırması ve kişilere ait finans, sağlık ve eğitim ile ilgili kayıtlara izinsiz 
giriş yetkisi vermesi yanında, telefon dinleme ve internet iletişimini izleme 
alanlarında da yürütmeye geniş yetkiler tanımaktadır.59 Tek cümleyle bu Kanun, 
hükümetin gücünü daha önce olmadığı kadar arttırmıştır. Kanun, güvenlik 
güçlerinin faaliyetleri üzerindeki yargı kontrolünü devre dışı bırakabilecek 

                                                
55  YAMAN, s. 136. 
56  26 Ekim 2001 tarihinde Başkan Bush tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Kanun, 15’in üzerinde 

kanunda önemli değişiklikler yapmıştır. 
57  GOLDEN, s. 400. 
58  Patriot Kanunu’nun orijinal tam metni için bkz. “USA PATRIOT ACT 2001”, 

(http://epic.org/privacy/ terrorism/hr3162.html, 10.05.2010). Bir nevi olağanüstü hal kanunu olarak 
tasarlanan ve dört yıl yürürlükte kalması planlanan Kanun, Temsilciler Meclisi, 21 Temmuz 2005’te 
16 maddesinden 14’ünün sürekli olarak yürürlükte kalmasını kabul etti. ŞAFAK, Erdal, “USA Patriot 
Act (ABD Yurttaşlık Yasası) Terörle Mücadele Terörü”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, 
(Aralık 2005), s. 109; Patriot Kanunu’nun ilgili kanunlarda değişiklik yaptığı, Section 202, Section 
209, Section 212, Section 217, Section 220 ve bunlarla birlikte 16 adet değişiklik 31 Aralık 2005’de 
sona erecek şekilde yürürlüğe girmiştir. Fakat bu hükümler ‘‘USA PATRIOT Improvement and 
Reauthorization Act of 2005 ile 10 Mart 2006’ya kadar tekrar uzatılmıştır. USA PATRIOT Act Addi-
tional Reauthorizing Amendments Act of 2006 adlı Kanunu ile tekrar 31 Aralık 2006’ya kadar 
uzatılmıştır. Sonrasında ise yine (206. ve 215. md. ve Lone Wolf uygulaması) 31 Aralık 2009’a kadar 
kalıcı hale getirilmiştir. YEH, Brian T. ve DOYLE, Charles, “USA PATRIOT Improvement and 
Reauthorization Act of 2005: A Legal Analysis”, CRS Report For Congress, Updated 21 December 
2006, s. 1. Üç uygulamayla ilgili olarak tekrar 28 Şubat 2011’e kadar ardından da 1 Haziran 2015’e 
kadar uzatılmıştır. LİU, Edward C., Amendments to the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) 
Extended Until February 28, 2011, CRS Report for Congress, February 10, 2011, 
(http://assets.opencrs.com/rpts/ R40138_20110228.pdf, 05.09.2011); LİU, Edward C., Amendments 
to the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Extended Until June 1, 2015, CRS Report for 
Congress, June 16, 2011, (http://www.fas. org/sgp/crs/intel/R40138.pdf, 05.09.2011). 

59  YAMAN, s. 137.  
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mekanizmalar üretmiş, kamunun hesap verilebilirliğini ve kolluk güçlerinin 
arama yetkilerine karşı hukuk yoluna başvurma imkanını azaltmıştır.60  

Patriot Kanunu, suç işlediğinden şüphelinenen insanları, gayri adil 
soruşturma ve asılsız suçlamalardan koruyan pek çok kuralı gevşetmiştir. 
Kanun, yabancıların ve vatandaşların evlerinde ve mülklerinde, bilgi 
verilmeksizin arama yapma yetkisini de genişletmiştir.61 Kanun’da, özel hayatın 
gizliliğine ve iletişim özgürlüğüne aykırılık oluşturan düzenlemelere de yer 
verilmiştir. Kolluk güçlerine, şüpheli kişilerin evlerini ve bilgisayarlarını gizlice 
izleme ve inceleme, kişilerin iletişim ve maillerini izleme (md. 210-216), kişiye 
haber verilmeksizin mali ve eğitim kayıtlarını inceleme (md. 507, 508), 
kütüphane ve kitapçı kayıtlarını inceleme (md. 215) gibi yetkiler de verilmiştir. 
Böylelikle kolluk güçleri, kişilerin özel hayatı ve ilgileri hakkında bilgi toplama 
yetkisine sahip olmuşlardır.62  

Diğer taraftan Kanun, suç olmaması gereken bazı ifade tiplerini, 
terörizmi teşvik edici ifade olarak kabul ederek cezalandırmaktadır. Kanun’da 
böylece ifade hürriyetini kısıtlayan ve sivil özgürlükleri tehdit eden bir takım 
tanımlamalara yer verilmiştir. ABD, adı geçen Kanun vasıtasıyla elektronik 
gözetim (madde 201), terörizmin finansmanı (madde 302), göçmenlik (madde 
401-405) gibi alanlarda yaptığı düzenlemelerle terörü önlemeye odaklanmıştır. 
Kanun’un önemli bir boyutu da, terör faaliyetlerinin soruşturulması ve 
kovuşturulmasıyla ilgili olarak yerel (eyalet) kolluk güçleri ile federal kolluk 
güçleri arasında bilgi paylaşımını arttıran “bilgi paylaşım sistemini 
genişletmesi”dir (madde 701).63  

 

                                                
60  ROPER, Mary Catherine, “ABD’de Sınırlanan Yurttaş Hakları”, Çeviren: Gül Okutan, in: Hukuki 

Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, (Aralık 2005), s. 117; BALCI, Kerim, “Özgürlüklere Yasal Gölge”, 
Aksiyon Dergisi, Sayı: 562, 12.09.2005, (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-13543-26-
ozgurluklere-yasal-golge.html, 12.10.2010); geniş bilgi için bkz. DULIN, Adam, “USA PATRIOT 
Act And The War on Terrorism”, Journal of the Institute Of Justice & International Studies, Number 
3, (2003), s. 215-222. 

61  DWORKIN, Ronald, “Vatanseverliğe Yönelik Tehdit”, Çev. Atilla Yayla, Liberal Düşünce, Cilt: 7, 
Sayı: 25-26, (2002), s. 260.  

62  ARNWINE, Selin Eren, “11 Eylül Saldırılarından Sonra Batı Demokrasilerinde Çıkarılan Yeni Terör-
le Mücadele Yasalarının Temel Haklara Etkisi: ABD ve İngiltere Örnekleri”, Ankara Barosu Hukuk 
Kurultayı-2006, Cilt I, I. Baskı, Ankara, 03-07 Ocak 2006, s. 193. 

63  PARKER, Ellen, “Implementation of the UK Terrorism Act 2006: the Relationship Between 
Counterterrorism Law, Free Speech, and the Muslim Community in the United Kingdom Versus the 
United States”, Emory International Law Review, Volume 21, Issue 2, (2007), s. 720-721;  KEITH, 
Dana, “In the Name of National Security or Insecurity?: the Potential Indefinite Detention of 
Noncitizen Certified Terrorists in the United States and the United Kingdom in the Aftermath of 
September 11, 2001”, in: Florida Journal of International Law, Vol. 16, No. 2, (2004), s. 407. 
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3.  Patriot Kanunu’nda Elektronik Gözetim Yoluyla Özel Hayat ve 
 Haberleşme Özgürlüğüne Getirilen Kısıtlamalar 

Patriot Kanunu’nda hak ve özgürlükleri en çok sınırlandıran 
düzenlemelerin başında elektronik gözetim64 tedbirleri gelmektedir. Bu nedenle 
burada kanunun elektronik gözetim kapsamında yer alan önleyici amaçlı 
iletişimin denetlenmesi65 ve diğer elektronik gözetim konularında kolluk 
güçlerine verilen yetkiler inceleme konusu yapılacaktır. 

a)  Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri ile İlgili  
 Değişiklikler 

11 Eylül’ün hemen akabinde ABD Kongre’si tarafından kabul edilen ve 
terörle mücadelede kolluk güçlerine yeni araçlar sağlayan ve terör örgütlerinden 
ABD’ye gelebilecek farklı tehditlere cevap verebilmesi için daha esnek olarak 
dizayn edilmiş olan Patriot Kanunu, Yabancı/Dış İstihbaratı Gözetim 
Kanunu’ndaki (The Foreign Intelligence Surveillance Act = FISA)66 
kısıtlamaları daha da azaltarak birçok değişiklik getirmiştir.  

                                                
64  Türk hukukunda iletişimin denetlenmesi tedbirine karşılık gelebilecek elektronik gözetim, kablo 

vasıtasıyla (wire-coaxial cablo),  radyo vasıtasıyla (radyo dalgası - uydu vasıtasıyla) ve diğer elektro-
nik yollarla yapılan her türlü iletişimin içeriğine ulaşılması ya da içeriğinin elde edilmesi anlamına 
gelmektedir. ABD içinde ve dışında uluslararası teröristlerin iletişimin denetlemek ve tespit etmek 
için kritik bir düzenlemedir. ROSENBACH, Eric, ve PERITZ, Aki J., Confrontation or Collaborati-
on? Congress and the Intelligence Community, Cambridge, Mass: The Belfer Center, Harvard Univer-
sity, (June 2009), s. 68. 

65 Türk hukukunda önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirinin temel hak ve özgürlükler açısından 
eleştirisi için bkz. TURHAN, Faruk ve AKSU, Muharrem, “İnsan Haklarının Korunması Açısından 
Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri”, Uluslararası Davras Kongresi, Küresel Dialog, 
ekitap, Isparta, 24-27 Eylül 2009, s. 2202-2226. 

66  Kanunun orijinal adı, The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (“FISA” Pub. L. No. 95-511, 
92 Stat. 1783, enacted October 25, 1978). 1978 yılında yürürlüğe giren FISA Kanunu, kolluk kuvvet-
lerinin önleyici amaçlı iletişimin içeriğinin dinlenmesi ve izlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Dış is-
tihbarat bilgilerinin elde edilmesi amacıyla ABD’de içindeki yabancı güçlerin ya da onların ajanları-
nın iletişimlerinin içeriğinin dinlenmesini (denetlenmesini) düzenlemektedir. Ayrıca kanun, Elektro-
nik gözetim (electronic surveillance) ile ilgili düzenlemeler 1801-1812 maddeleri arasında yer almak-
tadır. Fiziksel aramalarla (physical searches) ilgili düzenlemeler ise, 1821-1829 maddeleri arasında 
düzenlenmektedir. Yabancı istihbarat amacıyla pen registers and trap & trace devices araçlarının (Pen 
Registers and Trap & Trace Devices for Foreign Intelligence Purposes) kullanımı ile ilgili düzenleme-
ler 1841-1846 maddeleri arasında, yabancı istihbarat amacıyla iş kayıtlarına ulaşma (access to certain 
business records for foreign intelligence purposes) ise 1861-1863 maddeleri arasında düzenlenmiştir. 
FISA hakkında geniş bilgi için bkz. WHITNEY, Justin W., “FISA’s Future: An Analysis of Electronic 
Surveillance in Light of the Special Needs Exception to the Fourth Amendment”, Washburn Law 
Journal, Vol. 47, (2007), s. 138 vd.; SCHWARTZ, Paul M., “Warrantless Wiretapping, FISA Reform, 
and the Lessons of Public Liberty: A Comment on Holmes’s Jorde Lecture”, California Law Review, 
Vol. 97,  (2009), s. 407 vd.; SEAMON, Richard Henry ve GARDNER, William Dylan, “The Patriot 
Act And The Wall Between Foreign Intelligence And Law Enforcement”, Harvard Journal of Law & 
Public Policy, Volume 28, Issue 2, (2005), s. 337 vd.; DONOHUE, Laura K.,  “Criminal Law Anglo-
American Privacy And Surveillance”, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 96, No. 3, 
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Patriot Kanunu ile kısaca FISA olarak adlandırılan Yabancı İstihbaratı 
Gözetim Kanunu’ndaki yapılan başlıca önemli değişiklikleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür:67 

- Madde 206’da belirli bir kişinin kullandığı tüm iletişim cihazlarının 
denetimine imkan veren bir düzenleme olan mevcut “roving tap”la68 ilgili 
değişiklik yapılmıştır. Kanun, “roving” ya da “multipoint wiretap” düzenlemesi 
getirerek, özellikle bir telefon numarasının, bilgisayarın ya da belirli bir yerin 
izlenmesinden ziyade bir kişinin kullandığı tüm cihazların denetimini sağlayan 
düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur (50 U.S.C. § 1823(c)(2)(B). Bu tedbir ile kişi 
sürekli olarak iletişim araçlarını değiştirse bile kişinin kullandığı bütün iletişim 
araçlarının takip edilebilmesini sağlamaktadır (50 U.S.C. § 1823(c)(2)(B).69  

- Madde 207 ile elektronik gözetim için yürütmeye daha fazla zaman 
sağlamak amacıyla, ABD vatandaşı olmayan yabancı bir gücün ajanının gözeti-
min süresini 90 günden 120 güne çıkarılmıştır (Patriot Kanunu 207(a)(1), (50 
U.S.C. § 1805(e)(1)). Yine aynı madde ile fiziksel aramalarla ilgili süre, 45 

                                                                                                              
(2006), s. 1103 vd.; ADLER, Andrew, “The Notice Problem, Unlawful Electronic Surveillance, and 
Civil Liability Under the Foreign Intelligence Surveillance Act”, University of Miami Law Review, 
Vol. 61, No. 2, (2007), s. 9 vd.; KERR, Orin S., “Updating the Foreign Intelligence Surveillance Act”, 
The University of Chicago Law Review,  Vol. 75, (2008), s. 225-243; HENDERSON, Nathan C., “The 
Patriot Act’s Impact On The Government’s Ability To Conduct Electronic Surveillance Of Ongoing 
Domestic Communications”, Duke Law Journal, Vol. 52, (2002), s. 185 vd.; PIKOWSKY, Robert A., 
“An Overview of the Law of Electronic Surveillance Post September 11, 2001”, Law Library Journal, 
Vol. 94, No. 4, (Fall 2002), s. 611 vd.; ROSENBACH ve PERITZ, s. 68-74 vd. 

67  Patriot Kanunu ile FISA’da yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KHAN, Zmarak, 
“The National Security Agency (NSA) Eavesdropping on Americans: A Programme that is Neither 
Legal Nor Necessary”, Utrecht Law Review, Vol. 2, No. 2, (December 2006), s. 70-71; MART, Susan 
Nevelow, “Protecting the Lady from Toledo: Post-USA PATRIOT Act Electronic Surveillance at the 
Library”, Law Library Journal, Vol. 96, No. 3,  (2004), s. 451 vd.; EPSTEİN, Benjamin, “The Patriot 
Act: Implications for Lawful Interception”, White Paper, AQSACOM, (May 2006), s. 4-9, 
(http://www.aqsacomna.com/us/ articles/LIPatriotact_amendments_wiretap-v1.pdf, 18.02.2010); 
Electronic Frontier (http://w2.eff.org/ privacy/Surveillance/Terrorism/20011031_eff_usa_patriot_ 
analysis.php, 24.02.2010) 

68  Gezici takip sistemi ya da çok noktalı iletişimin denetlenmesi (roving or multi-point wiretaps) olarak 
bilinen uygulamaya göre, izlenecek yer ya da bilgisayar, e-mail ya da telefon hattı belirtilmeksizin 
herhangi bir kişinin tüm iletişimleri ve cihazlarını denetlenebilmektedir. Daha doğrusu, herhangi bir 
yer ya da telefon hattı belirtilmeksizin yapılan başvuru ya da verilen kararlarda, bir soruşturmanın he-
defi olan herhangi bir kişinin tüm iletişimlerini denetleme imkanı sağlanmaktadır. Y. KAMISAR et 
al., Basic Criminal Procedure: Cases, Comments, and Questions, 2005, s. 479’den aktaran, KHAN, s. 
70; KENNEDY, Charles H., ve SWIRE, Peter S., “State Wiretaps and Electronic, Surveillance After 
September 11”, Hastings Law Journal, Vol. 54, (April 2003), s. 113-114; YARDIMCI, 101. 

69  YARDIMCI, s. 101; DOYLE, Charles, Terrorism: Section by Section Analysis of the USA PATRIOT 
Act, CRS Report for Congress, Updated December 10, 2001, s. 7 (http://epic.org/privacy/terrorism/ 
usapatriot/RL31200.pdf, 12.09.2010). 
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günden 90 güne, eğer yabancı gücün ajanı (ABD vatandaşı olmayan yabancı 
gücün üyesi ya da çalışanı) ise süre 120 güne çıkarılmıştır (50 USC §1824(d).70 

- Madde 208 ile FISA Mahkemesinin71 üye sayısı 7’den 11’e çıkarılmış 
ve bunların 3 tanesi Kolombiya Eyaleti Bölge Mahkemesi’nin (District of Co-
lumbia) 20 mil içerisinde bulunması zorunluluğu getirilmiştir (50 USC § 
1803(a)).72 Bu değişiklik ile mahkemenin üye sayısının arttırılması amacı ise, 
FISA Kanunu kapsamında, FISA Mahkemesine iletişimin denetlenmesi ya da 
diğer tedbirler ile ilgili olarak yapılacak başvuruların derhal sonuçlandırılması 
ve daha hızlı karar alınmasını sağlamaktır. 

- Kanunun getirdiği değişikliklerden biri de, “pen register and trap and 
trace” uygulamaları prosedürünü basitleştirmesidir. Madde 214 (a) (1) hükmü 
ile Federal Hükümetin, “pen register”73 emri elde etmeden önce gözetlenecek 
hedefin yabancı bir gücün ajanı olduğu konusundaki ispat yükünü ortadan 
kaldırmaktadır (50 U.S.C. § 1842(c)(3)). “Pen registers or trap and trace devi-
ces”ın kullanılabilmesi için ABD ceza kanunlarını ihlal eden gizli istihbarat 
faaliyetleri ya da uluslararası terörizmle bağlantılı kişiler tarafından 
kullanılmakta olan hattın/aracın izlenebilmesi için sebebin gösterilmesi 
gerekmekteydi. Yapılan değişiklikle bu gereklilik kaldırılmıştır. Yeni 
düzenlemeye göre, elde edilecek muhtemel bilginin ülkeyi uluslararası terörizme 
karşı koruyacak bir soruşturmayla ilgili olduğu veya ABD vatandaşı olmayan ya 
da ABD’de daimi ikamet eden kişilerle ilgili olmayan yabancı istihbarat bilgisi 
elde etmenin muhtemel olduğunun gösterilmesi yeterlidir (50 U.S.C. 

                                                
70  DOYLE, s. 7. 
71  Mahkeme, yedi üyesi Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından atanan ve 7 yıl görev yapan 11 bölge 

hakiminden oluşmaktadır. FISA kapsamında bir elektronik gözetim/iletişimin denetlenmesi kararı, 
FISA Mahkemesi (Foreign Intelligence Surveillance Court- FISC) olarak bilinen özel ve gizli bir 
mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir. FISA Mahkemesi, kendine has bir yargılama yapısına 
sahiptir. ABD içinde elektronik gözetim başvurularının onaylanması, şikayet ve başvuru 
değerlendirmelerini yapan tek yargı yeri olarak görev yapmaktadır. STEVENS ve DOYLE, s. 46; 
DAM ve LIN, s.409; Electronic Privacy Information Center (EPIC),  Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA),  (http://epic.org/privacy/terrorism/ fisa/, 24.02.2010); ADLER, s. 11; 
SEAMON ve GARDNER, s. 338-339; YARDIMCI, Mehmet Murat, Amerika Birleşik Devletleri 
Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi, 
Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, (2009), s. 98-99. 

72  DOYLE, s. 8. 
73  Genel hatlarıyla, telefon numarası tespit cihazı (pen register), giden aramalara ilişkin bilgileri, rota 

tespit cihazı (trap and trace device) ise gelen aramalara ilişkin bilgileri kaydeden cihazlardır. Numara 
ve Rota Tespit Kanunu’na (The Pen/Trap Statute) göre, “Pen register” ve “Trap and trace” araçlarının 
kullanımı, sabit bir yerdeki telefon işlemleri ile ilgili olarak o telefon numarasının işlemlerini (gelen-
giden aramalar) kaydetmek için tasarlanmıştır. YARDIMCI, s. 83; ÖZDOĞAN, Ali, “Teknik 
Dinlemeye Dair! Gizli Dinleme Kanunlarına ve Uygulamalarına Dair Bir Araştırma”, Emniyet Genel 
Müdürlüğü İDB Yayınları, Ankara, (2004), s. 20 - 24, 
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=953472, 20.10.2009); DONOHUE, Criminal 
Law…, s. 1096 (dipnot 204).  
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1842(c)(2).74 Bu düzenleme ile gözetlenecek hedefin servis sağlayıcının 
hizmetlerinden yararlanma şekli, hedefin servis sunucusunun ne kadar süredir 
müşterisi olduğu, hedefin hizmet için ödemeyi nasıl yaptığı (hedefin banka 
hesabı ya da kredi kartı numaraları), hedef tarafından kullanılmakta olan IP 
adresi (Internet Protocol Address), telefon numaraları, hedefe sunulan hizmetin 
türü gibi hedefe ait bilgileri iletişim sunucusu tarafından zorunlu olarak 
açıklanabilmesinin yolu açılmış oldu.75 Bu durum, iletişim özgürlüğünü ve 
mahremiyet hakkını ihlal eden bir başka düzenlemedir. Madde 214 (a) (3) 
hükmü, “pen registers or trap and trace devices”ın kullanılmasını, telefonlar ve 
e-mailler gibi elektronik iletişim araçlarını kapsayacak şekilde genişletmiştir 
(Patriot Kanunu 214(a)(3), (50 USC § 1842 (b)(2)(A).76 Madde 214(b) hükmü, 
Federal Adalet Bakanı’nı, bir mahkeme kararı alınma süreci devam ederken 
bile, acil durumlarda “pen register or trap and trace device”ın kullanabilmesi 
konusunda yetkilendirmiştir, (Patriot Kanunu 214(b), (50 U.S.C. § 1843 (a) ve 
(b)(1)). 

- Yine Patriot Kanunu, “terörle ilgili araştırmalara yön verecek her şey” 
(tengible items) biçiminde çok geniş olarak yasalaştırdığı bir düzenlemeyle 
herhangi bir kişi hakkında araştırma ve fişleme yapabilme imkanını arttırmıştır. 
Kolluk güçlerinin herhangi bir kişi hakkında istihbari bilgi toplayabilmeleri için 
yürüttükleri araştırmayla ilgili yani uluslararası teröre karşı korunmak için 
gerekli olduğunu belgelemeleri yeterli olmaktadır (Patriot Kanunu md. 215). 
Diğer bir deyişle kolluk güçleri, terörle ya da kriminal bir faaliyetle bağlantısı 
olduğuna dair herhangi bir delil göstermeksizin herhangi bir kişi hakkında, bir 
başka kişi ya da kurumdan – doktorlardan, kütüphanelerden, kitapçılardan, 
üniversitelerden – bilgi toplama imkanına sahip olmuşlardır (50 U.S.C. § 1861-
1863).77 Yapılan bu değişiklik, kişilerin özel hayatına ne kadar ağır bir 
                                                
74  PIKOWSKY, s.612;  BULZOMI, Michael J., “Foreign Intelligence Surveillance Act: before and after 

the USA Patriot Act - Legal Digest”, FBI Law Enforcement Bulletin, 10 July 2010, 
(http://www.findarticles. com/p/articles/mim2194/is_6 _72/ai_105477700/, 18. 08. 2010); 
JORGENSEN ve Diğerleri, s. 91. 

75  EPSTEIN, s. 6. 
76  Patriot Kanunu’nun yaptığı değişiklikle ABD’nin herhangi bir yerinde olan iletişim aracının 

denetimine izin veren bu düzenleme sayesinde kolluk güçlerine, belirli bir bilgisayarın tanımlayıcısı 
olan IP (Internet Protokol Address) adreslerinin de kaydedilmesine izin verilmiştir. Bu değişiklik, 
gelişen mobil ve bilgisayar teknolojisine paralel bir şekilde polisin gözetim yeteneğini artırıcı bir 
özellik olarak ortaya çıkmaktadır. BLOSS, William,  “Surveillance and Criminal Justice”, Part 1, 
Surveillance & Society, Special Issue, Volume 4,  No. 3, s. 216. 

77  ARNWINE, s. 193-194; ROPER, s. 117; PIKOWSKY, s. 615; geniş bilgi için bkz. RUBEL, Alan, 
“Privacy And The USA PATRIOT Act: Rights, The Value of Rights, And Autonomy”, Law and Phi-
losophy,  Vol. 26, (2007),  s. 125; GROENEWOLD, s. 69; Electronic Frontier Foundation,  
(http://w2.eff.org/Privacy/Sur veillance/Terrorism/20011031_eff_usa_ patriot_analysis. php,  
24.02.2010). 2010 yılında yabancı istihbarat amacıyla iş kayıtlarına ulaşmak için 96 başvuru 
yapılmıştır. Bu rakam 2009’da 21’dir. AFTERGOOD, Steven, “Domestic Intelligence Surveillance 
Grew in 2010”, (http://www.fas.org/blog/secrecy/2011/05/ 2010_fisa.html, 09.09.2011). 
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müdahaleye izin verildiğini açıkça göstermektedir. Bu düzenleme, FBI’ya 
kütüphanelerden (örneğin FBI, belirli kitap türlerini inceleyen veya belirli gün 
üzerinde kullanan herhangi biri hakkında kayıtları isteyebilmektedir), 
kitapçılardan, hastanelerden, internet servis sağlayıcılarından, kredi 
bürolarından, hastanelerden, otellerden ve siyasi kuruluşlardan, kişisel resim ve 
görüntülerden kişisel evrak ve belgelere kadar her türlü ispat belgesini isteme ya 
da bunlara el koyma yetkisi vermektedir. Üstelik bu işlemlerin hakim kararı 
aranmaksızın idari bir kararla yapılabilmesi, özgürlükler açısından oldukça riskli 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki bu tip belge ve bilgilere el koyma 
uluslararası terörizmle ilişkilendirildiği takdirde, ilgili kişiye bilgi verme 
yükümlülüğü de ortadan kalkmaktadır.78  

- Madde 218 ile elektronik gözetim ve fiziksel aramalara ilişkin 
mahkemeden alınacak izin ile ilgili başvurularda değişiklik yapılmaktadır. Bu 
madde ile mahkemeden fiziksel arama ve elektronik gözetim izni almak için 
başvuru sertifikasında bulunması zorunlu olan “amaç” ile ilgili bir değişiklik 
yapılmıştır. Getirilen değişiklikle, FISA’da elektronik gözetim ve fiziksel 
aramalar için gerekli olan “primary purpose” “öncelikli/birincil amaç” terimi 
“önemli amaç” “significant purpose” olarak değiştirilmiştir (50 U.S.C.§ 1804 
(a)(7)(B) ve § 1804 (a)(7)(B). Kısacası mahkemeden izin alabilmek için artık 
yabancı istihbarat bilgisi elde etmenin amacı “öncelikli” olması yerine “önemli” 
olması yeterlidir.79 Bu değişiklik ile yabancı istihbarat ile ilgili elektronik 
gözetimin kullanımı daha da genişletilmiş oldu. Bu ifade değişikliği ile elektro-
nik gözetim tedbirine başvurulmasının koşullarında genellik sağlanarak80 Fede-
ral Hükümetin, iletişimin denetlenmesinde elini kolaylaştıran uygulamaların 
kapısı aralanmıştır. 

b)  Elektronik Gözetim Yoluyla Özel Hayat ve Haberleşme  
 Özgürlüğüne Müdahaleler 

Patriot Kanunu’nu madde 201 ile iletişimin denetlenmesine imkan ve-
ren suç listesine yeni suçlar eklemiştir. Buna göre, kimyasal silah geliştirme ve 
kullanımı, denizaşırı bölgelerden Amerikalılara karşı şiddet suçları, kitle imha 
silahları geliştirilmesi, çok uluslu terörizm, terörizm sponsoru olarak belirlenen 
bir ülke ile finansal işlemler, teröristlere ya da terörist gruplara maddi destek 

                                                
78  DEMPSEY, (http:// www.abanet.org/irr/hr/winter02/dempsey.html,  12.08.2009). Bu maddeyle ilgili 

olarak Temmuz 2003’te American Civil Liberties Union tarafından düşünceyi serbestçe açıklama 
hakkına, özel hayata saygı hakkına ve hukuk devletine ilişkin güvencelere (ABD Anayasası’nın 1., 4. 
ve 5. Eklerine) aykırı olduğu ileri sürülmüştür; bkz. METİN, s. 119-120; ARNWINE, s. 193-194.  

79  PIKOWSKY, s. 616; GROENEWOLD, s. 69; JORGENSEN ve Diğerleri, s. 93. 
80  EPSTEIN, s. 7. 
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sağlama gibi suçlarla ilgili olarak federal güçler iletişimin denetlenmesi 
tedbirine başvurabileceklerdir.81 

Özel hayata müdahale kapsamında Patriot Kanunu’nun getirdiği önemli 
değişikliklerden biri 202. madde ile Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım 
Kanunu’nun (Computer Fraud and Abuse Act) değiştirilmesidir. Kanunda 
yapılan bazı değişikliklerle internet tabanlı yeni suçlar (bilgisayar tabanlı çocuk 
pornografisi, kimlik hırsızlığı) eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle Bilgisayar 
Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Kanunu’nun ihlal edilmesi halinde, soruşturma 
boyunca ilgili kişinin elektronik posta ve telefon konuşmalarının denetlenmesine 
imkan sağlanmıştır. Değişiklik öncesinde iletişimin denetlenmesi ile ilgili suç 
katalogunda bu kanunun kapsamındaki suçlar yer almıyordu.82 Bu değişiklikle, 
hakkında iletişimin denetlenmesi tedbirine başvurulabilecek suçların sayısı 
arttırdığı gibi, web, elektronik posta ve diğer internet tabanlı suçlarda iletişimin 
denetlenmesi usulünde de birtakım değişiklikler yapılmıştır.83 

Madde 209, sesli mesajların (voicemail) elde edilmesi ile ilgili 
düzenlemelere sahip olan Telekulak Kanunu’nda (Wiretap Act) 18 U.S.C.§ 
2510(1) ve Depolanmış Komünikasyon Kanunu’nda (Stored Communication 
Act) 18 U.S.C. § 2703 değişiklik yapmıştır. Buna göre, kolluk güçleri artık sesli 
mesajlara ulaşabilmek için gerekli olan hakim iznini, Depolanmış İletişim 
Kanunu’nda belirtilen koşullardan daha hafif koşullara dayanarak 
alabileceklerdir.84 

Depolanmış İletişim Kanunu’nda değişiklik (18 U.S.C. § 2703(c)) 
yapan madde 210, kolluk güçlerine, herhangi bir telefon şirketine ya da internet 
servis sağlayısına abone olan herhangi bir kişinin bilgilerine hakim kararı 
olmaksızın ulaşmasına imkan vermektedir. Değişiklik öncesinde kişinin telefon 
faturası bilgilerine, abone adına, adres ve telefon numarasına ancak bir 
mahkeme kararıyla ulaşılması mümkünken bu değişiklikle hakim denetimi 

                                                
81  EPSTEİN, s. 4; DOYLE, s. 4. 
82  Bkz. PIKOWSKY, s. 609; Electronic Frontier Foundation, 

(http://w2.eff.org/privacy/Surveillance/Terror ism/20011031_eff_usa_patriot_analysis.php, 
24.02.2010); JORGENSEN, S., C. CAPEK, S. GUSTAFSON ve J. KADZBAN, The Patriot Act–An 
Impact Analysis, Department of Computer Science And Information Systems Grand Valley State Uni-
versity, 11 December 2003, s. 89,  (http://scholar.google.com.tr/scholar? Clus-
ter=17382376343348581508&hl=tr&as_sdt=2000&as_vis=1, 05.04.2010). Yabancı istihbarat 
amacıyla elektronik gözetim ve fiziksel arama yapabilmek için 2010 yılında FISA Mahkemesine 
1.579 başvuru yapılmıştır. Bu rakam 2009’da 1.376, 2008’de ise, 2.082’dir. AFTERGOOD, 
(http://www.fas.org/blog/ secrecy/2011/05/2010_fisa. html, 09.09.2011). 

83   EPSTEİN, s. 4. 
84  PIKOWSKY, s. 609; Electronic Frontier Foundation,  (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/ 

Terrorism/ 20011031_eff_usa_patriot_analysis. php, 24.02.2010); JORGENSEN ve Diğerleri, s. 90; 
EPSTEİN, s. 4. 
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yerine geçen “subpoena”85 vasıtasıyla elektronik iletişim ve kullanıcı bilgilerine 
ulaşmak mümkün hale getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre hakim, sadece 
“subpoena” vasıtasıyla iletişim verilerinin teslim edilmesinden kaçınılması 
halinde rol oynayacaktır.86 Madde 210 ile banka hesapları ve kredi kartı gibi 
konular da bu kapsama eklenmiştir. Ayrıca aynı madde, telefon iletişimi ile ilgili 
bilgileri ve internet protokolü adresleri ve aktif kullanım süreleri gibi internet 
kullanımı ile ilgili bilgilerin elde edilmesine de imkan vermektedir.87 Bu 
düzenleme, kişilerin iletişim bilgilerinin öğrenilmesinde gerekli olan yargı 
denetimini hafifleterek, yürütmeye, kişilere ait bilgileri kolaylıkla öğrenilebme 
yetkisi vermektedir. 

Kablolu iletişim servis sağlayıcıları tarafından depolanan müşteri 
kayıtlarına erişimin sağlanması için madde 211 ile Kablo Kanunu’nda (Cable 
Act) değişiklik yapılmıştır (47 U.S.C. § 551). Kablo Kanunu, esasen kablo 
şirketleri vasıtasıyla televizyon kanalı satın alan müşterilerinin mahremiyetini 
korumak için yürürlüğe konmuştu. Değişiklik öncesi kolluk güçlerinin kablo 
şirketlerindeki müşterilere ait kayıtları görebilmeleri mahkeme iznine bağlı olan 
ve oldukça ağır yükümlülükleri olan bir düzenleme içermekteydi. Değişiklik 
sonrası müşteri kayıtlarına erişim kolaylaştırılmıştır. Günümüzde kablo 
şirketleri internet ve telefon hizmeti de vermektedir. Bu nedenle değişiklik, 
kişinin ne izlediğinin yanı sıra iletişimini de takip edecek düzeyde özel yaşamın 
gizliliği açısından riskli bir uygulama haline gelmiştir.88 

Kanun ile getirilen bir değişiklik de madde 212’de yer almaktadır. Bu 
hüküm ile internet servis sağlayıcıları tarafından, acil durumlarda ifşa edilecek 
konularla ilgili olarak Depolanmış İletişim Kanunu’nun ilgili maddelerinde 
değişiklik (18 U.S.C. § 2702-03) yapılmıştır. Buna göre bir abone hakkında 
yakın bir ciddi fiziksel yaralanma ya da ölüm tehlikesinin tespit edilmesi 
halinde, internet servis sağlayıcılarına abone hakkındaki iletişim bilgilerini ifşa 

                                                
85  Delillerin ortaya çıkarılması ya da tanıklar vasıtasıyla ifade vermeye zorlayıcı yetkiye sahip olan bir 

mahkeme ya da hükümet organı tarafından verilen yazılı emir. “Subpoena”, (http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Subpoena, 12.11.2010). 

86  THAMAN, Stephen C., “ABD’de 11 Eylül Açısından Önleyici ve Baskılayıcı Tedbirler”, Hukuki 
Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, (Aralık 2005), s. 114; PIKOWSKY, s. 609; Electronic Frontier 
Foundation,  (http://w2.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/20011031_eff_usa_ patriot_analysis 
.php, 24.02.2010); JORGENSEN ve Diğerleri, s. 90. 

87  PIKOWSKY, s. 609; Electronic Frontier Foundation,  (http://w2.eff.org/Privacy/Surveillance/ 
Terrorism/ 20011031_eff_usa_patriot_analysis. php, 24.02.2010); EPSTEİN, s. 5-6. 

88  PIKOWSKY, s. 609; JORGENSEN ve Diğerleri, s. 90; Electronic Frontier Foundation,  
(http://w2.eff.org/ Privacy/Surveillance/Terrorism/20011031 _eff_usa_ patriot_analysis.php, 
24.02.2010). 
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etme yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla bu uygulamada da hakim kararı 
olmaksızın inceleme yapabilme imkanı getirilmiştir.89 

Kanun, Numara ve Rota Tespit Kanununda (Pen Register or Trap and 
Trace Devices Act) da madde 216 ile değişiklik yapmıştır. Önceki kanunda 
geleneksel telefonlarla ilgili düzenlemelerin çerçevesi çizilmişti. Madde 
değişikliği ile kolluk güçlerine IP adresi gibi elektronik postayla ilgili bilgileri 
elde edebilmemle imkanı sağlanmıştır. Bu değişiklik ile “pen register or trap and 
trace” araçlarının kullanımı ile ilgili bir emrin ulusal düzeyde etkisi 
bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, soruşturma kapsamında bir suç üzerinde 
yargılama yetkisine sahip bir mahkeme tarafından verilen bir emir ile “pen re-
gister or trap and trace” araçları gerekliyse diğer yargılama alanlarında da 
kullanılabilmektedir. Bu mahkeme emri diğer yargılama alanlarında da geçerli 
olmaktadır (Patriot Kanunu madde 216 (b)(1); 18 U.S.C. § 3123(a)). Bu nedenle 
kolluk güçleri artık geniş çaplı soruşturmalarda birden fazla mahkemeden bu 
uygulama ile ilgili izin çıkartmak zorunda değildir. Ayrıca 216. maddenin 
getirdiği başka bir değişiklik, “pen register or trap and trace” araçlarının 
tanımını, yazılım programlarını ve diğer mekanik cihazları da kapsayacak 
şekilde genişletmiştir (18 USC §3121(c)). 90  

Bilgisayarlara izinsiz girme (computer trespasser) suçlarının 
soruşturulmasıyla ilgili olarak internet servis sağlayıcıların kolluk güçlerine 
yardımı konusunda Telekulak Kanunu’nda (Wiretap Act) Patriot Kanunu madde 
217 (2) ile değişiklik yapılmıştır (18 U.S.C. § 2511). Yeni Kanun, bilgisayarlara 
izinsiz giren kişilerden gelen ve giden iletişimlerin kolluk güçleri tarafından 
izlenmesine imkan vermektedir. Yeni düzenlemeye göre iletişimleri 
izleyebilmenin makul sebebi, kolluk güçlerinin söz konusu iletişimlerin 
soruşturmasıyla ilgili olduğuna dair herhangi bir kanaate sahip olmasıdır.91 
Kısacası kolluk güçleri, bilgisayarlara izinsiz girenlerin iletişimlerini kolaylıkla 
izleyebilirlerken, yetkili kullanıcıların iletişimini izleyebilmeleri ancak 
soruşturmayla ilgili makul sebeplerin varlığı halinde mümkündür.  

Diğer taraftan herhangi bir abonenin elektronik posta kutusunda 
depolanmış bulunan elektronik postalarının kolluk güçleri tarafından elde 
edilebilmesi için gerekli olan arama izniyle ilgili olarak da Depolanmış İletişim 
Kanunu’nda (Stored Communication Act) değişiklik yapılmıştır. Patriot Kanunu 

                                                
89  PIKOWSKY, s. 610; JORGENSEN ve Diğerleri, s. 90-91; Electronic Frontier Foundation,  

(http://w2.eff. org/Privacy/Surveillance/Terrorism/20011031 _eff_usa_ patriot_analysis.php, 
24.02.2010).  

90  PIKOWSKY, s. 610; GROENEWOLD, Kyle M.,  “USA PATRIOT Act of 2001: We Deserve Less”, 
14th Annual Illinois Conference for Students of Political Science, (April 7, 2006), s. 68; 
JORGENSEN ve Diğerleri, s. 92.  

91  PIKOWSKY, s. 610; JORGENSEN ve Diğerleri, s. 93. 
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madde 220, (18 U.S.C. § 2703). Federal Ceza Kanunu’nun eski düzenlemesine 
göre, arama izninin kapsamı, arama iznini veren bölge mahkemesinin yargılama 
yetkisi içindeki alanla sınırlı kalmaktaydı. Söz konusu değişiklikle ülkenin 
herhangi bir yerinde bir internet servis sağlayıcısı vasıtasıyla depolanan e-
maillere ulaşabilmek için soruşturulan suçla ilgili herhangi bir yerdeki 
mahkemenin verdiği bir karar yeterli olmaktadır. Böylelikle kolluk güçleri, in-
ternet servis sağlayıcısının bulunduğu yerdeki mahkemeden bir arama izni 
almak zorunda değildir. Bu yeni düzenlemeye göre kolluk güçleri, herhangi bir 
yerdeki mahkemeden elde edecekleri bir kararla, ülke çapında elektronik 
postaları denetleme iznine sahip olmuştur.92  

c) Patriot Kanunu İle Getirilen Diğer Önemli Sınırlamalar 

Yukarıda belirtilen sınırlamalar dışında Patriot Kanunu terör tanımı ile 
FBI’ın arama ve elkoyma yetkilerinin genişletilmesi konularında da önemli 
değişiklikler yapmıştır. 

Kanun ile yapılan değişikliklerden biri, şüpheli kişilere ait veriler ile 
hassas istihbari bilgilerin devlet kuruluşları arasında paylaşımını kolaylaştırarak, 
kişilerin özel hayatının mahremiyetini ihlal edebilecek bir düzenlemeye yer 
vermesidir (md. 203).93 

Bir diğer önemli değişiklik de, kolluk güçlerine, sahibine önceden haber 
vermeksizin özel konut ve eşyada mülkte (ev ya da bilgisayar gibi) fiziksel ya da 
elektronik arama yapabilme imkanını sağlayan düzenlemedir. Madde 213 ile 
kolluk güçleri, eşya sahibi olmasa bile arama izni ile eve ya da iş yerine 
girebileceklerdir.94 “Sneak and peak” yöntemiyle, bilgisayar verilerinin 
incelenmesi ve indirilmesi, belgelerin kopyalanması, dokümanların 
fotoğraflanması, girilen yerin gözlemlenmesi, koklanması gibi işlemlere 
başvurulmasının önü açılmıştır. Bu tip tedbirlerin kişiye uygulandığına dair bir 
bildirim ise, mahkemenin, bildirimin ilgili kişiye iletilmesine gerek görmediği 
yönünde kanaati devam ettikçe zorunlu da değildir. Özellikle bir kişinin fiziksel 
bütünlüğüne ya da yaşamına yönelik bir tehdit bulunması, ilgili kişinin kaçma 
ihtimalinin olması, delillerin yok edilmesi ya da karartılması tehlikesinin 
bulunması, potansiyel tanıkların korkutulması, soruşturmayı ciddi bir şekilde 

                                                
92  PIKOWSKY, s. 610; GROENEWOLD, s. 68; JORGENSEN ve Diğerleri, s. 93. 
93  HENDERSON, s. 179; TURAN, Tuba, “War on Terror in The US and UK: An Evaluation With 

Regard to Civil Liberties”, USAK Year Book of International Politics And Law, Volume 1, 
International Strategic Research Organization  (USAK), Ankara, (2008), s. 37-38; THAMAN, s. 113; 
DULIN, s. 215-222; O’BRIEN, David M., “Reflections on Courts And Civil Liberties in Times of 
Crisis”, Journal of the Institute Of Justice & International Studies, Number 3,(2003), s. 17; EPSTEİN, 
s. 4; DOYLE, s. 5. 

94  DEMPSEY, James X., “Civil Liberties in a Time of Crisis”, American Bar Association, (http:// 
www.abanet.org/irr/hr/winter02/dempsey.html,  12.08.2009). DOYLE, s. 9. 
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tehlikeye düşürecek ya da yargılamayı haksız yere geciktirecek olması gibi 
risklerin bulunması durumunda ilgili kişiye bildirim yükümlülüğü askıya 
alınabilinmektedir.95  

Ayrıca 505. madde ile Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) herhangi 
bir suç işlendiğine dair delile veya mahkeme kararına gerek olmaksızın kişilerin 
internet servis sağlayıcılarındaki bilgilerine (adı, adresi, servisin süresi, vb.), 
mali ve işletme kayıtlarına serbestçe ulaşabilme yetkisi verilmiştir. Kablolu ya 
da elektronik iletişim servis sağlayıcıları vasıtasıyla gerçekleşen müşteri iletişim 
kayıtlarına FBI’ın ulaşmasını sağlamak için Depolanmış İletişim Kanunu’nda 
değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme, FBI’ın bu tip bilgilere ulaşımı 
konusunda öncelikle elde etmesi gereken hakim kararı zorunluluğunu ortadan 
kaldırmıştır. FBI’ın sadece sebebin, karşı-istihbarat araştırmasıyla ilgili bir yetki 
olduğunu bildirmesi ve makul sebebin yabancı bir güç ya da yabancı bir gücün 
ajanı ile ilgili bilgi araştırması olduğunu onaylaması yeterlidir. Kısacası FBI’ın, 
servis sağlayıcılarına bu bilgileri içeren bir belge vermesi yeterlidir.96  

Yine Patriot Kanunu, ilgili kişiler hakkında elinde bilgi bulunan 
kurumlara ve abone listelerine ulaşma izni veren, Ulusal Güvenlik Mektupları 
(National Security Letters – NSL)97 gönderme yetkileri konusunda da 
kısıtlamaları hafifletmiştir. Üstelik Ulusal Güvenlik Mektubu almış kişi ya da 
kurum, kolluk güçlerine böyle bir bilgi verdiğini açıklamamak zorundadır.98 Bu 
noktada bireylere bir konuda açıklama yapması cebren istenirken diğer taraftan 
da yaptığı açıklamanın ifade edilmemesi istenerek ifade özgürlüğü 
kısıtlanmaktadır.  

Patriot Kanunu, kişi özgürlüğü ve güvenliğini ihlal edebilecek tedbirlere 
de yer vermiştir. Bu kapsamda, uluslararası terörizmin tersi bir kavram olan 
“ülke içi terörizm” (domestic terrorism) kavramı ile terörizm tanımı oldukça 
genişletilmiş ve sınırları belirsiz bir hale getirilmiştir. Bu şekilde, ülke içi 
terörizm/yerli terörizm gibi yeni terim ve kavramlarla yeni suç tipleri 
oluşturulmuştur. Kanun’un 802. maddesine göre ülke içi terörizm, bir eylemin; 
                                                
95  FALK, Richard, “Encroaching on the Rule of Law:  Post-9/11 Policies within the United States”, in: 

Alison BRYSK ve Gershon SHAFIR (eds.), National Insecurity and Human Rights Democracies 
Debate Counterterrorism,  University of California Press, London, (2007), s. 34-35; THAMAN, s. 
115; geniş bilgi için bkz. RUBEL, s. 120 vd.; GROENEWOLD, s. 67;  Electronic Frontier 
Foundation,  (http://w2.eff.org/ Privacy/ Surveillance/ Terrorism/20011031_eff_usa 
_patriot_analysis.php, 24.02.2010).  

96  PIKOWSKY, s. 611. 
97  NSL, FBI tarafından kaleme alınan, milli güvenlikle ilgili konularda bilgi temin edilmesini amaçlayan 

yazılı bir talimattır. YARDIMCI, s. 87. FBI, 2008’de 14 bin 212 ABD kişisiyle ilgili bilgi talep etme 
amacıyla 24 bin 287 adet Ulusal Güvenlik Mektubu göndermiştir. Bu rakam 2009’da 6 bin 114 ABD 
kişisiyle ilgili olarak 14 bin 788, 2008’de ise 7 bin 225 kişiyle ilgili olarak 24 bin 744’tü. AFTER-
GOOD, (http://www. fas.org/blog/secrecy/ 2011/05/2010_fisa.html, 09.09.2011). 

98  ARNWINE, s. 193-194; ROPER, s. 117; YARDIMCI, s. 88. 
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i) Sivil bir halka baskı yapma ve korkutmaya, ii) Baskı ya da korkutma yoluyla 
hükümetin bir politikasını etkilemeye, iii) İnsan kaçırma ya da öldürmeye veya 
geniş tahribat yoluyla hükümet idaresini etkilemeye yönelik kasıtlı olarak 
işlenmesidir. Kısacası “insan hayatına tehlike oluşturan” eylemler, Federal ve 
eyalet ceza kanunlarına aykırı bir şekilde ABD’nin yargı alanında işlenmesi 
halinde ülke içi terörizm tanımına dahil olmaktadır. ABD Yönetimi, bu hükme 
dayanarak “hükümetin veya sivil halkın kanaat ve yargılarını şiddet yoluyla 
yönlendirme amacı güttüğü hissini veren” her türlü suç unsurunu terör olarak 
tanımlamaktadır. Bu muğlak tanım, Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 
terör suçlarından daha çok sıradan suçlar için de uygulanmasının yolunu 
açmıştır.99 Bu aynı zamanda propaganda yoluyla veya daha aktif bir şekilde 
kendi siyasi hedeflerini topluma yaymak isteyen farklı siyasal kitleler ile 
eylemci kampanya ve organizasyonların faaliyetlerinin ülke içi terörizm 
tanımına dahil edilmesi tehlikesini de taşımaktadır.100 Bu hüküm doğrultusunda 
Greenpeace, Operation Rescue, Vieques Island ve The Environmental Liberati-
on Front gibi kuruluşların eylem ve protestolarının da ülke içi terörizm tanımına 
dahil olabileceği ileri sürülmüştür.101 Bir eylemin bu nitelikte olup olmadığının 
tayin edilmesi ise yürütmenin inisiyatifine bırakılmıştır. Kanun’un terörizm 
tanımını geniş yapması, bir eylemin terör eylemi niteliğinde olup olmamasını 
yürütmenin tayin etmesi gibi durumlara hükümetin yetkisini ölçüsüz kullanma 
olasılığı da eklendiğinde, en hassas temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi 
ihtimali de artmaktadır.102 Bu düzenleme, ceza hukukunun en temel ve evrensel 
ilkesi olan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin açıkça ihlali anlamına da 
gelmektedir. Diğer taraftan Bush yönetimi, terör tanımının yapıldığı bu maddeyi 
bahane ederek siyasal politikalarına ve terörle mücadeleye karşı çıkan birey ve 
kişi gruplarını, gözetlemek ve yıldırmak amacıyla kullandığı yönünde 
eleştirilmiştir.103  

Kanun’un en riskli bölümü ise Amerikan vatandaşı olmayan zanlıların 
herhangi bir suç ithamında bulunmadan gözaltına alınmalarının ve zanlılara bir 
suç isnadı yapıldıktan sonra yargılama yapılmaksızın süresiz tutuklu 
                                                
99  BALCI, (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-13543-26-ozgurluklere-yasal-golge.html, 

12.10.2010); geniş bilgi için bkz.  Foreign and Commonwealth Office, Counter-Terrorism Legislation 
and Practice: A Survey of Selected Countries, A Research Project Funded by the Sixth Framework 
Research Programme of DG Research (European Commission), October 2005, s. 33;  KEITH, s. 407.   
American Civil Liberties Union (ACLU), “How the USA PATRIOT Act redefines “Domestic 
Terrorism”, (6 December 2002), (http://www.aclu.org/ national-security/how-usa-patriot-act-
redefines-domestic-terrorism, 05.08.2010); ARNWINE, s. 201; geniş bilgi için bkz. FALK, s. 35. 

100  THAMAN, s. 112; American Civil Liberties Union (ACLU), (http://www.aclu.org/national-
security/how-usa-patriot-act-redefines-domestic-terrorism, 05.08.2010). 

101  American Civil Liberties Union (ACLU), (http://www.aclu.org/national-security/how-usa-patriot-act-
redefines-domestic-terrorism, 05.08.2010). 

102  ARNWINE, s. 201. 
103  ROPER, s. 117. 
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kalmalarının mümkün olmasıdır.104 Patriot Kanunu’nun getirdiği yeni terörizm 
tanımı çerçevesinde, bir yabancının terörist olduğuna veya teröre yardım ettiğine 
dair “makul sebeplerin”105 olduğu Adalet Bakanı tarafından beyan edilirse, ilgili 
kişi yedi güne kadar gözaltında tutulabilmektedir. Dahası herhangi bir yabancıya 
terörle ilgili bir suç ithamı yapılması halinde Adalet Bakanı, “yabancının serbest 
bırakılmasının ABD’nin ulusal güvenliğini veya toplumun veya herhangi bir 
kişinin emniyetini tehdit edeceği” şüphesini taşırsa, bir yabancının altı aya kadar 
gözaltında tutulması mümkündür. Ayrıca Adalet Bakanı, ilgili kişinin serbest 
bırakılmasının milli güvenlik ya da herhangi birinin güvenliğini tehdit edeceği 
kanaatini taşıdığı takdirde ilave altı aylık periyotlar halinde gözaltı süresi 
uzatılabilmektedir (madde 411-412).106  

Patriot Kanunu’nun önemli maddelerinden birkaçı da (md. 316, 317, 
319) terörist örgütlerin para kaynaklarının kurutulması için gerekli tedbirlerin 
alınması ve malların müsaderesiyle ilgilidir.107 Dahası 355. ve 356. madde 
hükümleri, finansal kurumlara müşterilerinin şüpheli mali hareketlerini bildirme 
zorunluluğu da yüklemektedir.108 

Bu Kanun, aslında terör ve terörle ilgili konular için çıkarılmış olmasına 
rağmen terörle ilgisi olmayan yüzlerce para aklama, rüşvet, zimmete geçirme ve 
kredi kartı sahtekarlığı suçlarında da kullandığı belirtilmektedir. İlginç olan, 11 
Eylülden sonra ABD Kongresi’nden birkaç gün içinde geçirilen kanunların he-
men hemen tamamının daha öncede Kongre’ye gelmiş, fakat insan haklarına 
aykırı oldukları gerekçesiyle reddedilmiş olmalarıdır.109 Yine federal bir 

                                                
104  KEITH, s. 407; BALCI, (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-13543-26-ozgurluklere-yasal-

golge.html, 12.10.2010). 
105  Makul sebepler, söz konusu kişinin, casusluk ya da sabotaj yaptığına ya da yapacağına, terör eylemi 

yaptığına ya da yapacağına, hükümeti devirme girişiminde bulunduğuna ya da bulunacağına, ulusal 
güvenliği tehdit eden faaliyetlerle ilişkili olduğuna dair bir inancın oluşmasını sağlayacak nedenlerdir. 

106  DWORKIN, s. 259; ARNWINE, s. 195-196; DEMİRAY, Muhittin ve İŞCAN, İsmail Hakkı, “Ulusla-
rarası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, (Ağustos 2008), s. 150; Foreign and Commonwealth 
Office, s. 34-35; IP, John, “Comparative Perspectives on the Detention of Terrorist Suspects”,  
Transnational Law & Contemporary Problems,  Vol. 16, (Spring 2007), s. 823; FALK, s. 35; ROPER, 
s. 117 

107 Oldukça tartışmalı ve kişi hakları açısından ağır ihlalleri içeren bu düzenlemeler ayrı bir çalışmayı 
gerektirecek kadar kapsamlıdır. Ülkemiz de 2001 yılı Eylül ayından itibaren terörle mücadele 
çabalarında özellikle kara para aklama ve terörist faaliyetler arasındaki ilişkilere odaklanmıştır. 
Malvarlıklarının dondurulması işlemleri ise yürürlükte bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerinin Önlenmesi Hakkında Kanun, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleşmektedir. ALKAN, Necati, “Terör Örgütlerinin 
Finans Kaynakları”, s.11, (http://www.egm.gov.tr/ temuh/terorizm10_makale5.htm, 12.08.2011) 

108  THAMAN, s. 111.  
109  ÖZEREN ve CİNOĞLU, s. 186; BALCI, (http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-13543-26-

ozgurluklere-yasal-golge.html, 12.10.2010). 
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mahkeme 2004 yılında verdiği bir kararda, kolluk güçlerine internet servis 
sağlayıcılardan müşteri kayıtlarının ve müşterilerin bazı ticari faaliyetlerinin 
yargı gözetimi olmaksızın elde edilmesinin ABD Anayasası’nın ifade, basın ve 
toplantı özgürlüklerini güvence altına alan Birinci Değişikliği’ne (First 
Amendment) ve kişilerin kendilerinin, ev ve eşyalarının makul olmayan 
aramalara ya da alıkonulmalara konu olmasını yasaklayan Dördüncü Değişikliğe 
de (Fourth Amendment) aykırı olduğunu vurgulamıştır.110  

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’de, özellikle yabancılara ve 
Müslüman görünümlü kişilere karşı insan hakları ihlallerinin arttığı pek çok 
kaynak tarafından da dile getirilmektedir. Yine yabancılar ve azınlıkların 11 
Eylül sonrasında tehdit olarak algılanmasında artışlar gözlenmiştir.111 Azınlık 
durumunda olanlar ile Müslümanlar, aynı suçlardan dolayı beyazlara oranla 
daha fazla tutuklanmış veya daha ağır cezalara çarptırılmışlardır.112 Gerçekte, bu 
düzenlemelerin temel hedefi Müslümanlardır ve yürürlüğe giren kanunlar 
neredeyse tamamen Müslüman ve Arap uyruklu kişilere karşı uygulanmıştır.  

 

IV. SONUÇ 

ABD’de 11 Eylülün hemen akabinde yürürlüğe giren anti-terör 
kanunları, kişilerin özel hayatını ve iletişim özgürlüğünü, mülkiyet hakkını, 
yayın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü ve özgürlük - 
güvenlik hakkını ihlal etmektedir. Özellikle kişilerin mahkemeye çıkarılmadan 
uzun süre gözaltında tutulmasının uluslararası sözleşmelere aykırılık taşıdığı 
şüphesizdir. Bu durum, ABD’nin onayladığı Birleşmiş Milletler Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenmiş olan adil 
yargılanma hakkına ve 9. maddesinde düzenlenmiş olan özgürlük ve güvenlik 
hakkına, AİHS’nin 5. maddesinde düzenlenmiş olan özgürlük ve güvenlik 
hakkına ve 6. maddesinde düzenlenmiş adil yargılanma hakkına açıkça aykırılık 
teşkil etmektedir. Elbette kişiler, kamu düzeni ve güvenliği nedeniyle 
tutuklanabilirler ve hakim karşısına çıkarılmadan belli bir süre gözaltında 
tutulabilirler. Ancak bu durum BM Sözleşmesi’nin 9., AİHS’nin 5. maddesinde 
düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkına aykırı olmamalıdır. Ancak ABD’deki 
uygulamalar, bu sözleşmelerin hükümlerini karşılamadan tamamen uzak 
görünmektedir. Bir kişinin terörle ilgili olduğu gerekçesiyle süresiz gözaltında 

                                                
110  ARNWINE, s. 194.  
111  ÇİÇEKLİ, s. 174. 
112  Patriot Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra geçen dört yıl içinde hemen tamamı Arap ve Pakis-

tan asıllı 13.000 Müslüman ya tutuklandı ya da sınır dışı edildi. Bunların ancak yüzde birlik bir kısmı 
hakkında resmî suçlamada bulunuldu ve ancak çok küçük bir kısmı hâkim karşısına çıkarıldı. BALCI, 
(http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-13543-26-ozgurluklere-yasal-golge.html, 12.10.2010). 
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tutulması ve hakim karşısına çıkarılmasının geciktirilmesi, uluslararası 
sözleşmelere ters düşmektedir. AİHM’ye göre, hakim önüne çıkarılmadan bir 
kişinin dört günden fazla özgürlüğünden yoksun bırakılması, AİHS md. 5/3’ü 
ihlal edebilmektedir.113 

Patriot Kanunu ile ABD’de terörle ilgili olduğu düşünülen kişiler hak-
kında daha kolay bir şekilde elektronik gözetim ve arama kararı alınmaya baş-
lanması, terör şüphelisi kişilere ilişkin verilerin istihbarat ve polis birimleri ara-
sında paylaşımının kolaylaştırılması, kolluk güçlerine, herhangi bir telefon şir-
ketine ya da internet servis sağlayıcılarına abone olan herhangi bir kişinin bilgi-
lerine hakim kararı yerine “subpoena” vasıtasıyla ulaşılmasına imkan verilmesi, 
Kanun’un terörizm tanımını geniş yapması ve bir eylemin terör niteliğinde olup 
olmadığının tayin edilmesinin yürütmenin inisiyatifine bırakılması, kişilerin 
tutuklu kalmasının yürütmenin kanaatine bırakılması, hakim kararı olmaksızın 
idari bir kararla FBI’yın kütüphanelerden, kitapçılardan, hastanelerden, internet 
servis sağlayıcılarından, kredi bürolarından, hastanelerden, otellerden ve siyasi 
kuruluşlardan, kişilere ait her türlü veriyi isteme ya da bunlara el koyma yetkisi-
nin bulunması, güvenlik güçlerinin faaliyetleri üzerindeki yargı kontrolünü ha-
fifleten mekanizmaların oluşturulması, özgürlükler açısından oldukça riskli 
durumlar ortaya çıkarmakla kalmayıp, Amerikan Anayasası ve uluslararası söz-
leşmelerce güvence altına alınan hak ve özgürlükleri aşındırmış, yasama, yürüt-
me ve yargı arasında bulunan kontrol ve dengelere zarar vererek anayasal de-
mokratik kazanımlarda bir geriye dönüşe sebep olmuştur.114 

Kanunun getirdiği kişi hak ve özgürlüklerini zedeleyen en riskli 
uygulamalardan biri olan yürütmenin inisiyatifiyle kişilerin özellikle, Amerikan 
vatandaşı olmayan zanlıların haklarında herhangi bir suç ithamında bulunmadan 
gözaltına alınmaları ve zanlılara bir suç isnadı yapıldıktan sonra yargılama 
yapılmaksızın süresiz tutuklu kalmaları, devletlerin uygulamalarına karşı bireyi 
koruma amacıyla oluşturulan insan hakları ve demokratikleşme konusunda ortak 
bir anlayışı oluşturmak için en temel uluslararası belgelerde koruma altına 
alınmış değerlere ve evrensel normlara aykırılık taşımaktadır.  

11 Eylül sonrası teröre karşı bireyi, toplumu ve devleti korumak için 
oluşturulan anti-terörizm düzenlemeleri belli oranda militarist bir yapı oluştur-
muştur. Gerçekte bu yeni militarizm, hükümetin artan bir şekilde toplumu gözet-
leme ve denetleme manifestosu şeklinde gerçekleşmiştir. Aşırı denetim ve göze-

                                                
113  Bu konuda geniş bilgi için bkz. TURHAN, Faruk, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Karar-

ları Işığında Kişi Özgürlüğü ve Türkiye/Gözaltında Kayıplar, Hakim Önüne Çıkarma ve Gözaltı Süre-
leri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 1-2, (Haziran- Aralık 2000), s. 204-
258. 

114  Aynı yönde görüşler için bkz. MART, s. 469.  
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tim nedeniyle iletişim özgürlüğü gibi temel hakların kısıtlanması, demokratik 
değerlerin ve kurumların sarsılmasına neden olmaktadır.115  

Demokratik ve liberal toplumlarda terör ve terör benzeri tehditlere karşı 
oluşturulan güvenlik tedbirlerinin, anayasal demokratik değerlere ve hukuk 
devletinin temel ilkelerine uyumlu olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.116 
Zira devletlerin en küçük bir risk halinde özgürlükleri ciddi bir şekilde 
kısıtlaması ve güvenliğe aşırı bir şekilde önem atfetmesi rasyonel bir çözüm 
değildir. Devletlerin hukuksal yapısı ve özgürlükleri bireylere sunum biçimi ve 
toplumun ne kadar güvenliğe ihtiyacı olduğunun orantılı olarak teşhis 
edilebilmesi özgürlük ve güvenlik dengesini belirleyen asli unsurlardır. 
Devletlerin, birey ve topluma karşı bir riskin varlığı halinde, güvenliği sağlama 
adına özgürlükleri güvenlik tedbirlerinin içine hapsetmeleri halinde bahsedilen 
denge bozulmaktadır. ABD’de 11 Eylül sonrası yürürlüğe giren değişiklikler, 
özgürlüklerin, güvenlik tedbirlerinin gölgesinde kalmasına neden olmuştur. 
Dahası temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, en gelişmiş liberal 
demokrasilerin dahi herhangi bir terör riski durumunda insan haklarını ve 
özgürlükleri bir lüks olarak görebildiklerinin, devletlerinin yapısını tayin eden 
demokratik kültürü, hukuk devletinin temel dinamiklerini ve evrensel insani 
değerleri kolaylıkla zayıflatabileceklerinin bir göstergesi olarak okunabilir. Li-
beral demokratik devletlerin güvenlik tehdidi altında dahi bireylere dokunulmaz 
özel bir alan bırakması gerekirken ve bu alanların güvencesinin sağlanması da 
devletlerin temel görevi iken bu alanların güvenlik riski nedeniyle daraltılması 
ciddi bir çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. 11 Eylül sonrası ABD’nin terör 
tehdidine verdiği tepki tam olarak bu çelişkiyi göstermektedir. ABD, teröristlere 
karşı sağlayamadığı güvenliği, bahsi geçen Kanun ve uygulamalarla 
özgürlükleri kısıtlayarak sağlayacağına inanmış bir devlet profili çizerek hukuk 
devletinden uzaklaşmıştır. 

11 Eylül sonrası ABD’de Patriot Kanunu’nun ortaya çıkardığı genel 
durum, güvenliğin asli unsur, özgürlüklerin ise tali unsur olduğudur. 
Özgürlüklerin tali unsur olduğu bir hukuksal yapı içerisinde ise özgürlük ve 
güvenliğin dengede olduğu söylenemez. Keza ABD’nin yeniden bir terör 
saldırısıyla yüzleşmemek için gösterdiği reaksiyon, güvenliği sağlamak için 
özgürlüklerden vazgeçme (trade-off) şeklinde gerçekleşmiştir. Bu durumda 
terörü önlemeye yönelik mevcut düzenlemelerin ortaya çıkardığı riskler ile 

                                                
115  GIBSON, Tobias T., ALBARELLO, Juan Gabriel Gómez ve HENDERSON, Frances B.,  “The 

Absence of The Sacred: Democracy in The Age of Militarism”, Journal of the Institute Of Justice & 
International Studies, Number 3, (2003), s. 34. 

116  ÇİÇEKLİ, Bülent, “Uluslar arası Terörizm ve Uluslararası Göç: 11 Eylül Sonrası Terör Tehdidi ve 
Göç Kontrol Politikalarının Terörizmle Mücadelede Kullanımı”, Avrasya Dosyası, Cilt: 9, Sayı: 2, 
(Yaz 2003), s. 172.  
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özgürlükler arasındaki karşılıklı paradoksal ilişki, ölçülülük ve orantılılık 
açısından da dengeyi sağlayabilecek yetenekte olmadığı görülmektedir. Son 
tahlilde ABD’de Patriot Kanunu’nun getirdiği ulusal güvenlik tedbirleri 
vasıtasıyla özgürlükler aşındırılmış; bireysel özgürlük ve güvenlik arasında 
olması gereken ya da var olduğu kabul edilen denge, güvenlik lehine 
özgürlükler aleyhine bozulmuştur. 
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YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA 
DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 

2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
 

 
                                                            Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 
                                                             Öğr. Gör. Nilgün DOLMACI 

 
ÖZET 

Rekabet Kurumu, kuruluşundan kısa bir süre sonra yoğunlaşmaların 
rekabet üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altına almak üzere 1997/1 sayılı 
“Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar 
Hakkında Tebliğ”i çıkarmıştır. Ancak rekabet ortamının dinamik yapısı ve AB 
rekabet mevzuatındaki gelişmeler, Türk birleşme ve devralmalar mevzuatını da 
etkilemiş ve Kurul, 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir Tebliğ 
yayınlamıştır1. Bu çalışmada yeni Tebliğ’in; birleşme ve devralmalar hususunda 
1997/1 sayılı Tebliğ’den farklı yanları, getirdiği yenilikler, özellikle şart ve 
taahhüde yönelik hükümleri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler : Yoğunlaşmaların (birleşme ve devralmaların) 
kontrolü, taahhüt, şartlı izin, 2010/4 sayılı yeni tebliğ, 2010/4 sayılı tebliğin 
getirdiği yenilikler. 

 
CONDITIONAL PERMISSION IN THE CONTROL OF 

CONCENTRATIONS (MERGERS AND ACQUISITIONS) AND 
IMPROVEMENTS OF NOTIFICATION NO: 2010/4 

 
ABSTRACT 

The Competition Authority, shortly after its establishment, issued the 
Notification (Regulation) Concerning the Mergers and Acquisitions calling for 
the Authorization of the Competition Board (Notification No. 1997/1) in order to 

                                                
  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi. 
  Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Hukuk Bilimleri Öğretim Görevlisi. 
1  2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ 

(RG 07.10.2010, 27722). Bundan sonra söz konusu Tebliğ, 2010/4 say. Teb. olarak kısaltılacaktır. 



Metin TOPÇUOĞLU – Nilgün DOLMACI 

92 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  

control the negative effects of concentrations on the competition. However, the 
dynamic nature of competition and developments in competition legislation of 
the European Union have revealed that there is a need for a new arrangement 
on mergers and takeovers in the Turkish legislation. With these requirements, 
the Board issued a new Notification, entered into force on 01.01.2011. In this 
study, different sides of the new Notification from the Notification No. 1997/1 
regarding mergers and acquisitions, improvements, especially the commitment 
and the conditions are handled. 

Key words : Control of the concentrations, commitment, conditional 
permission, the new Notification no: 2010/4, improvements of the new 
Notification numbered 2010/4. 

 

I- GİRİŞ 

Yoğunlaşma işlemlerinin kontrolü, rekabet hukukunun önemli 
konularından birisidir. Yoğunlaşma işlemleri; etkinlik, verimlilik yaratması ve 
diğer bazı olumlu sonuçları olmakla birlikte ilgili pazarda rekabeti bertaraf etme 
riskini de içermektedir. Bu risk çerçevesinde, Rekabet Kurulu’nun 
yoğunlaşmaların kontrolündeki fonksiyonu ve alacağı kararların niteliği, 
teşebbüslerin gerçekleştirmek istedikleri işlemin akıbetini belirlemektedir. 

Rekabet Kurulu, yoğunlaşmaların kontrolü sürecinde teşebbüslerin izin 
talebini üç ihtimale göre sonuçlandıracaktır. Kurul, yoğunlaşma işlemine, ya 
izin verir ya da izin vermez yahut şartlı izin verir. Özellikle yoğunlaşmalara 
şartlı izin verilmesi, Rekabet Kurulu’nun yoğunlaşma riski doğuran işleme izin 
vermesi ile vermemesi arasında yer alan, ekonomik ve hukuki sonuçları 
yönünden hassas bir denge sağlamayı gerektiren bir konudur. Bu bağlamda şartlı 
izin prosedürünün şeklî koşullarının ve işlem içeriği ile ilgili değerlendirme 
kıstaslarının hukuki belirsizlik doğurmayacak şekilde düzenlenmesi, 
yoğunlaşmaların olumlu etkilerinin korunmasını sağlarken, olumsuz etkilerinin 
de denetim altına alınmasıyla ilgili pazarda rekabetin korunmasına hizmet 
edecektir. 

Rekabeti etkileyebilecek yoğunlaşma işlemlerine rekabet otoritesinden 
izin alınmadan başlanması pek çok hukuk düzeni tarafından yasaklanmıştır 
(erken başlama yasağı). Zira, yoğunlaşma gerçekleştirildikten sonra geriye 
dönülmesi ve piyasalarda yoğunlaşma öncesi ortamın yeniden tesis edilmesi son 
derece güçtür. Belirli eşikleri aşan teşebbüslerin birleşme ve devrinde zorunlu 
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bildirim sistemi benimsenmiştir2. Bildirilmesi zorunlu yoğunlaşma işlemleri 
Rekabet Kurulu’ndan izin alınmadan gerçekleştirilirse işlem hukuki geçerlilik 
kazanamayacak ve ilgililere para cezası uygulanacaktır (RKHK m. 7/2; 10; 
11/1-b). 

Yoğunlaşmalar, rekabet politikalarında dikkatle izlenen rekabeti 
kısıtlayıcı davranışlardandır. Ancak yoğunlaşmaların, behemehâl rekabeti 
kısıtlayıcı işlemler olduğu sonucunu kabul etmek mümkün değildir. Küçük 
teşebbüslerin büyük piyasa aktörlerine karşı varlıklarını muhafaza edebilmeleri 
ve genel olarak rekabetten beklenen faydaların sağlanması yönlerinden 
yaratacağı etkinliğe göre yoğunlaşmalar, teşvik edilecek (izin verilecek) veya 
engellenecektir. Bu bağlamda 2010/4 say. Teb. bir takım eksikliklerine rağmen 
rekabetin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olarak 
uygulama alanı bulacaktır. 

 

II- YOĞUNLAŞMA (BİRLEŞME VEYA DEVRALMA) 

1) Genel olarak 

Yoğunlaşma, ekonomik kaynak ve faaliyetler toplamının (emek gücü, 
satışlar, yaratılan gelir ve firmaların sahip olduğu varlıklar) büyük bir 
yüzdesinin, bu toplama sahip olan veya kontrol eden birimlerin küçük bir 
yüzdesi veya birkaç tanesi tarafından kontrol edilmesi ya da sahiplenilmesidir3. 

Az sayıda teşebbüsün toplam satışlar, varlıklar veya istihdam gibi 
ölçütlere göre ekonomik faaliyetin büyük kısmını elde tutmaları durumu olarak 
da tanımlanan yoğunlaşma, en az iki ya da daha çok bağımsız teşebbüsün 
birleşmesi ya da bir teşebbüs üzerindeki kontrolün el değiştirmesi4 sonucunda 
ortaya çıkabilmektedir. Yoğunlaşmaların büyük bölümünü, bir teşebbüsün başka 
                                                
2  Geniş bilgi için bkz. SOLMAZ, Ekrem, Yoğunlaşmaların Kontrolünde Bildirim Eşikleri, Rekabet 

Kurumu Yayını, Ankara 2009, s. 55; KORTUNAY, Ayhan, “Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve 
Devralmalarda “Erken Başlama Sorunu” (Gun Jumping)”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler 
Sempozyumu - VIII, Kayseri, 14-15 Mayıs 2010, Rekabet Kurumu Yayını, s. 331. 

3  POLAT, Çetin, “Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısı İlişkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün 
Yapısal Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, 2007, s. 99. Yoğunlaşma 
kavramının piyasa yapısının belirlenmesi ile ilgili kullanımı hakkında bkz. NARİN, Müslüme, “Tür-
kiye ve Avrupa Birliğinde En Büyük Sanayi Kuruluşlarının Genel Yoğunlaşma Düzeyi ve Performans 
Göstergeleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2006, C. 17, S. 60-61, s. 49-76; BAŞ, Mehmet, “Rekabeti 
Etkileyen Faktörlerden Pazar Yoğunlaşması ve Türkiye’deki Bazı Sektörlerin Yoğunlaşma Derecele-
ri”, Gazi Üniversitesi, Turizm, Ticaret ve Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (2), s. 4 vd. Sermayenin 
merkezileşmesi hakkında bkz. DEMİR, Gülten Sevhan, “Sermayenin Yoğunlaşma/Merkezileşmesi: 
Firma Birleşmeleri”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Y. 2003, C. 18, S. 206, s. 60-80. 

4  Birleşme ve devralma işlemleri sonrasında ve aynen bu işlemlerde olduğu gibi ortak girişim sonrasın-
da pazarda yoğunlaşma oluşabileceği için, bu çalışmada tüm ilişkileri kapsamak üzere yoğunlaşma 
kavramı kullanılacaktır. 
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bir teşebbüsün kontrolünü ele geçirmesi oluşturmakla birlikte, kavram, 
kontrolün niteliğinde ya da yapısındaki değişiklikleri de kapsamaktadır. Diğer 
bir deyişle, yoğunlaşma, sevk ve idare gücünün, yani kontrolün, teşebbüsler 
arasında el değiştirerek belirli merkezlerde toplanması ve bu durumun ilgili 
piyasadaki oyuncuları azaltacak şekilde yapısal değişikliklere yol açmasıdır5. 

Yoğunlaşma ilkesel olarak kabul edilebilir bir durumdur; çünkü 
ekonomik bütünleşmeyle genişleyen pazar, daha büyük girişimleri gerektirir. 
Teşebbüslerin yapılarının iyileştirilmesi, üretimin rasyonelleşmesi ve iç 
ekonomilerin güvenceye alınmasıyla üretim maliyetleri tüketici lehine 
azalabilmektedir. Yine de yoğunlaşma belli sınırları aştığında, pazardaki hâkim 
konumun gereği rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştıran, piyasaya girişi 
engelleyen ya da tüketiciyi sömüren ve doğal olarak rekabeti ortadan kaldıran 
bir sürece dönüşebilmektedir. Rekabet karşıtı bir yoğunlaşma genellikle rekabet 
otoritelerinin gözettiği refah standardı olan tüketici fazlasını azaltan 
yoğunlaşmalar olarak algılanmaktadır6. Üstelik hem yoğunlaşma işlemini 
gerçekleştirmek isteyen teşebbüslerin yapısı, bizzat yoğunlaşma işleminden 
etkilenmekte ve yoğunlaşma işleminden sonra değişiklik göstermektedir, hem de 
pazarın yapısında değişikliğe yol açmaktadır. 

Ticari hayatta teşebbüslerin birleşme veya devralma yoluyla bir araya 
gelmeleri, teknik olarak ve sonuçları bakımından birçok hukuk dalını 
ilgilendirdiği gibi aynı zamanda ekonomik hayata ve rekabete etkileri –bilhassa 
iktisadi merkezileşme yaratarak yoğunlaşmaya yol açmaları- bakımından da 
Rekabet Hukukunu yakından ilgilendirmektedir. İlgili pazarda piyasa yapısını 
önemli değişikliklere uğratabilecek birleşme ve devralmaların rekabet hukuku 
bakımından önemi, “hâlihazırda en az bir teşebbüse sahip veya onu kontrol eden 
kimselerin, diğer bir işletmeyi devralması” ile iktisadi gücün merkezileşmesi 
nedeniyledir7. Birleşme ve devir işlemi nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, 
Rekabet Hukuku açısından önemli olan unsur, yoğunlaşmanın ortaya çıkıp 
çıkmadığı ve dolayısıyla rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmadığı olgusudur8. 

                                                
5  Bkz. GÜNGÖRDÜ, Abdulgani, AT ve Türk Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmalarda Kontrol Unsuru, 

Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2003, s. 4. 
6  Bkz. KAYA/MADAN/SESLİ, Yoğunlaşmalarda Yapısal Tedbir Mekanizması Ve Etkinlik Değerlen-

dirmesi”, Rekabet Dergisi, Ankara, 2009, 10 (2), s. 54; MOUSSİS, Nicholas, Avrupa Birliği Politika-
ları Rehberi, Mega Press, İstanbul 2001, s. 303; ALTAY, Sıtkı Anlam, Anonim Ortaklıklar Huku-
ku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 77. 

7  Bkz. İNAN, Nurkut/PİKER, Mehmet, Rekabet Hukuku El Kitabı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Ankara 2007, s. 75; TOPÇUOĞLU, Metin, “İşletmenin Devri Ve Devir İşlemine 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Etkisi”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Arma-
ğan, C: II, İstanbul 2003, s. 91. 

8  TOPÇUOĞLU, s. 94. 
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Günümüzde sadece gelişmekte olan ülke teşebbüsleri değil büyük 
ölçekli gelişmiş ülke teşebbüsleri de yeni üretim imkânları elde etmek, yeni 
hammadde kaynaklarına ulaşmak, yeni ürün, hizmet ve para piyasalarına 
girmek, uluslar arası piyasalarda ayakta kalabilmek, diğer bir teşebbüsün sahip 
olduğu avantajlardan yararlanmak, portföy çeşitlemesine giderek riski yaymak 
gibi nedenlerle gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde birleşmelere 
gitmektedirler9. Yeni ekonomik düzende ekonomik ilişkilerin ülkeler arasında 
değil, giderek birbiriyle ticaret yapan bloklar arasında gelişmesi beklenmektedir. 
Teşebbüsler, birleşmeler yoluyla dünya ekonomisinde etkinlik kazanmayı 
amaçlamaktadır10. 

Birleşme ve devralma işlemlerinin yarattığı etkileri ve sonuçlarını ilk 
etapta olumlu bakış açısıyla değerlendirmek gerekirse; genel olarak üzerinde 
uzlaşılan husus, birleşme veya devralma işlemlerinin “sinerji” yarattığı 
yönündedir. Bu açıdan, birleşme veya devralmalar ekonomik yönüyle öncelikle 
taraf teşebbüsleri, ülke ekonomisini ve nihayet tüketicileri olumlu etkileyecek 
işlemlerdir. Birleşme veya devralmanın tarafı teşebbüsler için bu işlemin 
yarattığı ilk önemli sonuç, daha fazla güç ve rekabet avantajı elde etmek, 
kapasite artışı, bazı mallar açısından en verimli üretim biçimini ifade eden ölçek 
ekonomisine ulaşılması ve bu sayede en ucuz üretimin yapılmasının mümkün 
olmasıdır. İkinci önemli sonuç ise, birleşme veya devralma sonrasında artan 
teknik bilgi ve finans imkânları, farklı yatırım harcamaları gerektiren sektörlere 
girişi kolaylaştırması, araştırma - geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin artması ve 
kuvvetlenmesidir. Birleşme veya devralmaların makro boyuttaki etkileri ve 
sonuçları ise, yerli teşebbüslerin dış piyasalarda rekabet gücüne kavuşmaları, 
ülke ekonomisine yabancı sermaye girişine yol açması, yeni istihdam alanları 
ortaya çıkarması, teknoloji transferi ve ihracat artışı sağlaması şeklinde ifade 
edilmektedir11. 

2) Yoğunlaşma kavramının tanımı 

RKHK m. 7, “Birleşme veya Devralma” başlığını taşır; hangi tür 
birleşme devralmaların hukuka aykırı olduğunu düzenler. RKHK m. 7 ve 2010/4 

                                                
9  Şirketleri birleşmeye götüren nedenler hakkında bkz. SARICA, Sevilay, “ABD, AB ve Türkiye’nin 

Firma Birleşmelerine Yaklaşımı”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2008, C. 4, Y. 4, 
S. 1, s. 53; KAVAK, Ahmet, Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2009, s. 47-48. 

10  Şirket birleşme ve devralmalarının makroekonomik nedenleri, Dünya ve Türkiye’de tarihsel gelişimi 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ASUNAKUTLU, Tuncer/BAYDUR, Cem Mehmet, “Ekonominin 
Yeni Trendleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Bahar 2001, S. 3, s. 11; SARIKAMIŞ, Cevat, Şirket Birleşmeleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul 2003, 
s. 74-100. 

11  Bkz. SEZEN, Ayşe, “Birleşme ve Devralmalar”, İkinci Rekabet Hukuku Sempozyumu, Bildiriler - 
Tartışmalar, URTEB Yayınları, Bursa 09 Haziran 2007, s. 106. 
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sayılı Tebliğ incelendiğinde, rekabet hukukunun, birleşme ve devralmaların 
kapsamını, TTK’da düzenlenen teknik - hukukî anlamdaki birleşme ve 
devralmalara göre daha geniş tuttuğu ve belirli bir yapı içerisindeki ekonomik 
gücün yoğunlaşmasını ifade ettiği görülmektedir. Bu sebeple RKHK m. 7 ve 
2010/4 say. Teb. m. 5’in geniş düzenlemeleri karsısında, hukukî ve ekonomik 
durumu tam yansıtmayan “birleşme veya devralma” terimleri yerine, 
“yoğunlaşma” kavramının kullanılması daha isabetli görünmektedir12. 
RKHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda da “birleşme ve 
devralma” kavramı yerine “yoğunlaşma” kavramı kullanılmaktadır13. 

Aynı piyasada yer alan veya alabilecek durumda olan teşebbüslerin 
kontrolünde kalıcı değişikliğe yol açacak şekilde, 

                                                
12  Ayrıca bkz. ERDEM, İ. Ercüment, Rekabet Hukuku İle İlgili Makaleler, Beta Yayınevi, İstanbul 2007, 

s. 10 vd. 
13  RKHK’da değişiklik öngören 2008 tarihli Tasarının 5. maddesi metninde yer alan ifadeler şu şekilde-

dir: “Yoğunlaşma İşlemleri” 
 MADDE 7– Ülkenin tamamında veya bir kısmında bir mal veya hizmet piyasasında, başta tek başına 

veya birlikte hâkim durum yaratılması ya da mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, re-
kabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak yoğunlaşma işlemleri yasaktır”. Madde şu şe-
kilde sadeleştirilebilir ve değiştirilebilir: 

 “Yoğunlaşma İşlemlerinin Kontrolü 
 “İlgili piyasada tek başına veya birlikte hâkim durum yaratacak ya da mevcut hâkim durumu güçlen-

direcek yahut rekabeti önemli ölçüde azaltacak yoğunlaşma işlemleri yasaktır”  (ya da sadece) 
 “İlgili piyasada rekabeti önemli ölçüde azaltacak yoğunlaşma işlemleri yasaktır”. 
 Tasarı “Yoğunlaşma İşlemlerinin Kontrolü” başlığı altında şu hükme yer vermektedir: 
 MADDE 7/A– Kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde, 
 a) bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi ya da  
 b) bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya dolaylı kontrolünün, 

hisse ya da malvarlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla, bir ya da daha fazla te-
şebbüs veya hâlihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir ya da daha fazla kişi tarafından devra-
lınması, 

 Kanun anlamında yoğunlaşma işlemi sayılır. 
 Bağımsız bir iktisadi varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluştu-

rulması (b) bendi anlamında bir yoğunlaşma işlemi teşkil eder”. 
 Tasarının bu hükmü daha kapsayıcı ve öz bir ifade ile şu şekilde düzenlenebilir: “Yoğunlaşma İşlem-

leri  
 Aynı piyasada yer alan veya alabilecek durumda olan teşebbüslerin kontrolünde kalıcı değişikliğe yol 

açacak şekilde, 
 - iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi, 
 - bir teşebbüsün devralınması, 
 - miras ve cebri icra yolu dışından bir teşebbüsün malvarlığının, ortaklık paylarının veya yönetimde 

belirleyici olabilme gücünün ele geçirilmesi gibi herhangi bir şekilde kontrol yetkisi sağlayacak araç-
ların devralınması, 

 Kanun anlamında yoğunlaşma işlemi sayılır. 
 İki veya daha fazla teşebbüsün içlerinden biri ya da hepsi ile aynı piyasada faaliyet gösterecek bir 

ortak girişim oluşturmaları (c) bendi anlamında yoğunlaşma kabul edilir”. 
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a) bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi14, 

b) bir teşebbüsün devralınması15, 

c) miras veya cebri icra yolu dışında bir teşebbüsün malvarlığının, 
ortaklık paylarının veya yönetimde belirleyici olabilme gücünün ele geçirilmesi 
gibi herhangi bir şekilde kontrol yetkisi sağlayacak araçların devralınması, 

d) İki veya daha fazla teşebbüsün içlerinden biri ya da hepsi ile aynı 
piyasada faaliyet gösterecek bir ortak girişim oluşturmaları, 

yoğunlaşma olarak kabul edilecektir. 

RKHK m. 7, yoğunlaşma ile ilgili şu hükme yer vermektedir: “Bir ya da 
birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha 
da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi 
bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu 
doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer 
bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını 
ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla 
iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır”. 

2010/4 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve 
Devralmalar Hakkında Tebliğ” m. 5/1-b’de “(b)ir veya daha fazla teşebbüsün 
tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da 
malvarlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla bir ya da daha 
fazla teşebbüs veya halihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir ya da daha 
fazla kişi tarafından devralınması” birleşme veya devralma sayılan haller 
içerisinde zikredilmektedir. Burada dikkatten kaçırılmaması gereken husus, 
birleşme ve devralma kapsamında sayılan haller açısından “kontrolde kalıcı 
değişiklik meydana gelmesinin” arandığıdır. 

Birleşme ve devir işlemlerinin yasaklanmasında, kriter olarak, 
“rekabetin önemli ölçüde azalması” şartı yeterli kabul edilmelidir16. Gerçekten, 
hâkim durum uygulamalarına yol açan ya da var olan bu durumu daha da 
güçlendiren devir işlemlerinin, rekabeti bertaraf edeceği veya daha ihtiyatlı bir 
deyişle hoş görüyle karşılanamayacak derecede kısıtlayacağı kaçınılmaz bir 

                                                
14  İki veya daha fazla teşebbüsün malvarlıklarının yeni bir teşebbüs bünyesinde kül halinde bir araya 

gelmeleri (BK m. 180, Yeni BK m. 203; TK m. 146 vd, Yeni TK m. 136 vd). 
15  Bir teşebbüsün diğer bir teşebbüse kül halinde malvarlığı ile birlikte iltihak etmesi (BK m. 179, Yeni 

BK m. 202; TK m. 146 vd, Yeni TK m. 136 vd). 
16  Bkz. TOPÇUOĞLU, s. 94. 
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olgudur17. Fakat rekabeti önemli ölçüde kısıtlayan her devir olayının, hâkim 
duruma yol açmayacağı açıktır. Dolayısıyla rekabeti önemli ölçüde azaltan devir 
işlemleri yasak kapsamına alınmışsa, rekabeti bertaraf edecek girişimlerin 
“evleviyetle” yasaklanmaları gereğinden tereddüt edilemez. Özellikle dikey 
birleşmelerde yani aynı mal veya hizmet piyasasının farklı aşamalarında yer 
alan teşebbüslerin birleşmesinde, piyasaya girişler kısıtlanabileceği gibi, çeşitli 
rekabet kısıtlamalarının ortaya çıkması da muhtemeldir. Bu sebeple “rekabetin 
önemli ölçüde azalması” şartı, kriter olarak, dikey birleşmelerin denetimi 
açısından ayrıca önem taşımaktadır. 

3) Yoğunlaşmalarda kontrol unsuru 

Rekabet hukuku, kontrol kavramını, yoğunlaşma işlemleri çerçevesinde 
ele almakta, kontrolün yoğunlaşma işlemine taraf olan teşebbüslerin ve bu 
teşebbüslerin yer aldığı pazarın yapısını etkileyen bir olgu olarak 
değerlendirmektedir. Kontrol mekanizmasında değişikliğe yol açmayan 
işlemlerin yoğunlaşma olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır18. 

Genel olarak, kontrol, ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken bir 
teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan haklar, 
sözleşmeler veya başka araçlarla meydana getirilen idare ve sevk (yönetme ve 
yönlendirme) gücüdür. YTK, ticaret şirketleri bakımından bir teşebbüs üzerinde 
kontrol (hâkimiyet) yetkisi sağlayacak araçları ayrıntılı olarak göstermiştir 
(YTK m. 195)19. Bu araçlar özellikle bir teşebbüsün malvarlığının tamamı ya da 

                                                
17  Ayrıca bkz. COPPI, Lorenzo/WALKER, Mike, “Substantial Convergence or Paralel Paths? 

Similarities and Differences in the Economic Analysis of Horizontal Mergers in US and EU 
Competition Law”, The Antitrust Bulletin, Spring-Summer 2004, s. 118 vd. 

18  Bkz. ALTAY, s. 402; TOPÇUOĞLU, s. 99. 
19  “(1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; 
 1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya 
 2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin 

seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 
 3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da 

ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa,  
 b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti 

altında tutabiliyorsa, 
 birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, bu 

Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.  
 (2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının 

çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci 
şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir.  

  (3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı 
hâkimiyettir. 

 (4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler toplu-
luğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır.  
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bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkı, bir 
teşebbüsün organlarının oluşumunda ya da kararları üzerinde belirleyici etki 
sağlayan imtiyazlar veya sözleşmelerdir. Kontrol, hak sahipleri ya da bir 
sözleşmeye göre hakları kullanmaya yetkili kılınmış olan veya böyle bir hak ve 
yetkisi olmamakla birlikte fiilen bu hakları kullanma gücüne sahip olan kişiler 
veya teşebbüsler tarafından elde edilebilir (2010/4 say. Teb. m. 7/2).  

Kontrol yetkisi bulunmaksızın sadece bir teşebbüsün malvarlığının ya 
da ortaklık paylarının devralınması 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında denetime 
tabi20 bir devralma olarak değerlendirilmez21. Hangi araçlarla ve nasıl sağlandığı 
dikkate alınmaksızın, önceden iktisadi açıdan bağımsız bir teşebbüsün yönetimi 
üzerinde belirleyici etki uygulama imkânı ve iktidarının varlığı halinde 
kontrolün elde edildiği kabul edilmektedir. Kontrolün elde edilmiş sayılması 
için belirleyici etkinin geçici veya kısa süreli olmaması gerekmektedir. 

Yoğunlaşmanın meydana gelmesinde önemli olan husus, teşebbüslerin 
kontrolünde meydana gelen sürekli ve kalıcı el değişiklikleri olduğundan, bunun 
hangi vasıtalar kullanılarak gerçekleştirildiği önem taşımamaktadır. Sonuç 
itibariyle, kontrol yetkisi veren araçları devralmanın hukuka aykırı kabul 
edilebilmesi için devrin, işletme üzerinde uzun dönemli yapısal değişikliklere 
yol açması şarttır22. 

                                                                                                              
 (5) Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya dışında bulunan, bir 

teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin 
hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir sayılır. Konsolide tablolar hakkındaki hükümler saklıdır. 

 (6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi limited şirket-
lerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, di-
ğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder”. 

20  2010/4 sayılı Tebliğ ile ciro eşiği getirilmesindeki ve bu Tebliğ kapsamında birleşme veya devralma 
hali sayılan, Tebliğ’in 7. maddesindeki ciro eşiğini aşan işlemlerin denetimindeki ana amaç, yoğun-
laşmaların pazardaki rekabeti önemli ölçüde ortadan kaldırması riskinin önüne geçmektir. 

21  Bkz. GÜVEN, Pelin, Türk Rekabet Hukuku Ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Birleşme Ve 
Devralmaların Denetlenmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 191. Rekabet Kurulu 16.09.2009 
tarih ve 09-42/1053-266 sayılı kararında, “Doğuş, Tüvsüd ve Akfen gruplarının ortak kontrolü altında 
bulunan, devre konu Tüvtürk Kuzey, Tüvtürk Güney ve Tüvtürk İstanbul’un % 33,3334 oranındaki 
hisseleri Akfen Holding’den test taşıt’a geçeceği ve işlem neticesinde her ne kadar devre konu 
teşebbüsler ortak kontrol altında kalmaya devam edecekse de Akfen holding’e ait olan oy haklarının 
test taşıt’a devredilmesinin ortak kontrolün yapısını değiştireceğine ve böylece Tüvtürk güney’in alt 
işleticisi adana İçel Hatay A.Ş. bakımından da Akfen Holding’e ait olan tek başına kontrol yetkisinin 
test taşıt’a geçeceğine ilişkin tespitte bulunmuş ve buna göre, bildirim konusu işlemin tebliğ 
kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğu yönünde neticeye ulaşmıştır. Ancak, işlem 
sonucunda hâkim durum yaratılmasının veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece 
ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle bildirim konusu 
işleme izin verilmesine karar vermiştir”. 

22  Bkz. KAYAR, İsmail, “Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalarda Kontrol Olgusu”, Rekabet 
Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu I, Kayseri 2003, s. 160; TOPÇUOĞLU, s. 99. 
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III-  GENEL OLARAK 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ  
 YENİLİKLER 

1) Yoğunlaşmanın tarafları ve konusu 

2010/4 say. Teb.’in 4. maddesine göre ilgili teşebbüs23, birleşme 
işlemlerinde birleşen, devralma işlemlerinde devralan veya devre konu kişi ya 
da ekonomik birimleri; işlem tarafı ise birleşme veya devralmanın tarafı olan 
teşebbüsü ifade etmektedir. Burada yer alan ifadelerin sorunlu olduğu açıktır. 
Zira, Rekabet Hukuku’nda bir gerçek kişinin birleşme veya devir konusu işlem 
tarafı olması muhtemel değildir. Maddede birleşme ile kastedilen, ayrı varlığa 
sahip tüzel kişilerin (teşebbüslerin) varlıklarını yitirerek yeni bir tüzel kişi 
(teşebbüs) oluşturmaları; devralmada ise, bir tüzel kişinin (teşebbüs) kontrol 
yetkisi sağlayacak malvarlığı, hisse, sözleşme hakları gibi yetkileri ele 
geçirmesidir. Söz konusu değer ve malvarlığı unsurlarının ise, teşebbüs olarak 
kabul edilmeleri veya nitelendirilmeleri imkânsızdır. Dolayısıyla ilgili 
teşebbüsler “…ekonomik birimler” gibi belirsiz bir kavram ile ifade etmek 
mümkün değildir. Teşebbüs, RKHK’da “tanımlar” başlığı altındaki nitelikleri 
taşıyan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları tüzel kişiliği 
bulunmayan kişi ya da mal topluluklarıdır. 

2) Yoğunlaşma sayılan haller 

Yeni Tebliğ’de m. 5’e göre, RKHK m. 7 kapsamında birleşme ve 
devralma sayılan haller, kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde 
en az iki teşebbüsün birleşmesi; hâlihazırda bir teşebbüsü kontrol eden kişi 
tarafından diğer bir teşebbüsün tamamının veya bir kısmının devralınması, hisse 
yahut malvarlığının satın alınması, doğrudan ya da dolaylı kontrolünün 
sözleşme veya diğer bir yolla ele geçirilmesidir. Ayrıca bağımsız bir iktisadi 
varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin 
oluşturulması devralma işlemi olarak kabul edilmektedir (2010/4 say. Teb. m. 
5/3)24. Şartla bağlanan ya da kısa bir zaman dilimi içerisinde menkul kıymetlerle 
seri bir şekilde gerçekleşen, yakın ilişkili işlemler, 5. madde kapsamında tek bir 
işlem olarak kabul edilmektedir (2010/4 say. Teb. m. 5/4). 

                                                
23  Rekabet Kurumu, Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında 

Kılavuz Taslağı’nı 26.11.2010 tarihinde kamuoyunun görüşlerine sunmuştur. Taslak metni için bkz. 
http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/Kurum_Mevzuat_Karar_vb/TaslakKılavuz-gorus.pdf 
(26.11.2010). 

24  Bkz. TYSON, Nicole, “Joint Venture Regulation under European Competition Laws: An Update”, 
European Law Journal, V: 13 (3), 2007, s. 416. 
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3) Kolay bildirim imkânı 

Birleşme ve devralma işleminde taraflar bildirimlerini 2010/4 say. Teb. 
ekinde yer alan Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formu ile yapar. 
Tebliğ ekinde yer alan Bildirim Formunda önemli bir değişiklik yapılmış ve 
rekabet açısından sakınca oluşturma ihtimali düşük olan birleşme ve devralmalar 
için Bildirim Formunun bazı bölümlerinin doldurulması zorunluluğu kaldırılarak 
bu teşebbüsler açısından daha kolay başvuru imkânı sağlanmıştır. Kolay 
bildirimde bulunma imkânı sağlanan teşebbüsler açısından, yatay veya dikey 
işlem yapmaları hususu ve pazar payları dikkate alınmıştır25. Ayrıca, işlemin 
tarafı olan teşebbüslerin sadece tek bir bildirimle başvuruda bulunabilmesi 
imkânı sağlanmış olması da, bürokrasinin azalmış olması bakımından olumlu bir 
gelişmedir. 

“Birleşme ve Devralmaların Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. 
maddede, RKHK m. 12’deki düzenlemeyle paralel olarak ve eski Tebliğ’de aynı 
hususu düzenleyen 5. maddeden farklı olarak, taraflardan herhangi birinin 
bildirimde bulunması halinde, diğer ilgili tarafı durumdan haberdar etmek 
zorunluluğunu getirmektedir. Ayrıca 2010/4 say. Teb. m. 10/7’de, eski 
Tebliğ’den farklı olarak “birleşme ve devralma işlemlerinde “gerçekleştirilme 
tarihinin”, kontrolün değiştiği tarih olduğu belirtilmiştir. 

Eski 1997/1 say. Teb.’de yan sınırlamalar26 ile ilgili bir düzenleme yer 
almamaktayken ve yan sınırlama değerlendirmeleri Rekabet Kurulu kararlarında 
konu edilebilmekteyken; 2010/4 say. Teb. m. 13/5’de yer alan düzenleme ile 
bütün yoğunlaşma işlemlerinde yan sınırlamaların Kurul tarafından 
değerlendirilmesi yönündeki önceki uygulama terk edilmiş ve bir sınırlamanın 
yan sınırlama olup olmadığı hususunun tespiti işlem taraflarının sorumluluğuna 
bırakılmıştır. Buna göre Rekabet Kurulu, yoğunlaşmaya yönelik kararlarında 

                                                
25  Bildirim Formunda istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bununla birlikte; 
 a) İşlem taraflarından biri, ortak kontrole sahip olduğu bir teşebbüsün tam kontrolünü elde edecekse 

veya 
 b) Türkiye ve ilgili coğrafi pazarlar açısından her hangi bir etkilenen pazarda; yatay ilişkiler için işlem 

taraflarının pazar payları toplamı yüzde yirmiden, dikey ilişkiler için işlem taraflarından birinin pazar 
payı yüzde yirmi beşten azsa, söz konusu etkilenen pazar için, Bildirim Formunun 6 (etkilenen pazar-
lara ilişkin bilgiler), 7 (pazara giriş koşulları ve potansiyel rekabet) ve 8 (etkinlik kazanımları) numa-
ralı maddelerinde istenen bilgilerin verilmesi gerekmemektedir. 

26  Yan sınırlama; bir anlaşmanın taraflarına getirilen ve anlaşmanın özünü oluşturmamakla birlikte, 
anlaşma ile ulaşılmak istenen hedeflerin tutturulması için gerekli ve bu hedeflerle doğrudan ilgili olan 
kısıtlamalardır. Yoğunlaşmaya ilişkin bir yan kısıtlama örneği ise, alıcı tarafından satıcıya geçici bir 
süre için getirilen rekabet etmeme yükümlülüğüdür (Rekabet Terimleri Sözlüğü, Rekabet Kurumu Ya-
yını, Ankara 2010, s. 102). 
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yan sınırlamalar konusunda bir değerlendirme yapmasa bile vereceği izin 
kararının yan sınırlamaları da kapsayacağı ilkesi kabul edilmiş olmaktadır27. 

4) İlgili “pazar” kavramı 

Birleşme ve devralmaların (yoğunlaşmaların) kontrolünde güdülen te-
mel amacın, teşebbüslerin hâkim duruma gelmesi yahut hâkim durumun 
güçlendirilmesi yoluyla etkin rekabeti ortadan kaldırmasının önlenmesi olduğu 
dikkate alındığında28, öncelikle ilgili pazar kavramının açıklanması önem 
taşımaktadır. İlgili pazar29 kavramının değerlendirilmesinde en önemli veri 
RKHK’nın 4., 6. ve 7. maddesinde yer alan düzenlemeler yanında, 2010/4 Say. 
Teb’dir. 2010/4 Say. Teb.’in “birleşme ve devralmaların değerlendirilmesi” 
başlıklı 13. maddesine göre, “birleşme ve devralmalar değerlendirilirken 
özellikle; ilgili pazarın yapısı, ülke içinde ve dışında yerleşmiş olan 
teşebbüslerin fiili ve potansiyel rekabeti, teşebbüslerin pazardaki durumu, 
ekonomik ve mali güçleri, sağlayıcı ve müşteri bulabilme alternatifleri, arz 
kaynaklarına ulaşabilme imkânı, pazarlara giriş engelleri, arz ve talep eğilimleri, 
tüketicilerin menfaatleri, tüketici yararına olan etkinlikler ve diğer hususlar göz 
önünde tutulur”. İlgili coğrafi pazar kavramı, 1997/1 sayılı Rekabet Kurulundan 
İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 4. 
maddesinde yer almaktayken, 2010/4 sayılı Tebliğ’de bu kavrama Tebliğ 
metninde yer verilmeyip sadece, teşebbüsler tarafından doldurulması öngörülen 
Form’da açıklanması ile yetinilmiştir. 2010/4 Say. Teb.’in “Ek” kısmında yer 
alan “Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formu”nda ilgili coğrafi 
pazar, “teşebbüslerin, mal ve hizmetlerinin arz ve talebi konusunda faaliyet 
gösterdikleri, rekabet koşullarının yeterli derecede homojen ve özellikle rekabet 
koşulları komşu bölgelerden hissedilir derecede farklı olduğu için bu 
bölgelerden kolayca ayrılabilen bölgelerdir. Coğrafi pazar değerlendirmesi 
yapılırken, özellikle ilgili mal ve hizmetlerin özellikleri, tüketici tercihleri, giriş 
                                                
27  http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/Kurum_Mevzuat_Karar_vb/TaslakKılavuz-gorus.pdf , 

s. 13. 
28  “İlgili pazar” konusunda Kurul bir Kılavuz (İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz) yayınla-

mıştır. sözkonusu kılavuzda “ilgili pazar” kavramı hakkında şu açıklamalara yer verilmiştir: “Ku-
rul’un rekabet politikasıyla ulaşmayı istediği hedeflerle yakından ilişkilidir. Örneğin Kurul’un yoğun-
laşma kontrolü politikasında amacı, hâkim durum yaratılarak veya mevcut bir hâkim durum güçlendi-
rilerek ülkenin bütününde veya bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasını önlemektir. 
Kurul’un rekabet politikasına göre hâkim durum, bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşte-
rilerinden bağımsız hareket ederek ekonomik parametreleri belirleyebilecek güçte olmasıdır. Böyle bir 
durum ise çoğunlukla teşebbüs/teşebbüslerin ilgili pazardaki arzın büyük bir kısmını sağlaması ve di-
ğer bir takım unsurların da (giriş engelleri, müşterilerin tepki gösterme kapasitesi vb) aynı yönü işaret 
etmesi halinde ortaya çıkar” http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/kilavuz/kilavuz5.pdf [10.03.2011 (s. 
3, p. 5)]. 

29  İlgili pazar, “antitröst pazar” şeklinde de ifade edilebilmektedir. Kavrama ilişkin bkz. ÇETİNKAYA, 
Murat, İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler, Rekabet Kurumu 
Yayını, Ankara 2003. Ayrıca bkz. COPPI/WALKER, s. 103-110. 
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engelleri, ilgili bölge ile komşu bölge arasında teşebbüslerin pazar payları veya 
mal ve hizmetlerin fiyatları bakımından hissedilir bir farklılığın varlığı gibi 
unsurlar dikkate alınır” şeklinde açıklanmaktadır. 

Etkilenen pazar yeni bir kavram olarak hem 2010/4 say. Teb. m. 7’de 
hem de Bildirim Formu’nda yer almaktadır. Bildirim konusu işlemden 
etkilenme ihtimali olan ve 

a) Taraflardan iki veya daha fazlasının aynı ürün pazarında ticari 
faaliyette bulunduğu (yatay ilişki), 

b) Taraflardan en az bir tanesinin bir diğerinin faaliyet gösterdiği 
herhangi bir ürün pazarının alt veya üst pazarında ticari faaliyette bulunduğu 
(dikey ilişki), ilgili ürün pazarları, etkilenen pazarları oluşturmaktadır. Rekabet 
Kurulu’nun 2010/4 say. Teb.’in yürürlüğe girmesinden bu yana vermiş olduğu 
kararlara bakıldığında etkilenen pazarların sınırlarını çizerken bazen sadece 
yerel bazda değerlendirme yaparken bazen de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve 
hatta kim zaman da yurt dışı piyasaları değerlendirmeye alarak adeta dünyayı da 
kapsama aldığı görülmektedir30.  

Bildirim Formu’nda işlem taraflarının etkilenen pazarlarda son 3 yılda 
gerçekleştirdikleri birleşme veya devralmalar hakkında da bilgi istenmektedir. 

5) Bildirim Eşikleri 

a) Genel olarak 

2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve 
Devralmalar Hakkında Tebliğ m. 7/1-a’da “işlem taraflarının Türkiye ciroları 
toplamının yüz milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye 
cirolarının ayrı ayrı otuz milyon TL’yi aşması halinde hukuki geçerlilik 
kazanabilmesi için Kurul’dan izin alınması zorunludur” denilmekle belli bir 
yüzde üzerinden ifade edilen toplam pazar payı ile ilgili eşikten vazgeçildiği ve 
sadece “ciro esaslı bildirim eşiği”nin benimsendiği görülmektedir. Bunun 
yanında ayrıca 2010/4 say. Teb. m. 7/1-b’de işlem taraflarının “dünya 
cirosu”nun dikkate alındığı, işlemin taraflarından birinin dünya cirosunun beş 
yüz milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından birinin Türkiye cirosunun beş 
milyon TL’yi aşması halinde “geçerlilik” kazanabilmesi için Kurul’dan izin 
alınması31 zorunludur. Yeni Tebliğ’de eski 1997/1 sayılı Tebliğ’den farklı ve en 

                                                
30  Konuya ilişkin Rekabet Kurulu kararları için bkz. RKK 28.04.2011, 11-26/494-151; RKK 28.04.2011, 

11-26/493-150; RKK 14.04.2011, 11-23/433-131; RKK 23.02.2011, 11-10/186-62; RKK 17.03.2011, 
11-16/300-96 (Kurul kararları, Kurumun http://www.rekabet.gov.tr adresinden incelenebilir). 

31  Yoğunlaşma işlemleri her zaman rekabeti olumsuz etkilemeyeceğinden sadece belirli büyüklükteki 
yoğunlaşmalar bildirim yükümlülüğüne tabidir. Bkz. SOLMAZ, s. 5. 
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önemli yenilik “pazar payı”nın esas alındığı bildirim eşiğinin kaldırılmış 
olmasıdır. 

2010/4 say. Teb.’de yer alan “ciro esaslı bildirim eşiği” bir sakıncayı 
gidermeyi de hedeflemiştir. 1997/1 Sayılı Tebliğ uygulamasının, yabancı 
teşebbüslere yapılacak devirler açısından, o yabancı teşebbüsün Türkiye’de ilgili 
ürün piyasasında bir pazar payı veya cirosu olmadığı takdirde, sadece birleşme 
veya devralmanın tarafı olan Türk teşebbüsün pazar payı veya cirosunun dikkate 
alınması şeklinde bir sakınca doğurması mümkün iken, yeni düzenleme ile, 
işlemin taraflarından birinin yabancı teşebbüs olması ihtimaline binaen dünya 
cirosunun da değerlendirme kapsamına alındığı görülmektedir. 

Bu kapsamda dikkat çekici bir diğer yenilik ise m. 7/2’de yer 
almaktadır ve ortak girişimler hariç tutulmak üzere, bu maddenin birinci 
fıkrasındaki eşikler aşılsa dahi, herhangi bir etkilenen pazarın olmadığı işlemler 
için Kurul’dan izin alınması gerekmediği hükme bağlanmaktadır. 

2010/4 say. Teb. m. 7/1-a ve b’de yer alan eşikler, Tebliğ’in yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki yılda bir Rekabet Kurulu tarafından yeniden 
belirlenecektir (2010/4 say. Teb. m. 7/3). Ayrıca Kurum, bildirilen birleşme ve 
devralmaları, Tebliğ’in 12. maddesinde yer alan hüküm gereği, ilgili teşebbüsler 
ile faaliyet alanlarını da içerir şekilde internet sayfasında duyurmaya başlamıştır. 

b) Yıllık cirosu belirli bir miktarı aşan yoğunlaşmalar 

Yeni Tebliğ’de getirilen “ciro esaslı bildirim eşiği”, yoğunlaşma işlemi 
tarafı teşebbüsün finansal gücünü yansıtacak şekilde toplam ciro dikkate 
alınarak ifade edilmiştir. 2010/4 say. Teb.’de, ilk ciro eşiği ile tarafların toplam 
ciroları, ikinci ciro eşiği32 ile tarafların ayrıca ciroları esas alınmakta ve böylece 
bir yoğunlaşma işleminin bildirime tabi olması için bu eşiklerin dikkate alınması 
ve her iki eşiğin de aşılmış olmasının aranması gerekmektedir. Zaten teşebbüsler 
açısından pazar payına nazaran daha kolay tespit edilen ve bu nedenle 
tartışmasız verilerin “ciroya ilişkin olanlar” olduğu belirtilmektedir33.  

Yeni Tebliğ m. 8/6’ya göre “ciro”, tek düzen hesap planına göre 
bildirim tarihinden bir önceki mali yılsonunda veya bunun hesaplanması 
mümkün olmazsa, bildirim tarihine en yakın mali yılsonunda oluşan net satışları 
ifade etmektedir. Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen ciro eşiklerinin aşılıp 

                                                
32  İkili ciro eşiği sistemi hakkında bkz. SOLMAZ, s. 9, 31 vd; BURNLEY, Richard, “An Appropriate 

Jurisdictional Trigger for the EC Merger Regulation and the Question of Decentralisation”, World 
Competition, 25 (3), 2002, s. 267-276. 

33  AŞÇIOĞLU ÖZ, Gamze,“Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hâkim Durumun Kötüye 
Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü”, Rekabet Hukuku ve Yargı Sempozyumu, Anka-
ra 5 Mart 1999, s. 117. 



Yoğunlaşmaların (Birleşme Veya Devralmaların) Kontrolünde Şartlı İzin ve 2010/4 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  105 

aşılmadığı belirlenirken, ilgili teşebbüs ve bu teşebbüsle Tebliğ’in m. 8/1’deki 
kriterler çerçevesinde bağlantılı olan bütün teşebbüslerin ciroları dikkate alınır. 
Amaç, hukuki belirlilik doğrultusunda hareket ederek, işlem vasıtasıyla 
etkilenen ekonomik kaynakların toplam hacminin belirlenmesi suretiyle işlem 
taraflarının toplam ekonomik gücünü değerlendirmektir34. 

Ancak yıllık ciro kriteri teşebbüslerin büyüklüğü ve gücü hakkında bir 
fikir verse de, rakiplerine göre ilgili piyasada sahip olduğu gücü ve rekabeti 
etkileme fonksiyonu hakkında yeterli bilgi vermeyecektir. Yoğunlaşma kimi 
teşebbüslerin ilgili piyasadaki ağırlığı ve büyüklüğü sahip oldukları “piyasa 
payı” ile anlaşılacaktır. Teşebbüslerin piyasa payına ilişkin bilgiler bakımından 
bildirimde beyan edilen veriler önemli olsa da, bu verileri tespit edecek piyasa 
araştırmalarına ihtiyaç vardır. Fakat bu tür araştırmaları yapmak, güncellemek 
elbette ki zor ve zaman alıcı çalışmalardır. Özellikle yabancı teşebbüslerin konu 
olduğu yoğunlaşmalarda yeterli pazar payı bilgilerine sahip olmak da 
güçleşmektedir. Rakiplerin pazar payı ve yıllık kazanç belirlenmeden, kabul 
edilen kriterlerin yoğunlaşmaların ölçümü ve değerlendirilmesinde sağlıklı 
sonuçlar vermeyeceği açıktır. Bu sebeple birleşme ve devir tarafı teşebbüslerin 
ürün ve coğrafi pazardaki payı rekabeti etkileme gücünü gösterecek önemli 
verilerdir. 

c) Rekabetin kısıtlanması veya hâkim durum kriteri 

Yoğunlaşmaların değerlendirilmesinde, iki temel koşulun birinin 
gerçekleşmesi gerekli ve yeterli bulunmaktadır. Bu şartlar, işlem neticesinde; 
ülkenin bütününde yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde azaltılması ya da 
tek başına veya birlikte hâkim durum yaratılması yahut var olan hâkim durumun 
daha da güçlendirilmesidir. Bu durumda öncelikle, birleşen veya ele geçirilen 
teşebbüslerin hâkim duruma gelip gelmediği ve sonra da rekabetin kısıtlanıp 
kısıtlanmadığı hususları olmak üzere iki aşamalı bir inceleme yapılmalıdır35.  

Değerlendirmede dikkate alınacak hususların hangileri olduğu, 2010/4 
say. Teb. m. 13/1’de gösterilmektedir. Maddenin 2. fıkrasında ise, tek başına ya 
da birlikte hakim durum yaratmaya veya hakim durumu daha da güçlendirmeye 
yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmeyeceği 
ifade edilmektedir. Burada önemli bir yenilik “birlikte hakim durum” 
kavramının yer almış olmasıdır. Danıştay’ın bu konuda ilginç bir yaklaşımı 
olmuştur. Bir Rekabet Kurulu kararı36 ile ilgili olarak, Danıştay 13. Dairesi’nin 

                                                
34  http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/Kurum_Mevzuat_Karar_vb/TaslakKılavuz-gorus.pdf  

(26.11.2010). 
35  Bkz. TOPÇUOĞLU, s. 92, 94. 
36  RKK 20.12.2005, 05-86/1188-340. 
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2005/10038 Esas No. ile ve 01.03.2006 tarihinde verdiği yürütmenin 
durdurulması kararında, RKHK’un 7. maddesinin birlikte hakim durumu 
kapsamadığı hükmüne varılmıştır. Her ne kadar RKHK’un 6. maddesinin aksine 
7. maddesinde, birlikte hakim duruma açıkça yer verilmemiş ve yasaklanan 
hakim durum, işleme taraf olanlarla sınırlı olacak şekilde tanımlanmış olsa da 
birlikte hakim durumun, 2010/4 say. Teb. m. 13/2’de yer alan düzenleme ile 
birlikte, uygulanması açısından sahip olduğu yasal zeminin daha güçlü olduğunu 
söylemek mümkündür37.  

 

IV)  YOĞUNLAŞMALARDA TEŞEBBÜSLERİN TAAHHÜTLE-
 RİNİN ROLÜ VE ŞARTLI İZİN 

1)  Rekabet sorunlarının çözümünde yoğunlaşmaya taraf teşebbüs-
 lerin taahhütlerinin rolü 

a) Genel olarak 

Türk rekabet hukukunda -ABD anti-tröst hukuku ve AB rekabet 
hukukunda olduğu gibi- yoğunlaşmalar rekabetin bozulması sonucunu 
doğuracak nitelikteyse yasaklanmaktadır38. Ancak taahhüt mekanizması yahut 
şartlı izin yöntemi ile uygulanan tedbirler neticesinde yoğunlaşmanın etkin 
rekabeti kısıtlayıcı yönü (yönleri) giderilerek işleme izin verilebilmektedir39. 
Taahhütler ve tedbirler konusu AT, ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya’da özel 
olarak düzenlenmektedir. Taahhütler rekabet otoritesinin izninden önce 
uygulamaya geçmekte, önce belirle (fix-it-first) uygulaması söz konusu 
olmaktadır40. 

Bir bütün olarak tüketici refahını olumlu etkileyecek şekilde etkinlik 
yaratması mümkün olan bazı yoğunlaşmalar bütünüyle değil, sadece kısmi 
olarak rekabeti engellemekte, bazen de sadece işlemin gerçekleştiği pazarlardan 
birinde rekabetin kısıtlanması sonucuna yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle 
bütününde faydalı olan bir birleşme, sadece bazı dar pazarlarda zararlı etkiler 
doğurabilmektedir. Bu durumda etkin rekabetin tesisine yönelik olarak ilgili 
rekabet kısıtlamasına bir çözüm bulmak ve birleşmeyi tamamen yasaklamamak, 
rekabet hukuku amaçlarına daha uygun ve daha etkin bir yöntem olacaktır. 
Yoğunlaşmalar üzerinde yapılan bu tür değişiklikler genellikle birleşme 
                                                
37  Ayrıca bkz. ARITÜRK, Remzi Özge, Birleşmelerin Kontrolünde Kullanılan Test: AB Deneyimi Ve 

Türkiye İçin Çıkarımlar, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009, s. 70. 
38  Bkz. COPPI/WALKER, s. 110 vd. 
39  KAYA/MADAN/SESLİ, “Yoğunlaşmalarda Tedbir Mekanizması Ve Etkinlik Mekanizması”, Reka-

bet Dergisi, Ankara 2009, 10 (2), s. 39. 
40  ERDEM, H. Ercüment, “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin”, BATİDER, C. 15, S: 

4, 2009, Ankara, s. 135. 
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çözümleri (merger remedies) olarak tanımlanmaktadır. Birleşme çözümlerinin 
amacı yoğunlaşma neticesinde ortaya çıkacağı düşünülen rekabet sorunlarına 
çözüm bularak birleşmenin ortaya çıkardığı etkinliklerden piyasayı mahrum 
bırakmamaktır. Yoğunlaşmaların denetiminde, yoğunlaşmanın yaratacağı 
rekabet sorununa önceden çözüm getirmek, yoğunlaşma gerçekleştikten sonra 
pazarı düzenlemekten, teşebbüsleri ayırmaktan veya işlemi bütünüyle 
yasaklamaktan daha iyi bir yoldur41. 

b) 2010/4 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre taahhüt mekanizması 

2010/4 say. Teb. m. 13/4’ün son cümlesinde Rekabet Kurulu’nun “izin 
kararında şart ve yükümlülük” öngörebilmesinden söz edilmektedir. Tebliğ 
m.14/1’de ise, “Teşebbüsler, Kanun’un 7. maddesi kapsamında ortaya 
çıkabilecek rekabet sorunlarının giderilmesi amacıyla, birleşme ve devralmaya 
ilişkin taahhüt verebilirler. Teşebbüsler tarafından verilen taahhütler, rekabetçi 
sorunları tamamen ortadan kaldırıcı nitelikte olmalıdır” hükmüne yer 
verilmekte ve aynı maddenin 2. fıkrasında Rekabet Kurulu’nun, yoğunlaşma 
işlemlerine izin kararında, “taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik şart ve 
yükümlülük” öngörebilme yetkisine bir kez daha vurgu yapılmaktadır. Böylece 
“taahhüt” mekanizması açıkça 2010/4 say. Teb. ile düzenlenmiş olmaktadır. 

İncelemeye tabi işlemin taraflarının vereceği taahhütlerin, 
gerçekleştirilmek istenen birleşme veya devralma (yoğunlaşma) işlemindeki 
rekabet sorunlarını “tamamen” ortadan kaldırıcı içerikte olması özel öneme 
sahiptir. Zaten, yoğunlaşma işlemleri ile ilgili kararlarında Rekabet Kurulu’nun 
elinde “yasaklama” silahı olduğu sürece tarafların kimi zaman belirli tavizler 
vererek işlemde değişiklik yapmak, yani Rekabet Kurumu’nun tespit ettiği 
rekabet sorunlarının çözümünde uygun bir yöntem bulabilmeleri ya da 
geliştirebilmeleri daha rasyonel bir uygulama sürecini doğurması bakımından 
önem taşımaktadır. Taahhüdün konusunu esas itibariyle rekabet sorunları ortaya 
çıkardığı düşünülen ve rekabet otoritesinin inceleme konusunu oluşturan 
eylemlerden sakınılması teşkil etmektedir42. 

Yoğunlaşma işleminin tarafı teşebbüslerin, ön inceleme aşamasından 
nihai karara ulaşılıncaya kadar ki süreçte, taahhüt verebilecek olmasının 
hükümde dile getirilmiş olması uygulama netliği açısından olumlu bir 
gelişmedir. Yoğunlaşma işlemlerinin denetimi sürecinin tüm aşamalarında, 

                                                
41  Ayrıca bkz. RKK 10-49/929-327. 
42  Bkz. AKSOY, Nazlı/YAVUZ, Şahin, “Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurulu’nun 

Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Sınırları”, Rekabet Dergisi, Ankara, 2009, 10 (2), s. 20; ARI, 
M. Haluk/AYGÜN, Esin/KEKEVİ, H. Gökşin, “Rekabet Hukukunda Taahhüt ve Uzlaşma”, Rekabet 
Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VII, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet 
Kurumu (17-18 Nisan 2009), Rekabet Kurumu Yayını, 2009, s. 232. 
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işlemin tarafı ilgili teşebbüslerin, sürece müdahil olması işlemin canlılığının ve 
geçerliliğinin sağlanabilmesi için, taahhüt verilebilmesi ve hatta taahhüt 
koşullarının revize edilebilmesi imkânının sağlanması büyük önem taşımaktadır.  

Esasen, taahhüt mekanizması ve uygulama esaslarına ilişkin 
düzenlemelerin öncelikle RKHK’da yapılacak bir değişiklikle43 kanun içerisinde 
yer alması sağlandıktan sonra, Tebliğ’de Rekabet Kurulu’nun teşebbüsler 
tarafından verilen taahhütler ile ilgili inceleme, karar alma ve denetleme usulüne 
ilişkin düzenleme yapılması ve daha etkin bir uygulama akışı sağlanması 
gerekmektedir. 

RKHK m. 7 kapsamına girecek yoğunlaşma işlemlerinde, taahhüt 
sisteminin yerleştirilmesi ve bu doğrultuda işlemin esasına yönelik şart ve/veya 
yükümlülük getirilebilmesi için, taraf teşebbüslerin bilgilendirilmesi ve 
görüşlerinin idare eliyle müzakere edilmesi yararlı bulunmaktadır44. Nitekim 
Rekabet Kurulu çeşitli kararlarında “taahhüt” ve “uygulanabilirliği” hususunda 
geniş açıklamalar getirmiştir45. 

                                                
43  RKHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı madde 44: “Yürütülmekte olan bir 

önaraştırma ya da soruşturmada, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin 4 veya 6 ncı madde kapsa-
mında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik taahhütler vermeleri ve bu taahhütlerin 
Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, bu teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma 
açılmayabilir ya da açılmış olan soruşturmaya son verilebilir.  

 Kurul, birinci fıkraya göre karar verdikten sonra,  
 a) Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir unsurda değişiklik olması, 
 b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,  
 c) Kararın yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiye dayanılarak verilmiş olması, 
 hallerinden birinin varlığı durumunda, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma 

açabilir ya da soruşturmaya kaldığı yerden devam edebilir”. Tasarıda yer alan bu madde ile ilgili ola-
rak TÜSİAD 13 Kasım 2008 tarihinde Rekabet Kurumu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirdiği görü-
şünde; “44. madde metninde, taahhüdün yerine getirilip getirilmediği konusunda kontrolün nasıl yapı-
lacağına ilişkin bir yöntem belirlenmemesini eleştirmekte, taahhüde aykırı davranılması halinde ağır-
laştırılmış ceza verilmesini önermektedir”[http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/2008-11-13 
RekabetinKorunmasiHakkindaKanundaDegisiklikYapilmasinaDairTUSIADGorusu.pdf 
(04.05.2011)]. 

44  AKSOY, Nazlı/BOLATOĞLU, Hilmi/YAVUZ, Şahin, “Rekabet Hukukunda Muafiyet ve Birleş-
me/Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması”, Rekabet Dergisi, S. 25, Ankara 2006, s. 23. 

45   Bkz. RKK, 08.07.2010-10-49/900-314; RKK 08.07.2010-10-49/929-327; RKK, 16.09.2010-10-
59/1159-451. 
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2) Şartlı izin 

a) Genel olarak 

Şart, bir hukukî muamelenin hüküm ve neticeler doğurmasının veya 
hüküm ve neticelerinin sona ermesinin tarafların iradesi ile bağlanmış olduğu 
müstakbel ve vukuu şüpheli bir olaydır46. 

Hukuki işlemin yapıldığı sırada varlığı bilinemeyen olayların dikkate 
alınarak, hukuki işlem üzerinde ileriye etkili sonuçlar doğmasını sağlamak 
“şart” kavramı ile mümkün olabilmektedir47. 

Şarttan söz edebilmek için iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir: 

- Olay geleceğe ait olmalı, 

- Olayın gerçekleşmesi “şüpheli” bulunmalıdır.  

Bu koşulları taşımayan olay (kayıt) şart olarak nitelendirilemez. 
Gelecekte gerçekleşmesi gereken olay “şüpheli” değil de, mutlaka 
gerçekleşecekse, şart değil vade söz konusudur. Şart, müstakbel, fakat vukuu 
şüpheli bir olaydır48.  

Bir hukuki işlemin varlık kazanmasını, kurulmasını ya da oluşmasını 
sağlayan kurucu olgulardan farklı olan tamamlayıcı olgular, hukuki işlem 
kurulduktan sonra, hukuki işlemden beklenen hüküm ve sonuçların doğması, 
gerçekleşmesi için gerekli olgular şeklinde tanımlanmaktadır. Yani bu olgular, 
kurulmuş olan bir hukuki işlemi tamamlamakta ve böylelikle işlemin sonuçlarını 
doğurmasını sağlamaktadır49. 

Bir olguya, tamamlayıcı olgu niteliği, ya kanun ile ya da taraf iradesi ile 
verilmektedir50. Kanunda düzenlenmiş tamamlayıcı olguya örnek olarak, MK m. 
462’de düzenlenen vasinin yapacağı birtakım işlemlerde vesayet makamının 
izninin gerekmesi, verilebilir. Buna karşılık, BK m. 149 vd. anlamında şartlı bir 
hukuki işlemde hukuki etkinin bağlandığı gelecekteki, gerçekleşmesi şüpheli 
olgu, yani şart, tarafların iradesi ile tamamlayıcı olgu halini almaktadır51. 

                                                
46  AKINTÜRK, Turgut, “Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, AÜHFD, Y. 1970, C. 

27, S. 3-4, s. 224 [Makaleye http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/322/3174.pdf adresinden ulaşmak 
mümkündür (12.09.2010)]. 

47  SİRMEN, Lale, Türk Özel Hukukunda Şart, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara 1992, 
s. 1. 

48  UYGUR, Turgut, Açıklamalı - İçtihatlı Borçlar Kanunu Genel Hükümler, İkinci Cilt (Madde 61-181), 
Seçkin Yayınevi, Ankara 1990, s. 721. 

49  AKİPEK, Şebnem, “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dergisi, Y. 1995, C. 44, S. 1-4, s. 274, 279. 

50  AKİPEK, s. 279. 
51  SİRMEN, s. 16. 
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Tamamlayıcı olgunun gerçekleşmesiyle işlemin, baştan itibaren (geriye etkili) 
hüküm doğurup doğurmayacağı, söz konusu unsurun niteliğine bağlıdır. RKHK 
m. 7/2’ye göre, birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik 
kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir. Bu koşul, 
sadece 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde kabul edilen ciro eşiğini aşan 
birleşme ve devralmalar için geçerli bulunmaktadır. İşte bu kapsamdaki 
birleşme ve devralmalar açısından Rekabet Kurulu’nun izni, başlangıçtaki bir 
eksikliği gidermekte ve izin ile birlikte teşebbüsler arasındaki birleşme ve devir 
sözleşmesi, baştan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamaktadır52. 
Başka bir deyişle, izin şartı gerçekleşmeden de taraflar kurulan sözleşme ile 
bağlı olmakla birlikte, tamamlayıcı olgu olan Rekabet Kurulu’nun izni 
gerçekleşmedikçe, birleşme veya devralma sözleşmesi hükümlerini icra 
edememekte, sözleşme hükümleri izin şartı tamamlanıncaya ya da 
tamamlanmayacağı netleşinceye kadar askıdadır53. 

Hukuki işlem kanunda öngörülen bütün kurucu ve tamamlayıcı 
olguların meydana gelmesiyle hukuki sonuç doğurur. Şartı meydana getiren 
olgunun bir askı dönemi yaratabilmesi için, şartın objektif bakımdan şüpheli bir 
olgu olması, kanun açısından henüz şüpheli olması yeterli bulunmaktadır54. 
Şartlı işlemlerdeki askı durumu, hukuki işlemin esas unsurunu meydana getiren 
ve taraflarca kararlaştırılan belirsiz olayın ya gerçekleşmesi ya da düşmesi ile 
son bulmaktadır55. 

Genellikle şartı koyan kayıttaki ifade biçiminde kendini gösterdiği şekli 
ile şart, olumlu ve olumsuz şart şeklinde bir ayırıma tabi tutulabilmektedir. 
Geleceğe ilişkin şüpheli olgu ya şimdiki durumda bir değişikliğin meydana 
gelmesi ya da şimdiki durumun olduğu gibi sürmesi şeklinde 
öngörülebilmektedir. Birinci durumda “olumlu şart”tan, ikinci durumda 
“olumsuz şart”tan söz edilmektedir56. Şartlı işlemde, şartın tahakkuku veya sona 
ermesine ilişkin taraflar bir süre belirlememişlerse, yorum getirilerek bir süre 
tespit etmek mümkün olabilmektedir. Taraflar bu şekilde bir süre tayini yoluna 
gitmemişlerse, olumlu şartın her zaman gerçekleşebileceği (ifa edilebileceği), 
olumsuz şartta ise, şartın taalluk ettiği olayın artık gerçekleşebilme imkânı yok 
ise, örneğin fiili veya olayı gerçekleştirecek kişinin ölmesi halinde, şartın 
gerçekleşeceği kabul edilmektedir57. 

                                                
52  TOPÇUOĞLU, s. 106. 
53  TOPÇUOĞLU, s. 107. 
54  Bkz. SİRMEN, s. 51. 
55  Ayrıca bkz. PULAŞLI, Hasan, Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Dayınlarlı Yayınları, Anka-

ra 1989, s. 193. 
56  SİRMEN, s. 67. 
57  PULAŞLI, s. 195. 
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Taraflar koymuş oldukları kayıtla hukuki işlemin sonuç doğurmasını, 
gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olguya bağlamışlarsa, bu durumda bir 
geciktirici şart58 söz konusu olmaktadır. Geciktirici şartla yapılan işlem kural 
olarak şüpheli olgunun gerçekleştiği anda hukuki etkisini göstermeye, 
sonuçlarını doğurmaya başlar. Bu bakımdan geciktirici şart hukuki işlemin 
sonuç doğurup doğurmayacağını, yani hukuki etkisini askıya almaktadır. Başka 
bir ifadeyle şarta bağlı işlem, şartın gerçekleştiği an itibariyle hüküm ifade 
etmektedir59. BK m. 149/2’de şarta bağlı işlemin hükümlerinin, şartın 
gerçekleştiği andan itibaren hüküm doğuracağını öngörmekte; yani şarta, şartın 
gerçekleştiği andan itibaren ileriye etkili bir kuvvet tanımaktadır60. 

Tayin olunmuş geciktirici şart iradi şart niteliğinde ise, şart olarak 
belirlenen fiil veya işlemin taraflarca tespit edilen süre içinde ve bu amaçla 
yerine getirilmiş olması gerekmektedir61. Gelecekte gerçekleşmesi gereken 
olayın “gerçekleşmesi imkânsız” ise şarttan söz edilememektedir. İmkânsızlığın 
maddi veya hukuki olması sonucu değiştirmemektedir62. 

                                                
58  Geciktirici şart konusu, BK’nun 2. Faslında “Şarta Bağlı Borçlar” başlığı altında 149 ila 151. madde-

lerde düzenlenmiştir. 149. maddede “geciktirici şart” tanımlanmış, 150. maddede “Şartın Bağlı Oldu-
ğu Sıradaki Vaziyet” ve 151. maddede ise “Fasıla Esnasında Tahakkuk Eden Menfaatler” hükme bağ-
lanmıştır. Anılan madde metinleri şu şekildedir: 

 Madde 149 - Bir akdin mevzuunu teşkil eden borcun mevcudiyeti, meşkuk bir hadisenin tahakkukuna 
talik edilmiş ise o akit şarta bağlı akit olur. 

 İki taraf hilafını kast etmedikleri halde şarta bağlı akit, ancak şartın tahakkuku anından itibaren hüküm 
ifade eder. 

 Madde 150 - Şart tahakkuk edinceye kadar borçlu, borcun layıkı veçhile edasına mani olacak her nevi 
tasarruftan içtinap etmekle mükelleftir. 

 Şarta bağlı hakkı tehlikeye düçar edilen alacaklı, alacağı mutlak olan alacaklıların haklarını muhafaza 
için yapmağa salahiyettar oldukları tedbirleri ittihaz edebilir. 

 Şartın tahakkukundan evvel yapılan temliki her tasarruf, şartın hükümlerini ihlal ettiği nispette batıl 
olur. 

 Madde 151 - Şartın tahakkukundan evvel taahhüt olunan şey kendisine teslim olunan alacaklı, şartın 
tahakkuku halinde, fasıla esnasında o şeyden elde ettiği menfaatlere de malik olur. 

 Şart tahakkuk etmezse alacaklı elde ettiği menfaatleri red ile mükelleftir. 
 6098 sayılı Yeni BK m. 170’de geciktirici koşul, bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılması şeklinde ifade edilmiştir. Maddenin 2. fıkrasın-
da ise, aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşmenin, ancak koşulun gerçekleştiği an-
dan başlayarak hüküm ifade edeceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bozucu koşul ise, Yeni BK m. 
173’de “sona ermesi önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılan sözleş-
me, bozucu koşula bağlanmış olur” şeklinde belirtilerek, bozucu koşula bağlanmış sözleşmenin hü-
kümlerinin, koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkacağı hükme bağlanmıştır. 

59  SİRMEN, s. 53; NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2008, 
s. 192. 

60  Bkz. PULAŞLI, s. 219. 
61  PULAŞLI, s. 193. 
62  Bkz. UYGUR, s. 722. 
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Taraflar, yaptıkları işlemin hukuki etkisinin ortadan kalkmasını ileride 
gerçekleşmesi şüpheli bir olguya bağlamışlarsa, bu bozucu şarttır63. Bozucu 
şarta64 bağlanmış bir işlem hükümlerini tam olarak doğurur, fakat şartın 
gerçekleşmesiyle birlikte işlemin hükümleri sona erer; yani sözleşme öncesi 
hukuki durum taraflar için geri döner65. Başka bir deyişle, bozucu şarta bağlı bir 
işlem, yapıldığı andan itibaren sanki hiçbir şart öngörülmemiş gibi hukuki 
ilişkiyi kurar66. Bozucu şartla yapılan hukuki işlemde iki ayrı hukuksal sonuç 
istenmektedir; ilki hakkın doğumu, diğeri ise hakkın sona ermesidir. Burada 
ikincisi şartlı olarak istenmiş, yani bir tamamlayıcı olguya bağlanmıştır ve 
iradenin yöneldiği etki, hukuki ilişkinin ortadan kalkması şartını taşımaktadır67. 
Bozucu şart gerçekleşmezse, işlem geçerli bir muamelenin hukuki sonuçlarını 
kazanmaktadır68. 

Görüldüğü üzere şartta, hukuki işlem için bir süre tayini söz konusudur. 
Bu, geciktirici şart bakımından bir başlangıç zamanının, bozucu şart bakımından 
da bir son zamanın konulması şeklinde kendini göstermektedir69. Bir şartın 
geciktirici şart mı, bozucu şart mı olduğunu tespit ve tayinde tereddüde 
düşüldüğünde, yorumun geciktirici şart lehinde yapılması gerektiği ifade 
edilmektedir70. 

b) 2010/4 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre şartlı izin 

2010/4 say. Teb.’de Rekabet Kurulu’nun, bu Tebliğin 7. maddesi 
kapsamına giren birleşme ve devralma işlemlerine ya izin verebileceği ya da bu 
işlemi nihai incelemeye aldığı takdirde, ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte 
birleşme veya devralma işleminin nihai karara kadar askıda olduğunu ve 
uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte 
ilgililere usulüne göre tebliğ edeceğini, bu durumda, niteliğiyle bağdaştığı 
ölçüde Kanunun 40 ila 59. maddeleri hükümlerinin uygulanacağı ve Kurul’un, 
izin kararında şart ve yükümlülük öngörebileceği hükmüne yer verilmiştir 
(m.13/4). 

Rekabet Kurulu’nun 10.03.2008 tarih ve 08-23/237-75 sayılı “Vatan 
Gazetesi Kararı”, taahhüt ve şartlı izin mekanizması için önemli bir örnek teşkil 

                                                
63  SİRMEN, s. 54. 
64  BK m. 152 hükmüne göre bozucu şart: “İnfisahı, meşkuk bir hadisenin tahakkukuna talik edilen akit, 

şartın tahakkuku anından itibaren hüküm ifade etmez. Kaideten, infisah makabline şamil olmaz”. 
65  PULAŞLI, s. 179. 
66  SİRMEN, s. 156. 
67  SİRMEN, s. 56, 57. 
68  UYGUR, s. 729. 
69  AKİPEK, s. 284. “Şart, vade ile karıştırılmamalıdır. Zira, şart ile vadenin arasındaki en büyük fark, 

vadenin gerçekleşeceği kesinlik taşıyan bir olay oluşudur” (SİRMEN, s. 87). 
70  Bkz. UYGUR, s. 728. 
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etmektedir. Kurul’un bu kararı, günlük ulusal siyasi gazeteler pazarında faaliyet 
göstermekte olan Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ve Kemer Yayıncılık ve 
Gazetecilik A.Ş.’nin tam kontrolünün Doğan Gazetecilik A.Ş tarafından 
devralınmasına ilişkindir. Kararda “batan teşebbüs savunması” dikkate alınarak 
bazı şartlar çerçevesinde işleme izin verilmesi yöntemi benimsenmiştir. 
Böylece, devralma işlemine izin verilmemesi durumunda Vatan Gazetesi’nin 
iflası ile markanın cebren satılması neticesinde piyasada varlığının tartışılır hale 
geleceği için markanın güçlendirilip daha sonra üçüncü kişilere satılmasına ve 
bu şekilde işlem sonrası dönemde ortaya çıkması muhtemel rekabet sorunlarını 
bertaraf ederek piyasadaki rekabetçi yapıyı korumak hedeflenmiştir71. Kurul’un 
bu kararına karşı ilgili teşebbüsler Danıştay’a başvurmuş ve Danıştay 13. 
Dairesi Rekabet Kurulu kararının şarta ilişkin kısımları hakkında yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Yoğunlaşmaların öncül (ex ante) denetiminin yapılmasının gerekliliği 
ve işleme Rekabet Kurulu’nun şartlı izin vermesi imkânı bir arada 
değerlendirildiğinde, Kurul’un kararında yer alabilecek şartın geciktirici şart 
niteliğinde olması gerekir. Yoğunlaşma işlemine izni, bozucu şarta bağlamanın 
ekonomik, fiili ve hukuki açılardan sakıncaları bulunmaktadır. Zira 
teşebbüslerin arzu ettikleri işlem, geçerli olarak kurulmuş ve sonuçlarını 
doğururken işlem tarafı bu teşebbüslerin Kurul’un izin için belirlediği şartı 
yerine getirmemesi/getirememesi halinde, sonuçları açısından zorlu bir sürecin 
başlaması mümkündür. Bu durumda işlemi ve pazarı rekabeti kısıtlayıcı 
etkilerden arındırmak hedeflenerek şartlı izin verilirken, şartın gerçekleşmemesi 
ile işlemin sonlanması hem ilgili pazarın yapısını farklı yönlerden olumsuz 
etkileyebilecek hem de ekonomik sonuçları ağır olabilecektir. O nedenle işleme 
geciktirici nitelikte şart ile izin verilmesi ve şartın gerçekleşmesi ile işlemin 
hukuken geçerli hale gelmesi yukarıda sayılan sakıncaları taşımaması yönünden 
daha anlamlı olacaktır. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı’nın72 “Yoğunlaşma İşlemlerinin Bildirimi ve 
İncelenmesi” başlığını taşıyan 7/A maddesinde ise Kurul’un bildirilmesi zorunlu 
işlemlere olduğu gibi izin verebilmesi ya da yasaklayabilmesi dışında belirli 
bozucu şart ve yükümlülükler çerçevesinde izin verilebileceğinden de söz 
edilmektedir. Başka bir deyişle Tasarı’da Kurul’un izne tabi yoğunlaşma 
(birleşme ve devralma) işlemlerine ancak “bozucu” nitelikte şart 
öngörebileceğini hükme bağlanmaktadır. 

                                                
71  AKSOY/YAVUZ, a.g.m., s. 22. 
72  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=68605 

(Erişim Tarihi 14.12.2010) 
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Rekabet Kurulu’nun birleşme veya devir işlemine şartlı izin veren 
kararlarında son yıllarda bir azalma gözlemlenmektedir. Şartlı izin kararı 
verilmesinde adeta bir çekingenlik olarak addedilebilecek bu durumun, halen 
birleşme ve devralma işlemlerinin gerekirse şarta bağlanması konusundaki 
tasarrufların sonuçlarıyla ilgili tereddütlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Sözkonusu tereddütler “şartın niteliği”, sonraki aşamada “şartın gereklerinin 
yerine getirilip getirilmediğinin denetimi” ve pek tabii ki “denetimin 
gerçekleştirilme usulü” gibi konuların açıkça ortaya konulup düzenlenmesiyle 
azalacaktır. 

Türk rekabet hukuku uygulaması açısından önemli bir müessese olan 
şartlı iznin;  

-  Hangi yoğunlaşmalarda kullanılacağı, 

-  Şart ve yükümlülüklerin tür ve kapsamları, 

-  Şart yerine getirildikten sonraki sürecin nasıl işleyeceği gibi 
belirsizliklerin73, 

2010/4 sayılı Tebliğ’de somut olarak düzenlenmesi yoluna gidilmediği, 
muhtemelen bu esasların yeni Rekabet Kanunu ile düzenlenmesi yolunda bir 
tercih yapıldığı düşünülmektedir. 

2010/4 say. Teb.’de bildirilmemiş birleşme veya devralmalara, şartlı 
olarak izin verilip verilemeyeceği konusunda herhangi bir düzenleme 
getirilmemiştir. Zira taahhüt ve şart birleşme ve devralma işleminin izin sürecine 
ilişkin işlemlerdir. İzin alınmadan gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların 
akıbeti RKHK m. 11’de düzenlenmiştir. Buna göre, izin alınmadan icra edilen 
birleşme veya devralma RKHK m. 7 kapsamına girmiyorsa Rekabet Kurulu 
işleme izin verir ancak, bildirimde bulunmayan ilgililere para cezası uygular. 
Bildirilmeyen ve RKHK m. 7 kapsamına girdiği anlaşılan birleşme veya 
devralma işlemleri için Kurul, para cezası ile birlikte birleşme veya devralma 
işleminin sona erdirilmesine; tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına; şartları 
ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü pay veya 
mal varlığının mümkünse eski maliklerine iadesine, mümkün değilse üçüncü 
kişilere temlik ve devrine; söz konusu pay veya mal varlığının eski malik veya 
üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar devralan kişilerin devralınan 
teşebbüslerin yönetimine katılmamasına ve diğer gerekli tedbirlerin alınmasına 
karar verir. Dolayısıyla bildirilmeden icra edilen birleşme veya devralma 

                                                
73  Şartlı izin müessesesinin etkin bir şekilde kullanımı ve konuya ilişkin öneriler hakkında bkz. 

GÜRKAYNAK/İKİLER/YENİARAS, “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Koşullu İzin Yak-
laşımları”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VII, Kayseri 2009, s. 222 vd. 
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işlemlerinde taahhüt ve şartın uygulama alanı yoktur. Ancak aksi düşünceyi 
savunan yazarlar da bulunmaktadır74. 

c) Yoğunlaşmaya taraf teşebbüslerin taahhütleri ve şartlı izin 

Rekabet hukuku amaçlarını üst norm olarak kabul eden rekabet 
otoritesi, işlemi rekabet yasalarına aykırı hale getiren unsurları titizlikle tespit 
edecek ve bu unsurlar iyileştirildiği takdirde işlemin yaşama şansı varsa 
kabiliyeti ölçüsünde muhatap teşebbüse gerekli bildirimde bulunacak ve 
muhatap teşebbüs de işlemi iyileştirme yolunda kullanabileceği imkânları 
rekabet otoritesine taahhütte bulunmak suretiyle geri bildirecektir75.  

Bu nedenlerle, nihai karar öncesi, Rekabet Kurulu tarafından, işlemin 
yol açacağı sorunların taraflara bildirildiği ve taraflara gerekli değişiklikleri 
yapmak için fırsat verildiği ya da bu değişiklikleri yapmayı taahhüt etmelerinin 
istendiği ve gerektiğinde işlemin bozucu şarta bağlandığı bir yöntemle hukuki 
belirsizliğin, taraflar ve üçüncü kişiler açısından ekonomik belirsizliğin ve 
risklerin büyük ölçüde ortadan kalkmış olacağı belirtilmektedir76. Yoğunlaşma 
işlemi ile ilgili bir çözümde, pazarın yapısını değiştiren tüm taahhütlerin şart, 
söz konusu taahhütlerin uygulanması usulüne ilişkin taahhütlerin ise 
yükümlülük olarak getirilmesi ve hukuki sonuçlarının ne olacağının da 
açıklanması gerekmektedir77. Kurul’un birleşme veya devralma işlemlerine izin 
verirken, izni şart veya yükümlülüğe bağlayıp bağlayamaması hususunun 
uygulanabilirliği ve hukuki dayanağı konusunda literatürde farklı görüşler 
bulunmaktadır78. Birleşme veya devralmalarda şartlı izin, işlemin sonuçları 

                                                
74  “RKHK’un 11. maddesinde, bildirilmesi zorunlu olan birleşme veya devralma işleminin Rekabet 

Kurulu’na bildirilmemesi halinde; Rekabet Kurulu’nun birleşme ve devralmayı kendiliğinden incele-
meye alacağı ve bu inceleme sonucunda izin verebileceği düzenlendiği için, Kurul’un izin verebilmesi 
açısından, bildirilmiş ve bildirilmemiş birleşme veya devralmalar arasında -kanun’un 16. maddesinde 
düzenlenen idari para cezası dışında- bir ayrım yapılmadığından Kurul’un bildirilmiş birleşme veya 
devralmalara şartlı izin verme yetkisinin kabulü halinde, bildirilmemiş birleşme veya devralmalara da 
şartlı izin verebileceğinin kabulü gerekmektedir” (BADUR, Emel/ERTEM, Burcu, “Rekabeti Sınırla-
yıcı Uygulamalara İlişkin İnceleme ve Araştırma Usulü”, Rekabet Dergisi, S: 33, 2008, s. 16, dpn. 
17). 

75  GÜRKAYNAK/İKİLER/YENİARAS, s. 214. 
76  AKSOY/BOLATOĞLU/YAVUZ, s. 24-25. 
77  Bkz. VAROL, Nazlı, Rekabeti Kısıtlayıcı Birleşme ve Devralmalarda Çözümler ve Taahhütler, 

Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009, s. 86. 
78  Bolatoğlu, yoğunlaşmalarda şartlı izin verilebileceğine ilişkin RKHK’da açık bir yetki bulunmadığını 

ve Tebliğ’e bu yönde bir hüküm konmasının da durumu değiştirmeyeceğini, kanun’da öngörülmeyen 
bir yetkinin idarenin düzenleyici işlemiyle meydana getirilemeyeceğini ileri sürmektedir 
(BOLATOĞLU, Hilmi, Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Rekabet Kurumu Yayını, 
Ankara 2004, s. 34). 

 Güven, şartlı izin müessesesinin uygulanabilmesi açısından RKHK’da ayrı bir madde ile düzenleme 
bulunmamasına rağmen, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hak-
kında Tebliğ’de yoğunlaşma işlemlerine Rekabet Kurulu’nun şartlı olarak izin verebileceğinin açıkça 
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itibariyle taşıdığı potansiyel rekabet sorunları sebebiyle yasaklanması fakat 
olumlu sonuçları sebebiyle de izin verilmesi ihtimaline dayanmaktadır. İşte 
Rekabet Kurulu taraflara, birleşme veya devralmanın yol açacağı muhtemel 
rekabet sorunlarını bertaraf etmeye yönelik olarak, kendi çözüm önerilerine 
dayanan, uyulması zorunlu şartlarla izin vermektedir. Böylece, Kurul’un 
öngördüğü şartlar çerçevesinde izin verilen yoğunlaşmaya taraf teşebbüslere 
işlemin olumlu sonuçlarını gerçekleştirme şansı verilmektedir79. 

Kanun’un amacı, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, 
bozucu veya kısıtlayıcı … uygulamaları … önlemek, … gerekli düzenleme ve 
denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır” (RKHK m. 1). Kurul, 
birleşme veya devralma ile ortaya çıkabilecek muhtemel rekabet ihlallerini 
engelleyecek yükümlülükler öngörebilir. Şart kapsamında öngörülen 
yükümlülükleri teşebbüsler kabul etmişlerse, öngörülen şart doğrultusunda 
hareket edeceklerdir. Taraf teşebbüsler, Kurul’un öngördüğü şartları güç, 
birleşme veya devralma sürecini zorlayıcı ya da amaca aykırı bulmuşlarsa pek 
ala şartlı izin kararına karşı yargıya başvurabileceklerdir. 

                                                                                                              
düzenlendiğini ve bu konuda Kurul’un şartlı izin verebileceği ile ilgili bir düzenleme olmadığına ka-
tılmadığını belirtmektedir (GÜVEN, Birleşme ve Devralmalar, s. 404). 

 Öz, Rekabet Kurulu’nun koşullu izin verebilmesini, ilgili piyasada rekabeti sağlama amacına yönelik 
olarak mümkün görmekte ve Rekabet Kurulu’nun bu yetkisini RKHK’un Rekabet Kurulu’nun görev 
ve yetkilerini düzenleyen 27. Rekabet Kurumu’nu düzenleyen 20/1. ve kapsama ilişkin 2.maddelerine 
dayandırmaktadır (ÖZ, Gamze, “Özelleştirme Sürecinde Rekabet Kurumu’nun Yeri”, Rekabet Politi-
kası ve Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 1999, s. 53). 

 Aslan, Tebliğ’deki eşikleri aşmayan bir birleşme veya devralmaya menfi tespit verilebildiğine göre 
daha tehlikeli birleşme veya devralmalar için de şart ve yükümlülük bağlanabilmesi gerektiği görüşü-
nü ileri sürmektedir (ASLAN, İ. Yılmaz, Rekabet Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa 2001, s. 278). 

 AKSOY/YAVUZ, Rekabet Kurulu’nun bir yoğunlaşma işlemine ilişkin izin kararını belirli şartlara 
bağlamasını, işlemin mevcut halinin hangi bakımlardan RKHK’un 7. maddesi açısından sakınca do-
ğurduğunun, dolayısıyla bildirilen haliyle gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının başka bir ifadesi 
olduğunu ve izin verilmemesinin gerekçesi olarak yorumlanması gerektiği düşüncesini taşımaktadırlar 
(AKSOY/YAVUZ, s. 16; benzer yönde görüş için bkz. AKSOY/BOLATOĞLU/YAVUZ, “Rekabet 
Hukukunda Muafiyet ve Birleşme/Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması”, Rekabet Dergisi, S: 25, 
Ankara 2006, s. 24). 

 Danıştay 13. Dairesi 13.02.2009 tarih ve 2008/13171 esas sayılı kararında 1997/1 sayılı (eski) Reka-
bet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 6/3. maddesin-
de yer alan, Rekabet Kurulu’nun yoğunlaşma işlemlerinde tedbir alabileceği ve bazı yükümlülüklere 
uyulması şartıyla izin verebileceği hükmünü RKHK’na aykırı görmemiş, ancak bu şartların “Kanun’la 
uyumlu ve Kanun’da dayanağı olan şartlar” olmasına karar vermiştir. Senyücel, Danıştay’ın kararını; 
teşebbüslerin taahhüt vermeleri ve Rekabet Kurulu’nun da bu taahhüt bağlamında işleme izin verme-
sinin Kurul’un yetkisi kapsamında olduğu, ancak taahhüt verilmemesi halinde sadece RKHK’da da-
yanağı olan şartlar kapsamında izin verilebileceği şeklinde yorumlamaktadır. Ayrıca Danıştay’ın bu 
kararında net olarak Rekabet Kurulu’nun yetkisinin olmadığı hususlarla ilgili şartların hukuki daya-
naktan yoksun olduğunu da belirtmektedir (SENYÜCEL, Orçun, “AT Komisyonu’nun Yoğunlaşma-
larla İlgili Yeni Duyurusu Işığında Türkiye Açısından Çıkarımlar”, Rekabet Dergisi,  S: 38, 2009, s. 
99). 

79  Ayrıca bkz. GÜRKAYNAK/İKİLER/YENİARAS, s. 174. 
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Birleşme veya devir işlemine taraf teşebbüsler, izin başvurusu ile 
birlikte muhtemel rekabet ihlallerini giderecek çözümleri bizzat kendileri de 
taahhüt edebileceklerdir. Kurul, teşebbüslerin taahhütlerini yeterli bulursa, bu 
şartla birleşme veya devre izin verecektir80. Kurul, teşebbüslerin taahhütlerini, 
muhtemel rekabet ihlallerini bertaraf edecek nitelikte bulmaz ve bu sebeple 
işleme izin vermez ya da ek şartlarla izin verirse taraflar, Kurul kararına karşı 
iptal davası açabileceklerdir. 

2010/4 Say. Teb. tarafların ancak nihai karara kadar taahhütte 
bulunabileceklerini kabul etmiştir. Böylece taraflar bizzat veya Rekabet Kurulu 
vasıtasıyla işlemin yol açacağı rekabet sorunlarını engellemeye yönelik 
tedbirleri alacaktır. Şart ve taahhütlerle izlenen hedef, birleşen veya devralan 
teşebbüslere engel çıkarmak, ek yükümlülük yüklemek de değildir. Rekabet 
sorunlarını gidermenin pek çok yolu bulunduğu dikkate alındığında Rekabet 
Kurulu’nun ortada bir taahhüt bulunmaksızın şartlı izin vermesinin birtakım 
sakıncaları içerdiği ileri sürülmektedir. Zira tarafların, taahhüt vermemelerine 
rağmen Rekabet Kurulu’nun tedbire başvurması, taraflara gereğinden çok şart 
koşulması, hukuken ya da fiilen imkânsızın istenilmesi gibi sorunları 
doğurabilmektedir. Üstelik taahhüdün bulunmaması, bunun nasıl 
uygulanacağına yönelik detaylı bilginin de olmamasına sebebiyet vermektedir81. 
Rekabet Kurulu’nun belirlediği rekabet sorunlarının birden fazla etkin, kabul 
edilebilir çözümü olabileceği ve tarafların bu çözümlerden kendi çıkarlarını en 
çok koruyanını tercih etmelerinin kaynakların verimli kullanılması bakımından 
önem taşıdığı ve ayrıca teşebbüslerin uygulaması imkânsız şart ve 
yükümlülükler getirilmesi halinde, hayata geçirilemez bir karar alınmış olacağı 
da dile getirilmektedir82. 

Tarafların, taahhütlerine veya Kurul’un öngördüğü şarta uymamaları 
hali, RKHK m. 17’de yapılan değişiklikle83 idari para cezası ile 
cezalandırılmıştır. 2010/4 Say. Teb. m. 16/1-b’ye göre, karara bağlanan şart ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde Kurul, birleşme veya 
devralmayı yeniden incelemeye alacaktır. Ancak izin verilen birleşme ve 
devralmaların sonradan RKHK m. 7’ye aykırı olduğunun anlaşılması 
durumunda sonucun ne olacağı RKHK’da düzenlenmemiştir. RKHK m. 9 ve 
11’deki düzenlemeler izin alınmadan uygulamaya sokulan ve RKHK m. 7’ye 
aykırılık teşkil eden yoğunlaşma işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla tarafların, 

                                                
80  Teşebbüslerin sunduğu çözüm önerilerinde aranan temel koşullar için bkz. 

http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/BD-Cozumlerine_Iliskin_Kilavuz_Taslagi.pdf 
[10.03.2011 (s. 3-5)]. 

81  SENYÜCEL, s. 97. 
82  VAROL, s. 83. 
83  RG, 08.02.2008, S. 26781. 
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Kurul’un öngördüğü şartlara veya taahhütlerine aykırı olarak icra ettikleri 
yoğunlaşma işlemleri hakkında idari para cezası dışında, herhangi bir hukuki 
yaptırım uygulanamayacaktır. 

 

V) ŞARTLI İZIN VE HUKUKİ SONUÇLARI 

1) Genel olarak 

Bu çalışmanın temel amacı, 2010/4 Sayılı Tebliğin şart ve taahhüt 
bağlamında getirdiği yeniliklerin değerlendirilmesidir. Yoğunlaşmaların 
kontrolünde şart ve taahhüdün ihlali ayrı bir çalışmayı gerektirecek 
kapsamdadır. Bu sebeple tarafların, kendi taahhütlerine veya Kurulun 
öngördüğü şartlara aykırı olarak yürüttükleri ve sonuçlandırdıkları yoğunlaşma 
işlemlerinde maruz kalacakları yaptırımlar, genel olarak incelenecektir. 

2) Yoğunlaşma işlemine Kurul’un izin vermemesi 

Kurul, hâkim durum yaratacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak 
yoğunlaşma işlemlerine izin vermeyecektir. Kurul, ret kararını ekonomik 
gerekçelere dayandıracak, yoğunlaşma sonucunda rekabetin ilgili piyasada 
önemli ölçüde etkileneceği ihtimalini somut açıklamalarla gösterecektir. Zira 
fiili ve potansiyel rekabet bakımından verilere değil, varsayım ve kuşkulara 
dayanan karar verilemez84.  

Birleşme veya devralma işleminin tarafı teşebbüsler, rekabetin 
kısıtlanacağı endişesinin gerçekçi ve nesnel değerlendirmelere dayanmadığını 
düşünüyorsa, Kurul kararına karşı Danıştay’da iptal davası açabileceklerdir85. 
İptal davasının sonucuna göre, şartları çerçevesinde, birleşme veya devralma 
işleminin geciktirilmesi, hatta imkânsızlaşması sebebiyle teşebbüsler maruz 
kaldıkları zararı Rekabet Kurumu’ndan talep edebileceklerdir. Olumsuz Kurul 
kararı sebebi ile yoğunlaşma işleminin hiç gerçekleştirilememiş veya geç 
gerçekleştirilmiş olmasının doğurduğu zararlar, tam yargı davası çerçevesinde 
talep edilebilecektir. 

3) Yoğunlaşma işlemine Kurul’un izin vermesi 

Yoğunlaşma işleminin rekabeti kısıtlamayacağı hallerde, Kurul izin 
verecektir. İzin sürecinden sonra birleşen veya devralan teşebbüslerin rekabet 

                                                
84  Rekabet Kurulu kararlarının bağlı yetki/takdir yetkisine tabi olup olmaması hakkında bkz. 

TOPÇUOĞLU, s. 110, dpn. 165. 
85  Kurul kararlarının yargısal denetimi konusunda geniş bilgi için bkz. EĞERCİ, Ahmet, Rekabet Kurulu 

Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2004, s. 230 vd; 
BOLATOĞLU, s. 3 vd (Konuya ilişkin örnek olarak, Danıştay tarafından verilen, Kurul’un “Vatan 
Gazesi Kararı”nın iptaline ilişkin karar verilebilir). 
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ihlalleri, herhangi bir özellik arz etmeyecek, RKHK m. 6 (ve 4) hükmü 
kapsamında muamele görecektir. 

4) Yoğunlaşma işlemlerine Kurul’un şartlı izin vermesi 

a) Birleşen veya devralan teşebbüslerin şartın gereklerini yerine 
 getirmeleri 

Birleşen ve devralan teşebbüsler Kurul kararında öngörülen şartlara uy-
gun hareket etmişlerse herhangi bir takibe maruz kalmaları düşünülemez. 
Teşebbüslerin, birleşme veya devir sürecini taahhütleri doğrultusunda 
yürütmeleri halinde birleşme veya devir işlemi; her halükarda kesinleşecek, 
RKHK m. 6 (ve 4) hükmü dışında rekabet ihlali ile ilgili iddialarla 
karşılaşmayacaktır. 

b)  Birleşen veya devralan teşebbüslerin şartın gereklerini yerine 
 getirmemeleri 

Birleşme veya devir işlemine şartlı izin verilmesini, şartın bozucu veya 
geciktirici olmasına göre iki farklı ihtimalde değerlendirmek gerekir. Kurul’un 
birleşecek veya devralacak teşebbüsler için öngördüğü şart geciktirici şart ise, 
şarta uyulmaması ihtimalinde birleşme veya devralma işlemine izin 
verilmeyecektir. Taahhütlerine veya öngörülen şarta uygun hareket etmeyen 
teşebbüslerin, birleşme veya devir işlemine izin verilmediği gerekçesi ile zarar - 
ziyan talebinde bulunmaları ihtimalinden de söz edilemeyecektir. 

Kurul’un öngördüğü şart bozucu nitelikte ise birleşme veya devir 
işleminin akıbeti tartışmaya açıktır86. İlk ihtimal, birleşme veya devir işlemine 
ilişkin iznin kaldırılması dolayısıyla birleşme veya devrin sona erdirilmesi 
yoluna gidilmeksizin taahhüt ya da şarta uygun hareket ermeyen teşebbüslerin 
icra ettikleri rekabet ihlalini RKHK m. 6 (ve 4) hükmü çerçevesinde 
değerlendirmektir. Fakat bu ihtimalin, taahhütlerine veya öngörülen şarta 
uymayan teşebbüslerin sebep oldukları sonucu telafi etmeyeceği, birleşen 
teşebbüslerin ve yöneticilerinin caydırıcılık bakımından ayrıca 
cezalandırılmaları gereği aşikârdır. Bu durumda teşebbüslerin taahhütlerine veya 
“Kurul’un öngördüğü şartlara uymama” halini ağır, caydırıcı niteliği yüksek 
idari para cezası ile cezalandırma sebebi kabul eden, RKHK m. 10 veya 16’ya 
eklenecek açık bir hükme ihtiyaç vardır. Zira izin kararının RKHK m. 13’te 
olduğu gibi geri alınması veya hiç alınmamış sayılması, birleşme veya devralma 
işleminin sona erdirilmesi ile, pay sahiplerinin, alacaklıların ve kamunun 

                                                
86  Şart ve taahhüde aykırılık halinde uygulanacak tedbirlere ilişkin çözüm önerileri için bkz. 

http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/BD-Cozumlerine_Iliskin_Kilavuz_Taslagi.pdf 
[10.03.2011 (s. 6 vd)]. 
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uğrayacağı zarar dikkate alındığında isabetli bir yol olmayacaktır87. Öyleyse 
Kurul’un öngördüğü şartı ihlal eden teşebbüslere ve yöneticilerine, kusurları 
ölçüsünde, para cezası uygulamakla yetinilmelidir. 

Diğer ihtimal, birleşme ve devralmaların Kurul’a bildirilmemesini 
düzenleyen RKHK m.11/b hükmünü kıyasen uygulayarak, karara bağlanan 
şartları ve yükümlülükleri yerine getirmeyen teşebbüslerin birleşme veya devir 
işlemini sonlandırmalarına karar vermektir. Biz bildirilmeyen birleşme ve 
devralmaların sonuçlarını düzenleyen RKHK m. 11/b hükmünün, Kurul’un 
şartlı izin verdiği birleşme veya devralmalara uygulanamayacağını 
düşünmekteyiz. Zira izin alınmayan ve RKHK m. 7’yi ihlal eden birleşmelerde, 
birleşme veya devir işleminin tasfiyesi süreci, telafisi güç, hatta imkânsız pek 
çok soruna gebedir. Nasıl uygulanacağı, takibi düzenlenmeyen; muvazaalı 
(danışıklı) ve hileli işlemlere açık; taraflar, alacaklılar, pay sahipleri ve kamu 
açısından ciddi zararlara sebep olabilecek tedbirlerin, şartlı izinlere de 
uygulanması düşünülemez. Aynı sorun ve güçlükler, bir iş biriminin elden 
çıkarılması, rakiplerle bağların koparılması, erişim sağlama, uzun dönemli 
münhasır anlaşmaların değiştirilmesini içeren yollarda da vardır88. 

 

VI) SONUÇ 

Rekabet politikasının üç önemli aracı; rekabeti kısıtlayıcı işbirliği 
davranışlarının (teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği 
kararları), hâkim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi ve 
yoğunlaşmaların kontrolüdür. Yoğunlaşma riski doğuran işlemler ilgili 
pazardaki rekabeti doğrudan etkilemekte ve rekabetten beklenen faydaları 
ortadan kaldırmaktadır. Rekabet hukukunda yoğunlaşma işlemlerinin, birleşme 
veya devralma, kontrolün devralınması ve ortak girişim olmak üzere üç temel 
görünümü olduğunu söylemek mümkündür.  

2010/4 say. Teb. 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve önemli 
yenilikler getirmiştir. Yeni Tebliğ’in 5. maddesinde birleşme ve devralma 
sayılan haller, “kontrolde kalıcı değişiklik gerçekleşmesi” vurgusu ile hükme 
bağlanmaktadır. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 4/1’de pazar payı ve ciro ile ilgili ikili 
bir eşik öngörülmüşken, 2010/4 say. Teb. m. 7’de “ciro esaslı bildirim eşiği” 
sistemine geçilmiştir. Ayrıca işlemin taraflarından birinin yabancı teşebbüs 
olması ihtimaline binaen dünya cirosunun da değerlendirme kapsamına alındığı 

                                                
87  http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/BD-Cozumlerine_Iliskin_Kilavuz_Taslagi.pdf 

[10.03.2011 (s. 25, 26)]. 
88  http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/BD-Cozumlerine_Iliskin_Kilavuz_Taslagi.pdf 

[10.03.2011 (s. 6-23)]. 
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görülmektedir. 2010/4 say. Teb.’de, ciro eşiği ile ilk aşamada tarafların toplam 
ciroları, ikinci aşamada ise tarafların ayrı ayrı ciroları esas alınmıştır. Böylece 
bir yoğunlaşma işleminin bildirime tabi olması için, taraf teşebbüslerin toplam 
ciroları ile ayrı ayrı dikkate alınacak cirolarının Tebliğ’in belirlediği eşikleri 
aşması gerekmektedir. 2010/4 say. Teb.’de isabetli olarak ve 1997/1 sayılı 
Tebliğ’den farklı olarak, m. 7/1’de yer alan eşiklerin Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 
tarih olan 01.01.2011 tarihinden itibaren iki yılda bir Rekabet Kurulu tarafından 
yeniden belirleneceğine ilişkin hükme yer verilmektedir. 

2010/4 Sayılı Tebliğ’in 14. maddesi ile, eski 1997/1 sayılı Tebliğ’de yer 
verilmemiş olan “taahhüt” mekanizması düzenlenmiştir. Teşebbüsler, RKHK m. 
7 kapsamında ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarını gidermek amacıyla nihai 
karara kadar taahhüt verebileceklerdir. Rekabet Kurulu, taraf teşebbüslerin 
taahhütlerine ilave olarak izin kararında, taahhütlerin yerine getirilmesini 
sağlamaya yönelik şart ve yükümlülük öngörebilecektir.  

Rekabet Kurulu’nun ciro eşiğini aşan yoğunlaşmalar için verebileceği 
izne ilişkin kararı bir tür “onay” şeklinde değerlendirildiğinde, onay (izin), ilgili 
teşebbüslerin gerçekleştirmek istedikleri işlem açısından bir tamamlayıcı 
unsurdur. İşte bu noktada, Rekabet Kurulu’nun verdiği izin, taraf teşebbüslerin 
gerçekleştirmek istediği işlemi adeta tamamlamakta ve işlemin geçerli olarak 
yürümesini sağlamaktadır. İznin verilmesiyle birlikte işlem, ilgili teşebbüslerin 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri şekilde sonuçlanmaktadır. Şartlı izin müessesesi 
bu aşamada devreye girmektedir. Şartlı izin kararı ile, teşebbüslerin işlemi 
gerçekleştirmek istedikleri hali ile normalde izin verilmeyecekken işlemin 
rekabeti kısıtlayan yönü giderilmekte ve işlemin olumlu etkilerinden piyasanın 
da mahrum kalmasının önüne geçilmektedir. 

Yoğunlaşma işlemine izni, bozucu şarta bağlamanın ekonomik, fiili ve 
hukuki açılardan sakıncaları bulunmaktadır. Birleşme veya devir işlemi, geçerli 
olarak kurulmuş ve sonuçlarını doğururken birleşme veya devir işlemine taraf 
teşebbüslerin Kurul’un izin için belirlediği şartı yerine 
getirmemesi/getirememesi halinde, iznin ger alınması ve sürecin tasfiyesi, 
katlanılması güç sonuçlara yol açacaktır.  

Şart ve taahhütlerin, uygulama esaslarının ihlali ve yaptırımı RKHK’da 
düzenlenmelidir. Her halükarda yoğunlaşma işleminin tasfiyesi yerine hem taraf 
teşebbüslere hem de yöneticilerine fevkalade ağır ve bu sebeple caydırıcı nitelik 
taşıyacak para cezaları ile yetinilmelidir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TEMEL HAKLARIN KORUNMASI 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Reform Antlaşması olarak da nitelendirilen Lizbon 
Antlaşması’nın Avrupa Birliği temel haklar düzeninde getirdiği değişiklikler ele 
alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Lizbon Antlaşması’nın temel haklar 
konusunda getirdiği değişiklikleri açıklamak ve Lizbon  Antlaşması’nın Avrupa 
Birliği temel hak koruma sisteminde gerçek anlamda bir yenilik getirip 
getirmediğini tartışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Lizbon Antlaşması, Temel Haklar 
Şartı, AB’nin AİHS’ne katılması. 

 
PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE 

EUROPEAN UNION  
AND INNOVATION BROUGHT BY THE LISBON TREATY 

 

ABSTRACT 

In this study, the changes on the regulations of the fundamental rights 
of the European Union brought by the Treaty of Lisbon, which is also 
considered as the Reform Treaty are discussed.  The main purpose of the study 
is clarifying the Treaty of Lisbon and discussing whether the Treaty of Lisbon 
has brought a real innovation in the fundamental rights protection system of 
European Union. 

Keywords: European Union, Lisbon Treaty, Charter of Fundamental 
Rights, Entry of the European Union into the European Convention on Human 
Rights. 
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I. GİRİŞ 

İkinci Dünya savaşından sonra Avrupa’da barışı hâkim kılmak ve 
Avrupa ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmek üzere kurulan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, sınırların kalktığı bir ortak pazar ve ortak para 
sistemini adım adım hayata geçirmiştir. Bugün Avrupa Birliği (AB) yalnızca 
ekonomik alanda değil, aynı zamanda siyasal alanda da bir bütünleşmeyi 
amaçlamaktadır. Kısacası AB, ekonomik, siyasal ve anayasal bir bütünleşmeyi 
ifade eder hale gelmektedir. Gerçekten Topluluk zamanla salt ekonomik bir 
topluluk olmaktan çıkarak kapsamlı ve derin bir değerler topluluğuna 
dönüşmüştür. Avrupa bütünleşmesini kendine özgü kılan özelliklerinden birisi 
de, AB’nin kendi egemenlik işlemlerine karşı hukuksal koruma sunan tek ulus-
üstü veya uluslararası kuruluş olmasıdır.1 

Bugün Avrupa Birliği sadece ekonomik bir birlik değil, aynı zamanda 
bir değerler birliğidir. Özü itibariyle bir değerler topluluğu olan Avrupa 
Birliği’nin temel değerleri; özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel 
özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğüdür. Avrupa Birliği’nin bir değerler 
topluluğu olduğu özellikle temel haklar alanında kendisini açıkça 
göstermektedir. Nitekim Avrupa Birliği uzun bir süreden beri yalnızca hukuk 
topluluğu olarak değil, aynı zamanda temel hak topluluğu olarak da kabul 
edilmektedir.2  

Temel haklar gerçekte açıkça antlaşmaların konusunu oluşturmamasına 
rağmen zaman içerisinde Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) 
içtihatlarıyla türetilmiş ve geliştirilmiştir.3 ATAD, başlangıçta takındığı 
çekingen tutumdan sonra 1969 tarihli Stauder4 kararıyla başlayan ve artarak 
devam eden yargıç yapımı bir temel hak koruması geliştirmiştir. ATAD, 
karşılaştırmalı hukuk yoluyla üye devletlerdeki ortak anayasal ilkelerden ve 
başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak üzere üye devletlerin 
taraf oldukları uluslararası sözleşmelerden türettiği temel hakları, Topluluk  
temel hakları olarak tanımıştır. Bu yolla ATAD, kapsamlı ve dikkate değer bir 
Topluluk temel haklar kataloğu geliştirmiştir. İçtihat yoluyla tanınan bu temel 

                                                
1  MAYER, Franz C., “Schutz vor der Grundrechte-Charta oder durch die Grundrechte-Charta?: 

Anmerkungen zum europäischen Grundrechtsschutz nach dem Vertrag von Lissabon”, Ingolf Pernice 
(Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU ohne Verfassung?, Nomos Verlag, Baden-Baden 
2008, s. 7. 

2  PACHE, Eckhard ve RÖSCH, Franziska, “Die Grundrechte der EU nach Lissabon”, Europäisches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Heft 10, Oktober 2009, s. 394; TERHECHTE, Jörg Philipp, 
Konstitutionalisierung und Normativität der europäischen Grundrechte, Mohr Siebeck Verlag, 
Tübingen 2010, s. 7. 

3  KOBER, Martin, Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union,  Herbert Utz Verlag, München 
2009, s. 8. 

4  EuGH, 12.11.1969, Rs. C-29/69, Stauder, Slg. 1969, 419. 
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haklar, Topluluk hukukunun genel ilkeleri olarak Antlaşmalarla aynı değer ve 
etkide geçerli olmuştur. Topluluk temel hak korumasının içtihadi yoldan 
gelişimi daha sonraki dönemde antlaşmalarda da açıkça tanınmıştır.5   

Bu konudaki son gelişme ise Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 
ilanı ve bunun Lizbon Antlaşması ile hukuken bağlayıcı bir metne dönüşmesi ve 
devamında AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne katılması yönünde 
girişimlerin başlamış olmasıdır.  

Bu makalede, ilk olarak, Avrupa Birliği’nde temel hak korumasının 
tarihsel süreç içerisindeki seyri ana hatlarıyla ortaya konulacak, daha sonra ise, 
Lizbon Antlaşması’nın temel haklarla ilgili getirdiği yenilikler ele alınacaktır. 

 

II.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TEMEL HAKLARIN 
 KORUNMASININ GEREKLİLİĞİ 

Günümüzde egemenlik yetkisi, artık yalnızca devletler tarafından 
kullanılmamaktadır. Avrupa Birliği de kendisine aktarılan yetkileri kullanarak 
üye devletlerdeki bireyleri doğrudan yetkilendirici ya da yükümlülük altına 
sokucu kurallar koyabilmektedir. Avrupa Birliği, üye devletlerin hukuk 
düzeninde etkili olabilecek şekilde kapsamlı bir egemenlik yetkisine sahiptir. 
Gerçi AB, bir devlet iktidarı kullanmamaktadır. Ancak, herkes için ve herkese 
karşı bağlayıcı hukuk yaratma yetkisine sahiptir. Ulus üstü düzeyde böyle bir 
ulus üstü iktidar oluşumu karşısında bireylerin ulusal düzeylerde olduğu gibi 
temel koruyucu mekanizmalara ve düzeltici yollara sahip olması gerekir. 
Avrupa Birliği hukukunun iç hukuk karşısındaki üstünlüğü nedeniyle üye 
devletlerin anayasalarında düzenlenen temel hakların Topluluk organları 
tarafından çıkarılan hukuksal işlemlere karşı geçerliliği ileri sürülemez. Bu 
yüzden doğrudan Topluluk düzeyinde etkili bir temel hak koruması sisteminin 
getirilmesi zorunludur.6  

ATAD’ın Topluluk hukukunun bireyler üzerinde de doğrudan 
uygulanabilirliğine7 ve Topluluk hukukunun ulusal hukuk karşısındaki 

                                                
5  KOBER, s. 8. 
6  HARATSCH, Andreas, “Der kooperative Grundrechtsschutz in der Europäischen Union”,  Andreas 

Haratsch ve Peter Schiffauer (Hrsg), Grundrechtsschutz in der Europäischen Union, Berliner 
Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007, s. 9-10. 

7  EuGH, Rs. 26/62, van Gend & Loos, Slg. 1963, 1, 15. 
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üstünlüğüne8 ilişkin yol gösterici nitelikteki kararları, temel hakların Topluluk 
alanında da korunmasını gerektirmiştir.9 

Avrupa Topluluğunun kurucu antlaşmalarını kaleme alanlar, Antlaşma 
metninde temel haklara atıfta bulunmayı gerekli görmemişlerdir.  Avrupa 
Topluluğu bünyesinde bir araya gelen her devlette temel haklar ve insan hakları 
güvence altına alınırsa, böyle bir işbirliğinden, başlangıçta inanıldığı gibi, temel 
hak ihlallerinin ortaya çıkmayacağı düşünülmüştür. Bu inanç mantığa aykırı 
görülmektedir. Zira, Avrupa Antlaşmaları çerçevesinde üye devletlerin 
bütünleşmesi hükümetler arası işbirliğinin ötesine taşmaktadır ve oluşturulan bu 
yeni yapının işlemleri veya faaliyetleri ulusal temel hak korumasının sınırlarına 
tabii tutulmaktadır. Avrupa Birliği organları egemenlik yetkileri kullanmaktadır 
ki, bu işlemlerin bir kısmı gerçek ve tüzel kişiler için doğrudan etki 
doğurmaktadır. Hürriyetçi demokrasinin prensipleri, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması kaydını içerir ve hak ve özgürlüklere saygı, devletin iktidar yetkisinin 
kullanımını sınırlar. Ancak AB‘de yürütülen anayasa sorunu ile ilgili 
tartışmalarda bugüne kadar AB’nin kendisine ait temel değerleri ve hukuken 
bağlayıcı temel haklar kataloğunu gerekli kılan bir devlet benzeri yapı olup 
olmadığı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştır. Ancak anayasa hukukunun 
genel ilkeleri dışında AB’nin kendine ait bir temel haklar kataloğuna sahip 
olması gerektiğinin spesifik hukuksal bir gerekçesi bulunmaktadır. Temel haklar 
kataloğu, üye devletlerin AB hukuku yoluyla temel hakların korunmasından 
vazgeçmesi ve temel hakların özünün boşaltılmasını önlemek için gereklidir.10  

 

III.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TEMEL HAK KORUMASININ 
 GELİŞİMİ 

A. Başlangıçtan Temel Haklar Şartı’na Kadar Olan Dönem 

Avrupa Topluluğu kurucu antlaşmalarında bazı istisnalar dışında temel 
haklara veya temel hak benzeri güvencelere yer verilmemiştir. Antlaşmalarda 
yer alan düzenlemelerden en önemlisi ortak pazar ile ilgili olan ve „dört 
özgürlük“ olarak adlandırılan malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımı özgürlüğüdür. Bunların dışında Antlaşmalarda yer alan diğer 

                                                
8  EuGH, Rs. 6/64, Costa/ENEL, Slg. 1964, 1251, 1253; EuGH, Rs. 11/70, Internationale 

Handelsgesellschaft, Slg. 1970, 1125. 
9  SCHULTE-HERBRUGGEN, Elena “Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union nach dem 

Vertrag von Lissabon”, Zeitschrift für Europarechtliche Studien, Heft 3, 2009, s. 346. 
10  SCHIFFAUER, Peter, “Der Schutz der Grundrechte im System der Europäischen 

Unionsgrundordnung”, Andreas Haratsch ve Peter Schiffauer (Hrsg), Grundrechtsschutz in der 
Europäischen Union, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007, s. 33-34. 



Avrupa Birliği’nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması’nın Getirdiği Yenilikler 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  129 

temel haklar ise, yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme 
ve seçilme hakkı, ayrımcılık yasağı ve eşit işe eşit ücret ilkesidir.11  

Genel kabul gören görüşe göre, kurucu antlaşmalarda temel haklara yer 
verilmemesinin nedeni, insan haklarının esas olarak ekonomik ve teknik 
karakterli bir yapılanmayı amaçlayan Avrupa Topluluklarının başlangıçtaki 
öncelikleri arasında yer almamasıdır.12 Başlangıçta ticaretin serbestleştirilmesi 
amacıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun yalnızca üye devletleri 
yetkilendireceği ve yükümlülük altına sokacağı, bireylerin haklarını 
etkilemeyeceği düşüncesi hâkimdi.13 Bir başka deyişle, Topluluğu kuranlar o 
tarihte Antlaşmaların ekonomik ve sosyal içerikli hükümlerinin temel haklarla 
ilişkisini bütünüyle gözden kaçırmışlardır. 

Avrupa Topluluklarının kuruluşundan hemen sonra Topluluk hukuku 
işlemleriyle veya Topluluk hukukuna dayanılarak yapılan işlemlerle gerçekleşen 
temel hak ihlallerinin nasıl önleneceği sorunu ortaya çıkmıştır. Adalet Divanı bu 
ortamda büyük bir cesaret örneği göstererek hukuk devleti konusunda ortaya 
çıkan bu açığı kapatmak amacıyla AİHS’ne ve üye devletlerdeki temel hak 
düzenlerine dayalı içtihadi bir temel hak koruması geliştirmeye başlamıştır.14  

AB Antlaşması Adalet Divanına, Antlaşmaların uygulanmasında ve 
yorumlanmasında Birlik Hukukunun korunması görevi vermektedir. Adalet 
Divanı iptal davası çerçevesinde Komisyon ve Konsey işlemlerinin hukuka 
uygunluğunu denetler. Birliğin bütün faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu 
sağlamaya yönelik Antlaşmada yer alan bu hükümler, hukuk devleti prensibinin 
açık bir işareti olarak kabul edilmektedir.15 AB hukuk düzeni, ağırlıklı olarak 
ekonomik ve sosyal konuları düzenleyen kısmi bir hukuk düzeni şeklindedir. 
Adalet Divanı, bütüncül bir hukuk düzeninin bulunmadığı böyle bir ortamda 
Antlaşmaların kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirebilmek amacıyla 
kararlarına dayanak oluşturacak temel ilkeleri tespit etmiş veya bizzat kendisi 
yaratmıştır. Böylelikle Adalet Divanı Topluluk hukukunun boşluklarını 
doldurmak için bir dizi genel hukuk ilkesi geliştirmiştir. Adalet Divanı bu 

                                                
11  LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, “Die Entwicklung des Schutzes der Grundrechte 

in der EU”, Zeitschrift für Rechtspolitik, Heft 8, 2002, s. 329-330. 
12  TRETTER, Hannes, “Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union – vergebene Chance oder 

Hoffnung?”, DIE UNION, 1/2001, s. 44; PESCATORE, Pierre, “Bestand und Bedeutung der 
Grundrechte in der Europaeischen Gemeischaften”, EuGRZ, 1978, s. 441; MARCUS-HELMONS, 
Silvia, "Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı: Ortaya Çıkışı ve Sorunları”, Kaboğlu, İbrahim Ö. (edt.), 
Kopenhag Kriterleri: Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Ortak Paydası mı?, İstanbul Barosu İnsan 
Hakları Merkezi Yayını, İstanbul 2001, s. 83; TEZCAN, Ercüment, Avrupa Birliği Hukuku'nda Birey, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s. 148. 

13  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 346. 
14  TRETTER, s. 45; TERHECHTE, s. 44. 
15  PESCATORE, s. 441. 
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konuda kendisini yalnızca Topluluk hukukundaki kural boşluğu nedeniyle 
yetkili görmemiş, aynı zamanda Topluluğun hukuk devletine uygun bir yapıya 
bürünmesinin bir gereği olarak yükümlü de saymıştır.16  

Avrupa Birliği hukukunda temel hakların korunmasının temelinde 
Topluluk Mahkemesi’nin kurucu kararları yer almaktadır. Bir başka deyişle, AB 
hukukunda temel hakların korunması, ATAD’ın attığı cesur adımlarla 
gelişmiştir. ATAD, Topluluğun kuruluşundan kısa bir süre sonra, erken 
sayılabilecek bir dönemde Topluluk alanında temel hakları tanımaya başlamıştır. 
ATAD, 1960’lı yılların sonlarından itibaren içtihada dayalı bir temel hak 
koruması geliştirmeye başlamıştır. Bu gelişim çizgisinde ilk karar 1969 tarihli 
Stauder kararıdır. Bu kararda ATAD, temel hakları, Topluluk hukukunun genel 
ilkeleri olarak kabul etmiştir. Bu karardan kısa bir süre sonra 1970 yılında 
verdiği Internationale Handelsgesellschaft kararında, üye devletlerin iç 
hukukunda tanınan temel haklar karşısında Topluluk hukukunun üstünlüğünü 
kabul etmiştir. Böylelikle Topluluk hukuku içerisinde temel hakların korunması 
sağlanmış olmaktadır. 1974 tarihli Nold kararında, üye devletlerin ortak 
anayasal gelenekleri, temel haklar içtihadının kaynağı olarak kabul edilmiştir. 
1979 tarihli Hauer kararında ise, üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinin 
yanı sıra AİHS de temel hakların korunmasının hukuksal dayanakları arasına 
sokulmuştur.  

Bu kararlar sonrasında Topluluk Mahkemesi’nin ulaştığı sonuç şudur: 
Temel haklar, Mahkeme’nin saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlü olduğu 
Topluluk hukukunun genel prensiplerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur; üye 
devletlerin ortak anayasal gelenekleri ve üye devletlerin katıldıkları ya da taraf 
oldukları insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalar, özellikle de Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, Topluluk hukuk düzeni içinde temel hakların 
korunmasının hukuksal dayanaklarıdır.17  

Topluluk hukukunda temel hak korumasının gelişiminde en büyük pay 
kuşkusuz Adalet Divanı’na aittir. Bununla birlikte Topluluk organlarının temel 
haklara ilişkin bildirileri ve Antlaşmalarda yapılan bazı değişiklikleri de 
unutmamak gerekir. Her ne kadar bu bildiriler hukuken bağlayıcı nitelikte 
olmasa da, Adalet Divanı’nın izlediği yolu onaylaması bakımından önemlidir. 
Temel haklara ilişkin bildirilerle Avrupa Birliğinin oluşturulması yönünde uzun 
soluklu ve ihtiyatlı bir ilerleme amaçlanmıştır. 

                                                
16  POLLAK, Christiana, Verhaeltnismaessigkeitsprinzip und Grundrechtsschutz in der Judikatur des 

Europaeischen Gerichtshofs und des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, Nomos Verlag, Ba-
den-Baden 1991, s. 23. 

17  ÇAVUŞOĞLU, Naz, “Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: “Katılım Meselesi”, 
Anayasa Yargısı, Sayı: 22, 2005, s. 1. 
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Temel haklara ilişkin topluluk organlarının bildirileri; 1975 tarihli 
Avrupa Birliği Hakkında Komisyon Raporu, 4 Şubat 1976 tarihli Komisyon 
Raporu, 1977 tarihli Ortak Bildiri, Avrupa Konseyi’nin 1978 tarihli Demokrasi 
Bildirisi, 1979 tarihli Komisyon Memorandumu, 1979 Tarihli Avrupa 
Parlamentosu Kararı, 1989 tarihli Avrupa Parlamentosu Bildirisi şeklinde 
sıralanabilir.18  

Temel haklara ilişkin antlaşma değişikliklerine gelince, ilk defa 1986 
tarihli Avrupa Tek Senedi, başlangıç bölümündeki düzenlemesiyle temel hak 
korumasında gelinen noktayı teyit etmiştir. Topluluk yazılı hukukunda AİHS’ne 
ilk referans siyasi işbirliği hedefinin öne çıktığı Avrupa Tek Senedi’nin 
Başlangıç bölümünde yer almıştır. Buna göre, üye devletler, kendi anayasaları 
ve yasaları ile AİHS ve Avrupa Sosyal Şartı’nda tanınan temel haklar ve 
özellikle hürriyet, eşitlik ve sosyal adalet temelinde demokrasiyi geliştirmede 
kararlı olduklarını vurgulamaktadırlar.19 

1993’de yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ise, ATAD’ın temel 
haklar içtihadını Antlaşma’ya aktararak, yargıç yapımı/yazısız Topluluk temel 
haklar hukukunun kaynaklarını yazılı hukuka taşımıştır. Bir başka deyişle, 
Maastricht Antlaşması, Adalet Divanının o güne kadar AİHS ve ortak anayasal 
geleneklere dayanarak oluşturduğu temel haklar içtihadını onaylamıştır. 

1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ile temel hakların önemi AB 
sisteminde daha da artmış, temel haklar alanındaki gelişme sürdürülmüştür. 
Amsterdam Antlaşması, Avrupa Birliği Antlaşması’nda yaptığı değişiklikle 
Maastricht’in Başlangıç’da yer verdiği prensipleri Antlaşmanın 6. maddesinin 1. 
fıkrasına yerleştirmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6/1. maddesine göre, üye 
devletlerin ortak prensipleri olan hürriyet, demokrasi, insan haklarına ve temel 
hürriyetlere saygı ile hukuk devleti, AB’nin de üzerine kurulu olduğu temel 
prensiplerdir. Amsterdam Antlaşmasının temel hakların korunmasına ilişkin 6. 
maddesinin 2. fıkrası, Adalet Divanının yargı yetkisini kullanabileceği hükümler 
arasında saymaktadır.20 Böylelikle Adalet Divanının temel hakları koruma işlevi 
güçlendirilmiştir.21 Amsterdam Antlaşması, temel haklara saygının yargısal 
denetimine pozitif hukuk dayanağı getirmenin yanı sıra, Maastricht 
Antlaşması’na eklediği F.1 maddesiyle, temel haklar koruması alanında siyasi 

                                                
18  METİN, Yüksel, “Avrupa Birliği’nde Hukuk Devleti Unsurları”, Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan ve 

Adnan Küçük (Edt.), Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, Adres Yayınları, Ankara 2008, 
s. 608-610. 

19  TEZCAN, s. 162. 
20  ARSAVA, Füsun, “Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 2/2000, s. 192. 
21  DÖRR, Oliver ve MAGER, Ute, “Rechtswahrung und Rechtsschutz nach Amsterdam”, Archiv des 

öffetlichen Rechts, Band: 125, 2000, s. 423. 
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bir yaptırım usulü de öngörmüştür. Getirilen bu usule göre, temel hakları ihlal 
eden AB üyesi bir devlet, şikâyet edilebilecektir. 2001 tarihli Nice Antlaşması, 
bu yaptırımın uygulanması ile ilgili “açık bir riskin” varlığı koşulunu getirmiştir. 
Amsterdam Antlaşması ayrıca, uyrukluk, cinsiyet, ırk, din, yaş ve cinsel 
tercihler nedeniyle ayrımcılık yasağı ilkesini getirmiştir. Antlaşma’nın getirdiği 
yeniliklerden bir diğeri de, vatandaşların AB organlarının resmi dokümanlarına 
erişimini kolaylaştırmak olmuştur. Böylelikle AB, daha şeffaf hale getirilmiştir. 

 

B. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 

Avrupa Birliği temel hak korumasının gelişiminde Temel Haklar 
Şartı’nın kabulü bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Temel Haklar Şartı ile 
temel hakların AB’nin kurucu prensibi ve meşruiyet kaynağı olduğu, AB’nin 
temel haklara saygı yükümünün Topluluk Mahkemesi kararlarıyla da kabul 
edildiği ve tanımlandığı vurgulanmakta ve temel haklar, yazılı bir listeyle 
görünür kılınmaktadır.22  Temel Haklar Şartı’nın amacı, AB kurumlarının insan 
haklarına saygı duymasını sağlamak, temel hakları güvence altına almak 
suretiyle etkin bir şekilde korumaktır. 

Temel Haklar Şartı’nın kabulü yönündeki çaba 1999 yılında başlamıştır. 
1999 yılının başında dönem başkanlığını devralan Almanya, Temel Haklar Şartı 
projesine özel önem vermiş ve Şart’ın kabul edilmesini öncelikli hedefler 
arasına koymuştur. 1999 yılının Haziran ayında yapılan Köln zirvesinin sonuç 
bildirgesinde şöyle denilmektedir: “Avrupa Konseyi, Avrupa Birliğinin şu 
andaki gelişiminde Birlik alanında geçerli olan temel hakların bir şartta 
toplanması ve böylece görünür kılınabilmesi görüşünü taşımaktadır”. Köln 
zirvesinde ayrıca, şartın özgürlük, eşitlik ve yargısal hakları, Birlik 
vatandaşlığına bağlı haklar ile ekonomik ve sosyal hakları içereceği; ekonomik 
ve sosyal hakların program hükümler olarak düzenlenmemesi kararlaştırılmıştır. 
Böylece daha Köln zirvesinde AİHS’nde yer alan hakların oluşturulacak Şart 
için yeterli olmayacağı kabul edilmiştir. Zira, AİHS, sosyal haklar ile Birlik 
vatandaşlığına bağlı hakları içermemektedir.23  

Temel Haklar Şartı’nda yer alacak hakların belirlenmesinde hangi 
kaynaklardan yararlanılacağı Köln zirvesinde AİHS, üye devletlerdeki ortak 
anayasal gelenekler, Avrupa Sosyal Şartı ve İşçilerin Sosyal Haklarına Dair 
Topluluk Şartı olarak tespit edilmiştir. Bu dört kaynağın gösterilmesiyle Avrupa 
Birliği Antlaşması’nın 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemenin 
kapsamı genişletilmiş olmaktadır. Bu düzenlemede yalnızca ortak anayasal 

                                                
22  TERHECHTE, s. 52-53. 
23  TRETTER, s. 47. 
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gelenekler, AİHS ve topluluk hukukunun genel ilkeleri yer almaktaydı. Avrupa 
Birliğine üye devletlerin çoğunluğunda iktidarda bulunan sosyal demokrat 
hükümetler, Şart’ta sosyal haklara da yer verilmesini istemişlerdir. 

Bu direktiflere uygun olarak hazırlanan Temel Haklar Şartı’nda, toplam 
54 madde yer almakta ve Şart, bir başlangıç ve yedi bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm "insan onuru" (m. 1-5), ikinci bölüm "özgürlükler" (m. 6-19), 
üçüncü bölüm "eşitlik" (m. 20-26), dördüncü bölüm "dayanışma" (m. 27-38), 
beşinci bölüm "vatandaşlık hakları" (m. 39-46), altıncı bölüm "yargısal haklar" 
(m. 47-50) ve son olarak yedinci bölüm "Şart’ın uygulanması ve 
yorumlanmasına ilişkin genel hükümler" (m. 51-54) başlığını taşımaktadır. 

Şart metni büyük ölçüde mevcut hukuki metinler esas alınarak 
hazırlanmıştır. Bundan dolayı Şart, devrimci nitelikte yeni bir kodifikasyon 
değil, bilakis esas olarak ulusal, ulusal üstü ve uluslararası alanda zaten var olan 
hakların derlenip, sistematik bir şekilde düzenlenmesi niteliğindedir.24  

Şart’ın hukuki bağlayıcılığı sorunu konusunda Köln’de şöyle bir 
uzlaşmaya varılmıştır: Şart’ın antlaşmalara dâhil edilip edilmeyeceği veya ne 
şekilde dâhil edileceği, Şart metninin 2000 yılının Aralık ayında törensel şekilde 
ilan edilmesinden sonra kararlaştırılacaktır. 

Temel Haklar Şartı’nı hazırlamak amacıyla oluşturulan Konvansiyon, 
17 Aralık 1999 tarihinde Brüksel’de çalışmalarına başlamıştır. Konvansiyon, 18 
oturum sonucunda 2 Ekim 2000 tarihinde hazırlanan Şart metnini kabul ederek 
çalışmalarını tamamlamıştır. Şart Taslağı devlet ve hükümet başkanlarınca 
Avrupa Konseyi’nin 13-14 Ekim 2000 tarihli Biarritz toplantısında ele alınmış 
ve kabul edilmiştir. Temel Haklar Şartı, 7 Aralık 2000 tarihinde Nice zirvesinde 
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon tarafından törenle bildirge şeklinde 
ilan edilmiştir. Böylece Şart, hukuki bağlayıcılığa sahip olmayan, ancak önemli 
bir siyasi belge niteliğine sahip olmuştur. Her ne kadar hukuken bağlayıcı 
olmasa da, politik bir niyet bildirisi niteliğinde olsa da, Avrupa Birliği 
Anayasası’nın ilk adımını oluşturması bakımından önemli bir belgedir. Nitekim 
Şart, birkaç yıl sonra, Anayasa Konvansiyonu tarafından hazırlanan ve 29 Ekim 
2004 tarihinde Roma’da imzalanan Avrupa Birliği Anayasası’nın II. Kısmını 
oluşturmuştur. Ancak AB Anayasasının onay sürecinde Fransa ve Hollanda’da 
yapılan referandumlardan “hayır” oyu çıkması ve onay işlemlerini 
tamamlamamış diğer bazı ülkelerin olumsuz yaklaşımları üzerine Anayasa 
projesi rafa kaldırılmıştır. Anayasa projesinden vazgeçilmekle birlikte, 21-22 
Haziran 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen zirvede AB Konseyi, 

                                                
24  METİN, Yüksel, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 57, 

Sayı: 4, 2002, s. 47. 
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Anayasada yer alan önemli yenilikleri içeren bir reform antlaşmasının 
hazırlanması yönünde karar almıştır.  

Avrupa Birliği’ni 21. yüzyıla taşımayı, gerekli kurumsal reformu 
gerçekleştirmeyi ve onu yeni bir hukuki temele oturtmayı amaçlayan25 Reform 
Antlaşması, 18-19 Ekim 2007 tarihinde Lizbon’da gerçekleştirilen gayri resmi 
zirvede 27 AB ülkesinin devlet veya hükümet başkanları tarafından kabul 
edilmiştir. 13 Aralık 2007 tarihinde AB’ye üye devletler tarafından imzalanan 
Lizbon Antlaşması, onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra 1 Aralık 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Lizbon Antlaşması ile birlikte AB kurumları 
reforma tabi tutulmuş ve işleyiş usulü etkinleştirilmiştir. 

Temel Haklar Şartı, 2000 yılının Aralık ayında yalnızca bir bildirge 
şeklinde ilan edilmiş olup, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 1 
Aralık 2009’a kadar hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktaydı. Ancak Temel 
Haklar Şartı, ATAD tarafından, başlangıçta çekingen bir tutum takınmakla 
birlikte, daha sonraki yıllarda bazı kararlarında hukukun bilgi kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi ise, kararlarında Şart’tan 
sıkça söz etmiştir. Ancak bu durum Şart’ın normatif nitelikte olmadığı, yalnızca 
yol gösterici nitelikte olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.26  

Lizbon Antlaşması, temel hakların korunması bakımından yeni bir 
dönemin başlangıcıdır. Lizbon Antlaşması’nın getirdiği en önemli yeniliklerden 
biri, Temel Haklar Şartı’nda öngörülen özgürlükleri ve ilkeleri garanti altına 
alması ve Şart’a hukuki bağlayıcılık kazandırmasıdır. 

 

IV.  LİZBON ANTLAŞMASI’NIN AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL 
 HAKLAR DÜZENİNDE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 

Lizbon Antlaşması’nın hazırlanma sürecinde uzun tartışmalara neden 
olmuş konulardan biri de, 2000 yılında açıklanmakla birlikte, hukuki açıdan 
bağlayıcı olmayan Temel Haklar Şartı’nın statüsüdür. Temel Haklar Şartı’na 
ilişkin olarak bu süreçte dile getirilen en büyük endişe, Şart’ın hukuken 
bağlayıcı hale gelmesinin Avrupa Birliği düzeyindeki yetki paylaşımı kurallarını 
felç etme olasılığıdır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği hukukundaki temel 
hakların korunması konusundaki açıkların kapatılması gereği de bu 
tartışmalarda dile getirilmiştir. Temel hakların Avrupa Birliği düzeyinde 
korunması ile ilgili olarak ele alınan diğer bir konu da, Avrupa Birliği’nin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmadığı, bu nedenle bu Sözleşmede 

                                                
25  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 344. 
26  TERHECHTE, s. 55. 
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öngörülen temel hakların Avrupa Birliği işlemlerinin hukuki denetiminde bir 
ölçüt olarak ele alınamayacağı27 gerçeğinden hareketle AB’nin AİHS’ne 
katılımı meselesidir. 

Lizbon Antlaşması, AB temel hak koruma sisteminde iki önemli 
konuda değişiklik getirmektedir. Birincisi, temel hakları kapsamlı bir şekilde 
yazılı bir belgede toplayan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’na hukuki 
bağlayıcılık kazandırması ve onu AB’nin birincil hukukuyla bütünleştirmesidir. 

Lizbon Antlaşması’nın getirdiği diğer değişiklik ise, AB’nin AİHS’ne 
katılımı için gerekli hukuki temeli oluşturmasıdır. Lizbon Antlaşması, AB’nin 
AİHS’ye katılımını öngörmek suretiyle Avrupa’daki temel hak korumasının 
şeffaf hale gelmesini ve uyumlulaştırılmasını amaçlamıştır.  

Bu iki önemli değişiklik, birincil hukukta Avrupa Birliği 
Antlaşması’nın 6. maddesinde öngörülmüştür. Maddenin ilk fıkrasında, AB’nin 
Temel Haklar Şartı’nda düzenlenen haklar, özgürlükler ve ilkeleri tanıdığı ve 
Temel Haklar Şartı ile Antlaşmaların hukuken eşit değerde olduğu ifade 
edilmiştir. İkinci fıkrada, AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne katılması 
öngörülmüştür. Maddenin üçüncü fıkrasında ise, AB’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde güvence altına alınan haklar ile üye devletlerdeki ortak anayasal 
ilkelerden çıkan haklara Topluluk hukukunun genel ilkeleri olarak saygı 
duyacağı hükmüne yer verilmiştir. 

A. Temel Haklar Şartı İle İlgili Değişiklikler 

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesinin birinci fıkrasına göre, 
“Birlik, 12 Aralık 2007 tarihinde Strazburg’da kabul edilen ve Antlaşmalar ile 
aynı hukuki değere sahip 7 Aralık 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar 
Şartı’nda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri tanır.” 

 Lizbon Antlaşması, Temel Haklar Şartı’nı doğrudan Avrupa Birliği 
Antlaşması veya Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmaya almamıştır. 
Lizbon Antlaşması, diğer konularda olduğu gibi, temel haklar alanında da 
anayasayı çağrıştıracak düzenlemelerden uzak durmuş ve Antlaşma metninde 
doğrudan bir temel haklar kataloğuna yer vermemiştir.28 Oysa Avrupa Birliğini 
Kuran Anayasal Antlaşma, Temel Haklar Şartı’nı doğrudan Anayasal Antlaşma 
metninde düzenlemek suretiyle ona seçkin bir yer vermişti.29 Bu açıdan 
                                                
27  GÜNEŞ, Ahmet M., “Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 1-2, 2008, s. 749. 
28  PAPIER, Hans- Jürgen, “Europas Neue Nüchternheit: Der Vertrag von Lissabon”, Vortrag an der 

Humboldt-Universität zu Berlin am 21. Februar 2008, s. 8 (http://www.whi-
berlin.de/documents/Rede-Prof.Dr.Papier.pdf, 10.01.2010). 

29  GRABENWARTER, Christoph, “Die Grundrechte im Verfassungsvertrag der Europäischen Union”, 
Stefan Hammer/Alexander Somek/Manfred Stelzer/Barbara Weichselbaum (Hrsg.), Demokratie und 
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bakıldığında Lizbon Antlaşması’nın AB Anayasasının gerisinde kaldığı 
görülmektedir.30 AB Anayasası, Temel Haklar Şartı’na Anayasa metninde yer 
vermek suretiyle vatandaşların kendilerini Avrupalı kimliğiyle tanımlamasına 
katkı sağlamayı ve AB işlemlerinin daha kolay kabullenilmesini amaçlamıştır. 
Gerçekten bir temel haklar kataloğunun kurucu antlaşmalarda yer almasının 
AB’nin kullandığı ulus üstü egemenlik yetkilerini sınırlayıcı bir işlevi ve 
tanımlama, meşrulaştırma ve kabullenme fonksiyonunu yerine getireceği 
söylenebilir.31 Temel Haklar Şartı’nın kurucu antlaşmalarda doğrudan yer 
alması özellikle İngiltere’nin sürekli ve yoğun karşı çıkışı nedeniyle 
gerçekleşmemiştir.32  

Lizbon Antlaşması, Temel Haklar Şartı’nı doğrudan antlaşma metnine 
almak yerine, AB’nin Temel Haklar Şartı’nda belirtilen haklar, özgürlükler ve 
ilkeler ile bağlı olduğunu ifade etmekle yetinmiştir. Bir başka deyişle, ABA m. 
6/1’in Temel Haklar Şartı’na yaptığı atfın bir sonucu olarak Temel Haklar Şartı, 
Antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip ve hukuken bağlayıcı bir metin haline 
gelmiştir. Bu nedenle AB Antlaşması’nın 6. maddesini, temel hakları tanıyan ve 
Temel Haklar Şartı’nın hukuki niteliğini ve değerini gösteren bir düzenleme 
olarak görmek gerekir. Temel Haklar Şartı artık AB’nin birincil hukuku arasında 
yer almaktadır. Bir başka deyişle Şart, AB hukuk düzeninde anayasal 
düzeydedir.  Bu durumda de lege lata açısından bakıldığında AB’nin yazılı 
birincil hukukunun kapsamına esas itibariyle Avrupa Birliği Antlaşması, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma, Temel Haklar Şartı, Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu Antlaşması, Protokoller ve Antlaşma ekleri girmektedir.33 

AB Antlaşması’nın 6. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, Te-
mel Haklar Şartı’nın antlaşma metinlerinde yer almamasına rağmen, Şart’ın, 
Antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip olduğunu belirtmektedir. Böylece 
Lizbon Antlaşması isabetli bir şekilde Temel Haklar Şartı’nı, AB birincil 
hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak AB hukuk düzenine dâhil etmiştir. 
Lizbon Antlaşması’nın temel hakların korunması alanında Anayasal 
Antlaşmanın getirdiği en önemli yeniliği koruduğu görülmektedir. Temel Haklar 
Şartı’nın hukuki bağlayıcılığa kavuşması nedeniyle, AB yargı organları 

                                                                                                              
sozialer Rechtsstaat in Europa-Festschrift für Theo Öhlinger, Facultas Universitätsverlag, Wien 2004, 
s. 473-474. 

30  TERHECHTE, s. 59. 
31  PACHE, Eckhard, “Eine Verfassung für Europa: Krönung oder Kollaps der europäischen 

Integration?”, Europarecht, Band: 37, Heft: 6, 2002, s. 774. 
32  MAYER, Franz C., “Die Rückkehr der Europäischen Verfassung?: Ein Leitfaden zum Vertrag von 

Lissabon”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Band: 67, 2007, s. 1155. 
33  TERHECHTE, s. 60. 
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kararlarını verirken eskiden olduğu gibi destek ölçü norm olarak değil, doğrudan 
ölçü norm olarak kullanabileceklerdir.34  

Lizbon Antlaşması sonrasında Temel Haklar Şartı genel olarak AB 
politikalarının belirlenmesinde bir ölçüt olacağı gibi, AB bünyesinde 
uluslararası hukukta pek söz konusu olmayan bireyler ile kurumlar arasında 
doğrudan bir hukuki ilişki tesis edecektir. Temel Haklar Şartı, kurucu 
antlaşmalarda doğrudan yer alması veya kurucu antlaşmalarda yer almayıp 
birincil hukuk düzeyinde ayrıca düzenlenmesi sorunundan bağımsız olarak, 
hukuk devleti ilkesini ve demokratik meşruluğu güçlendiren ve AB işlemlerinin 
siyasi açıdan kabul edilebilirliğine katkı sağlayan bir işlev yerine getirecektir.35  

Lizbon Antlaşması’nın hukuki bağlayıcılık kazandırdığı Temel Haklar 
Şartı, Alman devlet eski başkanı Roman Herzog başkanlığındaki konvansiyon 
tarafından hazırlanan ilk Şart değil, aksine bazı hükümleri değiştirilmiş Şart 
metnidir. 

Bu husus, AB Antlaşması’nın 6. maddesinin ilk fıkrasında, “12 Aralık 
2007 tarihinde Strazburg’da değiştirilerek kabul edilen 7 Aralık 2000 tarihli 
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı” biçiminde açıkça dile getirilmiştir. Bu 
noktada akla şu soru gelmektedir: Temel Haklar Şartı’nda ne gibi değişiklikler 
yapıldı? Bu değişikliklerin dayandığı gerekçeler neler?  

Değiştirilen yeni Temel Haklar Şartı, resmi olarak Avrupa Birliği’nin 
üç siyasi organı olan Konsey, Komisyon ve Parlamento başkanları tarafından 
Parlamento’da yapılan özel bir oturumda yeniden ilan edilmiş ve yeni metin 
AB’nin resmi gazetesinde yayımlanmıştır.36 

Temel Haklar Şartı’nın içeriğinde daha önce Anayasa 
Konvansiyonunda ve bunu takip eden hükümetler konferansında bazı 
değişiklikler öngörülmüştü. Öngörülen bu değişikliklerin bir kısmı Şart’ın 
Anayasal Antlaşma ile bütünleştirilmesi bakımından yapılması gereken zorunlu 
değişikliklerdi. Bir kısmı ise, Şartı tamamlayan veya içeriğini değiştiren 
değişikliklerdi. Daha önce yapılmak istenen bu değişiklikler 2007 yılında Temel 
Haklar Şartı’nda değişiklik yapılarak benimsenmiştir. 

Yapılan bu değişikliklere bakıldığında; Şart’ın bazı maddelerinde geçen 
“kişi” ibaresi yerine “insan” ibaresinin konulduğu, başlangıç metnine AB 
mahkemelerinin ve üye devletlerin Şart’ı yorumlarken Şart’a ekli açıklamaları 
yardımcı yorum unsuru olarak göz önünde tutmaları gerektiği yönünde bir 

                                                
34  WEBER, Albrecht, “Vom Verfassungsvertrag zum Vertrag von Lissabon”, Europäische Zeitschrift 

für Wirtschaftsrecht, Band: 19, Heft: 1, 2008, s. 8. 
35  PACHE/RÖSCH, s. 396. 
36  Amtsblatt der Europäischen Union, 14. 12. 2007, Nr. C 303, s. 1 vd. 
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cümle eklendiği, 42. maddedeki dokümanlara erişim hakkının kapsamının 
genişletildiği ve Temel Haklar Şartı’ndaki hakların ve ilkelerin kapsamını ve 
yorumlanmasını düzenleyen 52. maddeye dört yeni fıkranın eklendiği 
görülmektedir.  

Temel Haklar Şartı’nın 52. maddesine eklenen yeni fıkralar, Temel 
Haklar Şartı ile üye devletlerin anayasal ilkeleri, hukuk düzenleri ve gelenekleri 
arasında sıkı bir ilişki kurmaya yöneliktir. Maddeye sonradan eklenmiş olan 
dördüncü fıkraya göre, Temel Haklar Şartı’ndaki haklar üye devletlerdeki ortak 
anayasal ilkelere uygun düşecek şekilde yorumlanacaktır. Altıncı fıkrada ise, 
üye devletlerdeki hukuki düzenlemelerin ve geleneklerin dikkate alınması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Dördüncü fıkradaki yorum kuralı ve altıncı 
fıkradaki göz önünde tutma kuralı, üye devletlerin daha önce açıkladıkları 
endişeleri gidermeye yöneliktir. Buna karşılık maddeye eklenen yeni beşinci 
fıkra, hukuki açıdan önem taşımaktadır. Bu fıkraya göre, Şart’ta yer alan 
“ilkeler”, yalnızca yasama işlemlerinde, Birlik organlarının ve kurumlarının 
uygulamalarında ve üye devletlerin AB hukukunu uygulama amacıyla yaptığı 
işlemlerde geçerli olacaktır. Bu ilkeleri mahkemeler yalnızca bu işlemleri 
yorumlarken ve onların hukuka uygunluğunu incelerken uygulayacaktır. 
Maddeye böyle bir hükmün eklenmesinin nedeni, ATAD’ın bu ilkeleri geniş 
yorumlamasının önüne geçmek ve yargı yetkisine bir sınır çizmektir.37  

52. maddeye eklenen yedinci fıkrada ise, Temel Haklar Şartı’nın 
yorumu için yol gösterici kılavuz olarak kaleme alınan ve Şart’a eklenen 
açıklamaların mahkemeler ve üye devletler tarafından dikkate alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. 2004 yılında gerçekleştirilen hükümetler konferansında kabul 
edilmiş olan bu hüküm, değiştirilmeksizin aynen Şart’a alınmıştır. Burada da 
yine AB ve üye devletlerin yargı organlarının temel haklara ilişkin yargılama 
yetkilerine çerçeve çizme ve sınırlama amacının güdüldüğü söylenebilir. 

       B.  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın Polonya ve  İngiltere’de   
Uygulanmasına İlişkin Protokol 

Lizbon Antlaşması ile Temel Haklar Şartı’nın Antlaşmalarla eşdeğer 
düzeye gelmesi ve hukuken bağlayıcı olması İngiltere ve Polonya’yı Temel 
Haklar Şartı’nın uygulama alanının sınırlandırılması yönünde bir girişimde 
bulunmaya sevk etmiştir. İngiltere ve Polonya’nın endişe ve korkularını 
gidermek amacıyla Temel Haklar Şartı’nın İngiltere ve Polonya’da 
uygulanmasına dair Protokol kabul edilmiştir. Lizbon Antlaşması’nın 
imzalanmasından önce Temel Haklar Şartı’nın Polonya ve İngiltere’de 
uygulanmasına ilişkin protokolün içeriği ve hukuki sonuçları ciddi tartışmalara 

                                                
37  PACHE/RÖSCH, s. 396. 



Avrupa Birliği’nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması’nın Getirdiği Yenilikler 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  139 

yol açmıştır. Öyle ki, İngiliz Hükümeti, Hükümetlerarası Konferans öncesinde 
Şart’ın hukuki bağlayıcılığa sahip olmasını “kırmızı çizgi” olarak 
nitelendirmiştir. İngiltere, İngiliz Hukukunun Temel Haklar Şartı’na tabii 
olmasının müzakere edilemeyeceğini/kabul edilemeyeceğini birçok kez 
vurgulamıştır. İngiltere’nin olumsuz tutum takınmasının nedenlerinden birincisi, 
Temel Haklar Şartı ile ulusal hukukun AB Temel Haklarına uygunluğunun 
ölçülmesi ve bunun sonucu olarak da iç hukuk hükümlerinin daha üst düzeyde 
bulunan Avrupa Birliği hukukuna aykırılık nedeni ile uygulanmaması veya 
değiştirilmesi endişesidir. Bir diğer neden sübjektif bireysel hak niteliği 
taşımayan Şart hükümlerinin özellikle Şart’ın dördüncü başlığı altında 
düzenlenen hükümlerinin sübjektif haklar şeklinde yorumlanması ve böylelikle 
de dava edilebilir hale getirilmesi korkusudur. 

İngiltere’nin bu tutumu uzun süredir bilinmesine rağmen Polonya 
hükümetinin Protokole katılmasına yol açan etkenler önceden çok fazla 
bilinmemekteydi. Polonya’nın endişesi kısmen Temel Haklar Şartı yoluyla üye 
devletlerin eşcinsel ilişkileri evlilik olarak tanıma yükümlülüğünden 
kaynaklanmaktadır. Gerçekten de,  Polonya’nın ilgisi sosyal ve işgücü 
haklarıyla ilgili değildir. Polonya’nın gerçek korkuları eşcinsel evliliği ve çocuk 
aldırma ile ilgilidir, ancak Protokol (ve Şart) bunlara değinmemektedir. 

Politikacılar ve medya ve bilim dünyasının temsilcileri başlangıçta 
ağırlıklı olarak Protokolü Şart’tan bir opt- out (çıkış yolu) olarak görmüşler, 
yani Polonya ve İngiltere’nin AB Antlaşması’nın 6. maddesinin 1. fıkrasına 
dayanan Şart’ın bağlayıcılığından kurtulmasını sağlayan istisnai bir düzenleme 
olarak değerlendirmişlerdir. Bu yüzden Lizbon Antlaşması’nın imzalanması ile 
birlikte, Polonya ve İngiltere AB’den istisna tutulduğu sürece,  Avrupa Birliği 
temel hak korumasında bir bölünme ve AB vatandaşları arasında iki sınıfın 
ortaya çıkması endişesi ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu endişe kısmen kabul 
görmüş ve Protokol her ne kadar Temel Haklar Şartı’na bağlılığı ortadan 
kaldırmamış ise de Temel Haklar Şartı’nın yargısal yoldan geçerli kılınmasına 
sınırlama getirilmiştir.38 

Genel olarak protokollerin sözleşme hükümlerini geçersiz kılabileceği 
kabul edilmektedir. AB Antlaşması’nın 51. maddesine göre Protokoller ve 
Antlaşmanın ekleri Antlaşmanın parçası konumundadır ve kurumsal veya geçici 
hükümler dışında istisnai düzenlemeler de içerebilir. Bu bir üye devlet lehine 
genel antlaşma hukukundan ayrılma oluşturur. Böylelikle bir üye devlet belirli 
politik alanların tamamının veya bir kısmının dışında kalır. Özel bir durum 
olarak protokoller “lex specialis” ilkesine göre genel antlaşma hükümlerinin 
önünde yer alır. Bu durumda Şart’ın uygulanmasına dair Protokol hem AB 
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Antlaşması’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının bir istisnasını oluşturur, dolayısıyla 
İngiltere ve Polonya tamamen Şarta bağlı olmaktan çıkmakta, hem de söz 
konusu üye devletlerin işlemlerine karşı Şart hükümlerinin ileri sürülmesi 
sınırlandırılmış olmaktadır.39  

Genel kabul gören görüşe göre, Temel Haklar Şartı, Polonya ve 
İngiltere karşısında kural olarak yargısal nitelikte değildir, bu iki ülke 
mahkemeleri önünde davacıların Şart’a dayanmaları mümkün değildir. Bir 
başka deyişle, Polonya ve İngiltere hukukunun Şart’a uygunluğu 
denetlenemez.40  

AB Temel Haklar Şartı’nın Polonya ve İngiltere’ye uygulanması 
hakkında protokolün 1. maddesinin 1. fıkrasına göre Şart, “ATAD’ı veya 
Polonya veya İngiltere Mahkemelerinin yetkilerini, Polonya ve İngiltere 
yasalarının, düzenlemelerinin veya idari hükümlerinin, eylemlerinin veya 
faaliyetlerinin doğruladığı temel haklar, özgürlükler ve ilkeler ile tutarsız 
olduğunu tespit edecek şekilde genişletmez”. 

Protokolün 1. maddesinin 2. fıkrası ise, şu hükmü getirmektedir. 
“Özellikle kuşkuların ortadan kaldırılması amacıyla Şart’ın 4. Başlığındaki 
hiçbir şey, Polonya veya İngiltere bu tür hakları kendi iç hukukunda ön 
görmediği sürece Polonya ve İngiltere için geçerli, dava edilebilir haklar 
yaratmaz.” 

Nihayet Protokolün 2. maddesine göre, “ulusal yasa ve uygulamalarla 
ilişkili bir Şart hükmü, yalnızca içerdiği haklar ya da ilkeler Polonya ve 
İngiltere’nin  yasalarında veya uygulamalarında tanındığı ölçüde uygulanır.” 

Ancak belirtmek gerekir ki, İngiltere ve Polonya, her ne kadar Temel 
Haklar Şartı’nın uygulama alanının dışında kalsa da,  ATAD’ın bugüne kadar 
verdiği içtihatlar bu ülkeler için yine de geçerli olmaya devam edecektir. Temel 
Haklar Şartı’nda yer alan haklar büyük ölçüde ATAD’ın, Topluluk hukukunun 
genel ilkeleri olarak kabul ettiği haklardan oluşmaktadır.41  

2009 yılının Ekim ayında Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirvesinde, 
Temel Haklar Şartı’nın Polonya ve İngiltere’de Uygulanmasına İlişkin 
Protokol’ün kapsamına Çek Cumhuriyeti’nin de eklenmesine karar verilmiştir. 
Böylelikle Çek Cumhuriyeti için de istisna getirilmektedir.  

 
                                                
39  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 365. 
40  PACHE/RÖSCH, s. 397. 
41  TERHECHTE, Jörg Philipp, “Der Vertrag Von Lissabon: Grundlegende Verfassungsurkunde der 

europäischen Rechtsgemeinschaft oder technischer Änderungsvertrag?”, Europarecht, Heft: 2, 2008, 
s. 143; MAYER, “Schutz vor der Grundrechte-Charta oder durch die Grundrechte-Charta?”, s. 95. 
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C. Temel Haklar Şartı’na ve Protokole İlişkin Açıklamalar 

Lizbon Antlaşması’na protokollerin yanı sıra Antlaşma hükümlerine 
ilişkin açıklamalar da eklenmiştir. Bu açıklamalardan biri de Temel Haklar 
Şartı’na ilişkindir. Söz konusu bu açıklamada; Temel Haklar Şartı’nın Birlik 
yetkileri konusunda AB hukukunun uygulama alanını genişletemeyeceği, AB’ye 
yeni yetkiler tanımak ve ödevler yüklemek amacıyla dayanak olarak 
kullanılamayacağı ve Antlaşmalarda öngörülen yetkileri ve ödevleri 
değiştiremeyeceği ifade edilmiştir. Bu açıklamanın arka planında bazı üye 
devletlerin Temel Haklar Şartı ile birlikte AB’nin yetkilerinin genişlemesinden 
ve güçlenmesinden duydukları endişe yatmaktadır. Bu açıklama nihai noktada 
sadece politik bir beyan niteliğindedir. Zira açıklamada dile getirilen husus zaten 
hem Antlaşmada hem de Temel Haklar Şartı’nda düzenlenmiş bulunmaktadır.42  

Bu açıklamanın yanı sıra doğrudan Temel Haklar Şartı ile ilgili başka 
açıklamalar da eklenmiştir. Bunlardan birisi, Temel Haklar Şartı’na ilişkin 53 
nolu Çek Cumhuriyeti’nin açıklamasıdır. Söz konusu açıklamanın birinci 
maddesinde Çek Cumhuriyeti, Şart hükümlerinin Birlik organları ve kurumları 
için geçerli olduğunu, subsidiarite prensibi ve AB ile üye devletlerarasındaki 
yetki paylaşımına ilişkin kurallara dokunulmaksızın saygı gösterilmesi 
gerektiğini hatırlatmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Şart hükümlerinin üye devletler 
için yalnızca AB hukukunu uygularken geçerli olacağını, AB hukukundan 
bağımsız şekilde ulusal düzenlemeler yapılırken ve uygulanırken Şart’ın geçerli 
olmayacağını vurgulamaktadır. İkinci maddede, Şart’ın AB hukukunun 
uygulama alanını genişletemeyeceğinin, Birlik için yeni yetkiler 
yaratamayacağının altı çizilmektedir. Şart, ulusal düzenlemelerin uygulama 
alanını daraltamayacağı gibi, ulusal hükümetlerin mevcut yetkilerini de 
daraltamaz. Üçüncü maddede Çek Cumhuriyeti, Şart’ta üye devletlerdeki ortak 
anayasal ilkelerden çıkan temel hakların ve ilkelerin tanındığını ve bu temel 
hakların ve ilkelerin ortak anayasal ilkelere uygun düşecek şekilde 
yorumlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Dördüncü maddede Çek 
Cumhuriyeti ayrıca, Şart hükümlerinin hiçbir şekilde AİHS başta olmak üzere 
AB’nin veya üye devletlerin taraf olduğu uluslararası antlaşmalarda ve üye 
devletlerin anayasalarında tanınmış olan insan hakları ve temel özgürlükleri ihlal 
edecek veya sınırlandıracak şekilde yorumlanamayacağını vurgulamaktadır. 

Bir diğer açıklama, 61 nolu Temel Haklar Şartı’na ilişkin Polonya’nın 
açıklamasıdır. Bu açıklamada Şart’ın hiçbir şekilde genel ahlak, aile hukuku, 
insan onurunun korunması ve maddi ve manevi bütünlüğe saygı hakkına ilişkin 
alanlarda üye devlet hukukuna dokunamayacağı öngörülmektedir. 

                                                
42  TERHECHTE, s. 66. 
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Temel Haklar Şartı’nın Polonya ve İngiltere’de Uygulanmasına İlişkin 
Protokole dair 62 nolu açıklamada Polonya, AB hukukunda, özellikle de Temel 
Haklar Şartı’nın IV. Bölümünde düzenlenen sosyal haklar ile işçi haklarına, 
sosyal dayanışma hareketi geleneği ve onun sosyal haklar ile işçi haklarının 
kazanılmasındaki önemli katkısını göz önünde tutarak saygı göstereceğini 
deklare etmiştir. 

Gerçi açıklamalar protokollerden farklı olarak birincil AB hukukunun 
bir parçasını oluşturmazlar, ancak bu açıklamalar, her ne kadar yardımcı yorum 
unsuru olmasa bile, AB hukukunun yorumunda önemli etki doğurabilir.43  

B.  Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
 Katılması 

Avrupa Birliği’nin 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan 
AİHS’ye katılımı düşüncesi,  uzun süreden beri hem doktrinde hem de AB 
organlarında tartışılmış ve talep edilmiştir.44 AB’nin AİHS’ye biçimsel 
bağlılığının sağlanması açısından, AB’nin AİHS’ye taraf olması gerek öğreti,  
gerekse de Topluluk organları tarafından zorunlu görülmektedir. Uzun bir 
süredir gündemde olan bu konu nihayet Lizbon Antlaşması ile düzenlenmiş ve 
yeni bir aşamaya geçilmiştir. 

Lizbon Antlaşması’nda temel haklarla ilgili ikinci büyük yenilik, 
AB’nin AİHS’ye katılımının öngörülmesidir. Lizbon Antlaşması ile birlikte ilk 
defa AB’nin AİHS’ye katılımının hukuki bir temeli oluşturulmuştur. Bu temel 
oluşturulurken Devlet ve Hükümet Başkanları katılım konusunda bir takdir 
hakkı değil, yükümlülük içeren bir formül üzerinde uzlaşmışlardır. Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nın 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 
“Birlik, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi’ne katılır. Bu katılım, antlaşmalarda öngörülen Birlik yetkilerini 
değiştirmez.” Görüldüğü üzere Antlaşma, AB’nin AİHS’ye katılımı konusunda 
hem bir direktif vermekte hem de bunu ödev olarak yüklemektedir. 

Bilindiği üzere ATAD, 2/94 sayılı görüşünde, katılımın ancak birincil 
hukukta yapılacak bir değişiklikle mümkün olabileceğini belirtmiş idi.45 AB 
Antlaşması’nın 6. maddesinin ikinci fıkrası, ATAD’ın içtihadına uygun şekilde 
AİHS’ne katılım için gerekli olan yetkilendirmeyi içermektedir. Öte yandan bu 
düzenleme aynı zamanda bir yükümlülük içermektedir. Demek oluyor ki, AB, 

                                                
43  TERHECHTE, s. 66. 
44  LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, s. 521. 
45  KARPER, İrene, Reformen des Europäischen Gerichts und Rechtsschutzsystems, Nomos Verlag, 

Baden- Baden 2010, s. 179. 
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AİHS’ne katılım için gerekli çabayı göstermek ve bunun gerçekleşmesi için 
gerekli adımları atmak durumundadır.46  

Bu katılım gerçekleştiğinde AB biçimsel olarak AİHS’ndeki hak ve 
özgürlük güvenceleriyle bağlı hale gelecektir. Katılımla birlikte AİHS’nin AB 
için hukuki anlamı değişecektir. Artık AİHS, bugüne kadar olduğu gibi, üye 
devletlerin ortak uluslararası yükümlülükleri olarak değil, doğrudan hukuken 
bağlayıcı Birlik temel hakları olarak geçerli olacaktır. Böyle bir gelişme maddi 
hukuk bağlamında uyumlu ve homojen bir Avrupa temel hak standardının 
sağlanmasına katkıda bulunacaktır.47 Bu katılım farklı hukuk düzenlerinin 
uyumunu kurumsal olarak güçlendirecek ve Lüksemburg ile Strazburg 
arasındaki içtihat farklılığından kaynaklanan tehlikeleri azaltacaktır.48 AB’nin 
AİHS’ye katılımı, temel hakların korunmasına uluslararası hukuk boyutu da 
katacaktır. Böylelikle AB, uluslararası alanda tıpkı AİHS’ye üye devletler gibi 
AİHS’den doğan aynı yükümlülüklere tabii olacak ve bunun bir sonucu olarak 
temel hakların korunması daha basit ve daha şeffaf hale gelecektir.    

1. Avrupa Birliği’nin AİHS’ne Katılımına Dair Tartışmalar 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 17 Nisan 2008 tarihinde büyük 
çoğunlukla aldığı bir karar ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne, Avrupa 
Birliği’nin AİHS’ne katılımı için gerekli görüşmelere biran önce başlanması 
tavsiyesinde bulunmuştur. Böylece Parlamenterler Meclisi, uzunca bir süreden 
beri tartışılan AB’nin AİHS’ne katılımı konusunu Bakanlar Komitesi’nin siyasi 
gündemine tekrar sokmuştur. Öte yandan Avrupa Birliği de, Lizbon Antlaşması 
ile Birliğin Sözleşme’ye katılımı için gerekli hukuki alt yapıyı oluşturmuştur. 

Avrupa Birliği’nin AİHS’ne katılması gerektiğine dair hukuk 
politikasının özünde Avrupa’nın kendi içerisindeki temel hak korumasının 
uyumlulaştırılması gerekçesi yatmaktadır. Tartışmaların başlangıcında maddi 
açıdan uyumun sağlanması ön planda yer almaktaydı. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu bünyesinde temel hakların korunması 70’li ve 80’li yıllarda çok fazla 
gelişmemişti. AİHS’ne katılım, AET içerisindeki temel hak korumasının 
iyileştirilmesinde elverişli bir araç olarak görülmüştür.  Ancak ATAD’ın temel 
hakları Topluluk hukukunun genel ilkeleri olarak tanımasıyla birlikte bu 
argüman önemini kaybetmeye başlamıştır. Zira ATAD, yazılı olmayan Topluluk 
temel haklarının içeriğini belirlerken gittikçe artan ölçüde AİHM’nin AİHS’ne 
ilişkin yorumlarına dayanmaya başlamıştır. Lizbon Antlaşması’nın hukuki 
bağlayıcılık kazandırdığı Temel Haklar Şartı ile birlikte Avrupa Birliği, 

                                                
46  WEBER, s. 8. 
47  SCHMAHL, Stefanie, “Grundrechtsschutz im Dreieck von EU, EMRK und nationalem 

Verfassungsrecht”, Europarecht-Beiheft 1, 2008, s. 7-8. 
48  PAPIER, s. 9. 
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kendisine ait ve bağlayıcı bir temel haklar listesine sahip olmuştur.  Bu 
gelişmelerin sonucunda bugün AB’deki maddi temel haklar standardı 
çoğunlukla yeterli görülmekte ve AİHS’ne eşdeğer bir koruma sağlayacağı 
öngörülmektedir.  

Bu nedenle yakın dönemde AB’nin AİHS’ne katılması gerektiği, daha 
çok usul hukuku bakımından uyumlulaştırma gerekçesine dayandırılmaktadır. 
İçerikle ilgili uyumlulaştırma çabalarına rağmen, AB’nin biçimsel olarak 
AİHS’ne bağlılığı bulunmadığından, AİHM önünde davalı konumuna 
düşmemektedir. Bu durumda AB’nin sahip olduğu ulus üstü egemenlik yetkisi, 
AB’ye üye devletlerden farklı olarak, doğrudan AİHM tarafından 
denetlenememektedir. Her ne kadar AİHM’nin içtihadına göre, bireyler, bir 
veya birden fazla AB üyesi devlete karşı dava açmak suretiyle, AB’nin 
işlemlerine karşı dolaylı olarak korunsalar da, bu usul oldukça karmaşıktır. 
Ayrıca üye devletlerle birlikte AB’nin de mahkûm edilmemesi nedeniyle, 
pratikte, AİHM kararlarının yerine getirilmesini sağlamak bazı durumlarda 
oldukça güçtür. Netice itibariyle bu durum sisteme aykırı olarak görülmektedir. 
Sözleşme’ye katılımla birlikte, AB’nin Sözleşme’ye aykırı işlemleri doğrudan 
AİHM tarafından denetlenebilecektir.49 

Bununla birlikte, AB’nin AİHS’ne katılmasına, Topluluk hukukunun 
özerkliğini zedeleyeceği endişesiyle karşı çıkan görüşler de bulunmaktadır. 
Özellikle doğrudan AB’ye karşı açılan davalarda AİHM’nin yetkili olmasının, 
ATAD’ın AB hukuku üzerindeki karar verme tekelini dinamitleyeceğinden 
endişe duyulmaktadır. Bu görüşe, AB hukukunun yorumunda ve denetiminde 
AİHM’nin asli yetkisinin olmadığı, aksine AİHM’nin yalnızca AB organlarının 
AİHS’nde garanti altına alınan haklara saygı gösterip göstermediğini 
denetlemekle yetkili olduğu argümanıyla karşı çıkılabilir. İşin aslına bakılırsa, 
Sözleşme’ye katılması AB’yi özel bir konuma sokmaz, aksine AİHS’ne üye 
diğer devletlerle aynı konuma gelir. Gerçekten AİHM, bir insan hakları 
mahkemesidir, bir süper temyiz mercii değildir.50 

Katılımın sorun yaratacak yönlerinden biri de, AİHS tarafından 
öngörülen pozitif yükümlülüklerin AB tarafından yerine getirilmesinin mümkün 
olmamasıdır. Zira bu konularda üye devletler tarafından yetki aktarımı 
yapılmamıştır. Bu nedenle AİHM kararlarının yerine getirilmesini sağlamak 

                                                
49  KÖNGETER, Matthias, “Zur Diskussion über einen Beitritt der EG/EU zur Europäischen 

Menschenrechtskonvention”, s. 2, 
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amacıyla atılacak adımlar, AB’nin yetkilerinin genişlemesi tehlikesini 
doğurabilecektir.51  

Waldemar, AB’nin AİHS’ne katılımının bazı hukuki sorunlar 
doğuracağını ileri sürmektedir. Yazar, AİHS’nin bir uluslararası insan hakları 
sözleşmesi olduğunu ve içerdiği hak ve özgürlükleri üye devletlerden 
gelebilecek ihlallere karşı korumayı amaçladığını vurgulamaktadır. Bu nedenle 
Sözleşme yalnızca devlet iktidarından kaynaklanan ihlallere karşı koruma 
sağlar, fakat uluslararası örgütler örneğinde olduğu gibi diğer iktidarlara karşı 
koruma sağlamaz. Birleşmiş Milletler veya Avrupa Konseyi gibi hükümetler 
arası işbirliğine dayanan uluslararası örgütlerin teknik açıdan insan haklarını 
ihlal edecek konumda olmadıkları tartışmasız kabul edilmektedir. Ancak Avrupa 
Topluluğu gibi ulus üstü örgütlenmeler söz konusu olduğunda bu durum 
değişmeye başlamıştır. Bu tür örgütler bütünleşme sürecini ilerletirken, gerçek 
ve tüzel kişilerin temel haklarla korunan alanlarına daha fazla müdahalede 
bulunmaya başlamışlar ve bunun bir sonucu olarak Avrupa Birliği bünyesinde 
AİHS’ne benzer bir temel hak koruma sisteminin oluşturulması daha yüksek bir 
sesle dile getirilmeye başlanmıştır.52  

2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımın Koşulları 

AB’nin AİHS’ne katılımının biçimsel koşullarını, Avrupa Birliği ve 
Avrupa Konseyi bakımından ayrı ayrı ele almak gerekir.  ATAD’ın 2/94 sayılı 
görüşü, Avrupa Topluluğunun AİHS’ne katılımı için yeterli bir hukuki temelin 
olmadığını ortaya koymuştur. ATAD, katılımın mümkün olmadığını değil, 
sadece katılım için hukuki temelin bulunmadığına karar vermiştir. Dolayısıyla 
gerekli antlaşma değişikliğinin yapılması ile birlikte AB’nin Sözleşmeye 
katılımı mümkün hale gelecektir. 

Lizbon Antlaşması, AB’nin AİHS’ne katılımını mümkün kılan 
hukuksal çerçeveyi oluşturmuştur. Bir kere, Lizbon Antlaşması ile değişik AB 
Antlaşması’na göre AB, devlet olma niteliği bulunmamasına rağmen, 
uluslararası hukuk açısından tüzel kişi olarak uluslararası örgütlere ve 
uluslararası antlaşmalara katılma yeteneğine sahiptir (m. 47). Lizbon 
Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa çatısı altında iki 
uluslararası hukuk süjesi bulunmaktadır: Avrupa Birliği ve Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu özellikle temel haklar 
alanında kayda değer bir rol oynamadığı için, AİHS’ne AB’nin katılımı söz 
konusu olacaktır.53 İkinci olarak Lizbon Antlaşması, AB’nin AİHS’ne katılımı 
konusunda açık bir yetkilendirme hükmüne yer vermiştir. Dolayısıyla Lizbon 
                                                
51  KÖNGETER, s. 2. 
52  HUMMER, Waldemar, “Beitritt der Europäischen Union zur EMRK”, Wiener Zeitung, 21.08.2008. 
53  TERHECHTE, Konstitutionalisierung und Normativität der europäischen Grundrechte, s. 73. 
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Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte AB açısından katılımın önünde bir 
engel bulunmamaktadır.   

AB’nin AİHS’ne katılımını sağlamak üzere AB Antlaşması’nın 6. 
maddesinin 2. fıkrasında öngörülen düzenlemeler yeterli değildir. Avrupa 
Konseyi’nin de devreye girerek AİHS’nde bir değişikliği kabul etmesi 
gerekmektedir. AİHS’nin 59. maddesinin 1. fıkrasına göre yalnızca Avrupa 
Konseyi’ne üye devletler sözleşmeye katılabilirler. Avrupa Konseyi tüzüğünün 
4. maddesi de yalnızca devletlerin sözleşmeye taraf olabileceğinden 
bahsetmektedir. Ancak AB, bir devlet değildir. Aksine uluslararası bir örgüttür.   
Bu nedenle Sözleşmenin 59. maddesi, AB’nin Sözleşmeye katılımını sağlamak 
üzere değiştirilmek zorundadır.  

12 Mayıs 2004 tarihinde Bakanlar Komitesi tarafından kararlaştırılan ve 
13 Mayıs 2004 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış bulunan AİHS’ne ek 14 
nolu protokol, ilk defa AB’nin Sözleşmeye katılımını mümkün hale 
getirmektedir. Esas itibariyle AİHS’nin denetim sisteminde reformu amaçlayan 
protokol aynı zamanda Sözleşme’nin 59. maddesini değiştirmekte, maddeye 2. 
bir fıkra eklemektedir. Buna göre “AB bu Sözleşmeye katılabilir.” Söz konusu 
bu Protokol bütün üye devletlerin onaylamasından sonra 1 Haziran 2010 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve böylece AB’nin AİHS’ne katılımı için gerekli olan 
diğer koşul da gerçekleşmiş olmaktadır. 

Her ne kadar AB Antlaşması ve AİHS’nde katılım için gerekli 
değişiklikler yapılmış olsa da, AB’nin katılımı için AİHS hukukundan 
kaynaklanan bütün koşullar hala sağlanmış değildir. Bundan sonra AB’nin 
AİHS’ne katılımı için başka değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu ya 
AİHS’ne ek bir protokol ya da AB’nin Sözleşme’ye üye devletlerle yapacağı bir 
katılım antlaşması şeklinde olacaktır.54 Ek protokol ya da katılım antlaşmasında 
düzenlenmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Örnek olarak, AB adına 
görev yapacak yargıcın Sözleşme sistemine nasıl monte edileceği, AB’nin 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki temsili ve oy hakkı ve AB üyesi 
devletlerin birbirlerine ve AB’ye karşı devletlerarası başvuru hakkının 
düzenlenmesi gösterilebilir.55  

Lizbon Antlaşması, AB’nin AİHS’ne katılımında hangi hususların göz 
önünde tutulacağını, AB’nin AİHS’ne Katılımını Düzenleyen AB 
Antlaşması’nın 6. Maddesinin İkinci Fıkrasına İlişkin Protokol’de belirtmiştir. 
Protokolün 1. maddesinde, AB’nin AİHS’ne katılımına ilişkin yapılacak 
anlaşmada Birliğin ve Birlik hukukunun özelliklerinin korunması gerektiği ifade 
                                                
54  CASSEBOHM, Julia, Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention: 

Voraussetzungen, Wege und Folgen, ZERP-Diskussionspapier 5, Bremen 2008, s. 8-9. 
55  PACHE/RÖSCH, s. 399. 
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edilmiştir. Bu bağlamda özellikle AB’nin AİHS’nin denetim organlarına 
katılımına ilişkin özel düzenlemelerin yapılması, AB üyesi olmayan devletlerin 
ve bireylerin AİHM’nde açtıkları davalar hakkında üye devletlerin ve/veya 
AB’nin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli mekanizmanın oluşturulması 
gerektiği vurgulanmıştır. Protokolün 2. maddesine göre, AB’nin Sözleşme’ye 
katılımı, Birliğin ve Birlik organlarının yetkilerine dokunmamalıdır.  

Bu protokole uygun olarak, AİHS’ne ek bir protokol ya da AB’nin 
Sözleşme’ye üye devletlerle yapacağı katılım antlaşması ile AİHS’nin 
gerektirdiği hususların düzenlenmesi, AB’nin Sözleşme’ye fiilen katılmasını 
sağlamaya yeterli değildir. Katılımın gerçekleşebilmesi için Lizbon 
Antlaşması’nın öngördüğü bazı usulü işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. 
Bir kere katılım antlaşması, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmanın 
218. maddesine göre, uluslararası antlaşmaların akdedilmesine ilişkin prosedüre 
göre gerçekleşecektir. Buna göre, AB Parlamentosunun kararından sonra AB 
Konseyinin oybirliği ile karar alması gerekmektedir. Alınan bu kararın 
yürürlüğe girebilmesi için de, bu kararın bütün üye devletler tarafından kendi 
ulusal hukukuna göre onaylamaları gerekir. Bütün bu aşamaların tamamlanması 
halinde AB’nin AİHS’ne katılımı da gerçekleşmiş olacaktır. 

3.  AB Parlamentosu’nun AB’nin AİHS’ne Katılımının Kurumsal 
Yönüne İlişkin Rapor Taslağı 

AB Parlamentosu, 2 Şubat 2010 tarihinde, ABA m. 6/2, ABİİA m. 
218/6 ve ABA m. 6/2’ye ilişkin protokole dayanarak AB’nin AİHS’ne 
katılımının kurumsal yönüne ilişkin bir karar taslağı hazırlamıştır. Söz konusu 
karar taslağında Parlamento, aşağıdaki hususlara değinmiştir: 

-ATAD, 1970’li yıllardan beri verdiği ve yerleşik içtihada dönüşen 
kararlarında temel hakları genel hukuk ilkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul etmiştir.  

-ATAD, temel haklara ilişkin içtihadını geliştirirken büyük ölçüde üye 
devletlerin ortak anayasal geleneklerinden ve başta AİHS olmak üzere üye 
devletlerin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinden 
yararlanmıştır. 

-Avrupa Birliği’ni kuran 1993 tarihli Maastricht Antlaşması, bu 
içtihadın özünü birincil hukukta düzenlemiştir. 

-ATAD, temel haklara ilişkin kararlarında AİHM kararlarını dikkate 
almıştır. Çok sayıdaki karar, bunu kanıtlamaktadır. 

-AİHM, karine olarak, AB hukukunu uygulayan AB’ye üye 
devletlerinin işlemlerinin AİHS’ne uygun olduğunu kabul etmektedir. 
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-ATAD, 28 Mart 1996 tarihli görüşünde, antlaşma değişikliği 
olmaksızın Avrupa Topluluğunun AİHS’ne katılamayacağını belirtmiştir. 

-Lizbon Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nın 6. maddesinin 2. 
fıkrası, AB’nin AİHS’ne katılabileceğini öngörmekte ve Lizbon Antlaşması’na 
ek 8 No.lu Protokol, katılımla ilgili hususları düzenlemektedir. Söz konusu 
düzenleme, yalnızca katılım konusunda Birliğe bir seçenek sunmakla 
yetinmemekte, Birlik organlarının katılımın gerçekleşmesi yönünde faaliyette 
bulunmasını istemektedir. 

-AİHS’ne ek 14 No.lu Protokol, AİHS’ne yalnızca devletlerin taraf 
olabileceğini öngören kuralı değiştirmekte ve böylelikle AB’nin AİHS’ne taraf 
olmasının yolunu açmaktadır. Gelinen noktada artık AB ile Avrupa Konseyi 
arasında katılımın yolları ve koşulları müzakere edilebilecektir. 

-Taraflar arasında yapılacak olan anlaşmada, Avrupa Konseyi’nin 
AİHM için ayırdığı bütçeye AB’nin ne kadar katkı sağlayacağı gibi teknik ve 
idari sorunların düzenlenmesi gerekmektedir. 

-AB, AİHS’ne katılmakla Sözleşmenin öngördüğü temel hakları 
koruma sistemine dahil olacak ve Sözleşmedeki haklara AB içinde sağlanan 
koruma AİHM tarafından dış denetim yoluyla denetlenecektir.56  

Avrupa Parlamentosu yukarıdaki hususlara işaret ettikten sonra, AB’nin 
AİHS’ne katılımının temel argümanlarını ortaya koymuştur. Buna göre; 

-Temel Haklar Şartı’nın AB’nin birincil hukukuna dahil edilmesiyle AB 
temel hak koruma sisteminin eksiklikleri giderilmiş ve güçlendirilmiştir. 
Gelinen bu noktada AB’nin AİHS’ne katılımı, “Büyük Avrupa” olarak 
adlandırılan Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği sistemleri arasında uyum 
sağlayacaktır. Avrupa Birliği üçüncü devletlerle olan ikili ilişkilerinde onlardan 
AİHS’ne uymalarını talep etmektedir.  Bu nedenle katılım aynı zamanda üçüncü 
devletler nazarında AB’nin inandırıcılığını artıracaktır. 

-AB’nin AİHS’ne katılımı, Birlik işlemlerine karşı AB vatandaşlarına 
sağlanan korumaya benzer bir koruma sunacaktır.  

-Katılım, insan hakları alanında Lüksemburg ve Strasbourg 
mahkemelerinin içtihatlarının uyumlu bir şekilde gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. 

                                                
56  Entwurf eines Berichts zu den institutionellen Aspekte des Beitritts der Europäischen Union zur 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, (2009/2241(INI)), 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/pr/803/803011/803011de.pdf, 
10.09.2010. 
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-Katılım, hiçbir şekilde Birlik hukukunun özerkliği prensibini tartışmalı 
hale getirmemektedir. Zira ATAD, yine Birlik hukukuna ilişkin sorunlar ve 
birlik işlemlerinin geçerliliği hakkında karar verecek en yüksek ve tek mahkeme 
olmaya devam edecektir. Keza AİHM, yüksek mahkeme konumuna 
yükselmemektedir. AİHM, daha ziyade AB’nin uluslararası yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediğini dışarıdan denetleyen özel yetkili bir mahkeme 
konumuna gelecektir. Katılım sonrasında ATAD ile AİHM arasındaki ilişki, 
tıpkı üye devletlerin yüksek mahkemelerinin AİHM ile olan ilişkisi gibi 
olacaktır.  

AB Parlamentosu söz konusu kararda, AB Antlaşmasında yer alan 
hüküm uyarınca katılımın AB’nin yetkilerinde bir genişlemeye yol 
açmayacağını, özellikle insan hakları alanında Birliğe genel bir yetki 
tanınmadığını hatırlatmaktadır. 

Lizbon Antlaşması’na ekli 8 No.lu Protokolün 2. maddesine göre, 
AB’nin AİHS’ne katılımı, üye devletlerin AİHS ile ilgili özel durumlarını 
etkilemeyecektir. Özellikle AİHS’ne üye devletlerin Sözleşme’nin 15. 
maddesine dayanarak yükümlülüklerini azaltması ve 57. madde çerçevesinde 
koydukları çekinceler, katılımdan etkilenmeyecektir. 

AİHS,  ek protokollerle yeni hakların tanınmasının ve denetim 
sisteminin geliştirilmesinin yolunu kapatmış değildir. AB’nin AİHS’ne katılımı, 
AB’nin Sözleşmeye ek protokoller ile otomatik olarak bağlanacağı anlamına 
gelmemektedir. AB, protokollerin bazısına veya tamamına bağlı kalıp 
kalmayacağına ayrı ayrı karar vermelidir. Ancak AB’nin yeni haklar getiren ek 
protokollerin hepsini onaylaması yerinde olacaktır. 

AB, AİHS’ne katılımla birlikte Avrupa Konseyi’nin bir üyesi haline 
gelmeyecektir. Bununla birlikte AB’nin Sözleşme sistemi ile bütünleşmesinin 
sağlanması, Birliğin belirli ölçüde Sözleşme organlarında yer almasını 
gerektirmektedir. AB’nin söz konusu organlarda temsil edilmesi ve belirli bazı 
haklara sahip olması gerekir. Özellikle; 

-AB’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından AB adına 
görev yapacak yargıcın seçimi öncesinde üç yargıç adayını belirleme hakkı 
olmalıdır. 

-AB, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarına oy hakkına 
sahip bir şekilde katılmalıdır. Özellikle Bakanlar Komitesinin AİHM 
kararlarının yerine getirilmesini gözetme işlevi yerine getirirken veya 
Mahkemeden bir görüş istenmesine karar verilirken, Birlik, Bakanlar Komitesi 
toplantılarına katılabilmelidir. Ayrıca Bakanlar Komitesi bünyesindeki İnsan 
Hakları Komitesinde temsil edilmelidir. 
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-AB Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine belirli 
sayıda üye göndermelidir.  

AB Parlamentosu, AB üyesi devletlerin birbirleriyle ve üye devletlerin 
AB ile ilişkilerinin, onlara AİHS’nin 33. maddesinde öngörülen devletlerarası 
başvuru hakkını tanımadığı düşüncesindedir. Zira böyle bir başvuru hakkının 
tanınması, Lizbon Antlaşmasından doğan yükümlülüklerle bağdaşmamaktadır. 

AB Parlamentosu’nun görüşüne göre, AB organlarının veya 
kurumlarının işlemlerine karşı vatandaşların yapacağı bireysel başvurular 
yalnızca ilgili organa veya kuruma yöneltilmelidir. Aynı şekilde üye devletlerin 
Birlik hukukunu uygularken aldığı tedbirlere karşı yalnızca üye devlete karşı 
dava açılmalıdır. Dava konusu işlem ile ilgili olarak AB ve üye 
devletlerarasındaki yetki paylaşımı açık ve kesin şekilde düzenlenmemişse, bu 
durumda dava AB ile üye devlete karşı birlikte açılmalıdır. 

Üye devletlere karşı AİHM’nde açılan ve AB hukuku ile ilişkili her 
davada, AB’nin davaya taraf olmasında menfaatinin bulunduğunu kabul etmek 
gerekir. Aynı şekilde AB’ye karşı yapılan bir başvuruda her üye devlet, 
AİHM’nin kabulüne bağlı olarak davalı sıfatıyla davaya katılabilmelidir. 

AB Parlamentosu, ATAD ve AİHM arasındaki ilişkiler çerçevesinde ön 
karar usulünün uygulamaya geçirilmesinin gerekli olmadığı düşüncesindedir.  

AB Parlamentosu, AİHS’nin Temel Haklar Şartı’nın yorumunda önemli 
bir işleve sahip olduğunu kabul etmekte ve Şart’ta garanti altına alınan hakların 
AİHS ile uyumlu şekilde yorumlanması ve ATAD’ın, ABA m. 6/3 uyarınca, 
Birlik hukukuna özgü genel hukuk ilkelerini formüle ederken AİHS’ne 
yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca AİHS’nin 53. maddesine göre, 
Sözleşme, Temel Haklar Şartı’nda tanınan hakları sınırlayıcı veya daraltıcı 
şekilde yorumlanamaz. 

AB Parlamentosu, son olarak, AB’nin AİHS’ne katılmasının anayasa 
hukuku bakımından taşıdığı önem nedeniyle ABİİA’nın katılım konusunda sıkı 
koşullar öngördüğüne işaret etmiştir. Buna göre, katılım anlaşması, AB 
Parlamentosunun onayından sonra AB Konseyinin oybirliği ile alacağı bir 
kararla gerçekleştirilmeli ve anlaşma üye devletler tarafından kendi 
anayasalarına uygun şekilde onaylandıktan sonra yürürlüğe girmelidir. 

4.  Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
 Katılımı İle İlgili Son Gelişmeler 

Avrupa Birliği’nin AİHS’ne katılımını sağlamak üzere Lizbon 
Antlaşması ve AİHS’nde yapılan değişiklikler sonrasında katılımı 
gerçekleştirmek üzere taraflar arasında görüşmelere geçilmiştir. 17 Mart 2010 
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tarihinde Komisyon, AB’nin AİHS’ne katılımı için müzakere yönergesini 
sunmuştur. 4 Haziran 2010 tarihinde AB Adalet Bakanları, kendi namına 
müzakereleri yürütmesi için Komisyon’a yetki vermiştir. Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi, 26 Mayıs 2010 tarihinde İnsan Hakları Yürütme 
Komitesi’ne AB’nin AİHS’ne katılımı için gerekli hukuki enstrümanları 
hazırlamak üzere özel bir yetki vermiştir.57  

Bu gelişmelerin ardından 7 Temmuz 2010 tarihinde AB’nin AİHS’ne 
katılımı konusunda AB ile Avrupa Konseyi arasında resmi görüşmeler 
başlamıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ve AB 
Komisyonu başkan yardımcısı Viviane Reding, Strazburg’ta bir araya gelerek 
katılım sürecinde hangi adımların atılacağını ve nasıl bir yol izleneceğini 
tartışmışlardır. Bu görüşmede Reding, şu tespitte bulunmaktadır: “Bugün 
gerçekten tarihi bir gün. Biz şu anda Avrupa temel hak koruma sisteminde 
bugüne kadar eksik olan bağlantıyı kuruyoruz ve AB ile Avrupa Konseyi 
yaklaşımlarını uyumlulaştırıyoruz. AB, AİHS sisteminin daha da güçlenmesinde 
önemli bir rol oynamak zorundadır. Bugün AB, dünya ölçeğinde modern temel 
haklar kataloğu görünümünde olan bir Temel Haklar Şartı’na sahiptir. Bu 
durum, müzakere tarafları arasında başarılı bir anlaşma için çok iyi bir temel 
oluşturmaktadır.” Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’ın değerlendirmesi 
ise şöyle: “AİHS, Avrupa’nın bütününde insan haklarının korunması için temel 
bir çerçeve oluşturmaktadır. Avrupa’daki bütün kurumların aynı insan hakları 
kurallarına ve aynı denetime tabi olmasının kabulü, AB açısından çok güçlü bir 
mesaj niteliğinde olacaktır. Bir başka deyişle, Avrupa’nın değişimi için ve 
değişimde kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu mesajını 
vermiş olacaktır.”58 

AB Komisyonu Başkanı Barrosa’ya göre, “AB’nin AİHS’ne katılımı, 
siyasi, hukuki ve sembolik açıdan önemlidir. Katılım sayesinde Avrupa’nın 
bütününde temel hakların korunması, bütünlükçü bir karaktere bürünecektir. 
AİHS, Lizbon Antlaşması ile hukuken bağlayıcı hale gelen Temel Haklar 
Şartı’nın sağladığı korumayı tamamlayan bir işlev görecektir.”59 

 
                                                
57  Bkz. Europäische Kommission und Europarat beginnen gemeinsame Gespräche über den Beitritt der 

EU zur Konvention der Menschenrechte, Pressemitteilung - 545(2010), 
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR545(2010)&Language=lanGerman&Ver=original&Bac
kColorInternet=F5CA75, 11.12.2010). 

58  Bkz. Europäische Kommission und Europarat beginnen gemeinsame Gespräche über den Beitritt der 
EU zur Konvention der Menschenrechte, Pressemitteilung - 545(2010), 
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR545(2010)&Language=lanGerman&Ver=original&Bac
kColorInternet=F5CA75, 10.10.2010). 

59  Bkz. Vorstoß der Europäischen Kommission zur Stärkung des EU-Grundrechtsschutzes, Brüssel, 17. 
März 2010. 
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5. Katılımın Doğuracağı Sonuçlar 

AB’nin AİHS’ne katılmasıyla birlikte Sözleşme, AB hukukunun 
kaynakları arasına girecektir. Böylece AİHS’nde güvence altına alınan haklar 
doğrudan AB bünyesinde geçerli hale gelecektir. Öyle ki AB organları ve 
kurumlarının işlemleri ve eylemlerinin ve ATAD kararlarının AİHS’ne 
uygunluğu denetlenebilecektir. Böylelikle Birliğin biçimsel olarak Sözleşme’yle 
bağlı olmadığı halde işlemlerinin dolaylı olarak AİHM tarafından 
denetlenmesinden kaynaklanan hoşnutsuzluk ve eleştiri konusu olan hukuki 
durum sona erecektir.60 AİHM, Matthews/İngiltere kararında61 AB’ye üye 
devletlerin egemenlik haklarını AB’ye aktarmak suretiyle Sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerinin sona ermediğini ve buna göre AB organlarının işlemleri 
karşısında da sorumluluklarının devam ettiğine karar vermiştir. Bununla birlikte 
AİHM daha sonraki içtihatlarında62 bu konuda çekimser bir tutum izlemeye 
başlamıştır.63 AB’nin AİHS ile olan ilişkisinin tam olarak açıklığa kavuşması 
ancak AİHS’ne katılım ile birlikte gerçekleşecektir. 

AB’nin AİHS’ne katılımı, farklı hukuk düzenleri arasında daha üst 
düzeyde uyum sağlanmasını kurumsal olarak güçlendirecek ve Lüksemburg ile 
Strazburg arasındaki içtihat farklılıklarını azaltacaktır.64 AB’nin AİHS’ye 
katılımı, ulusal ve ulus üstü alanda, temel hakların korunması konusunda bir 
uyum yaratacaktır. Böylelikle AB, temel haklar ve insan haklarının 
korunmasında dünya ölçeğinde öncü bir rol oynayabilecektir.65  

AB’nin AİHS’ne katılması, ATAD’ın 1996 tarih ve 2/94 sayılı 
görüşünde vurguladığı gibi, anayasa hukuku düzleminde bir sistem değişikliği 
anlamına gelmektedir. Hukukun genel ilkeleri, ATAD kararları ve üye 
devletlerdeki ortak anayasal ilkeler şeklindeki Birlik hukukunun temel hak 
kaynaklarına AİHS de eklenmektedir. Katılımın gerçekleşmesinden sonra AB 
bünyesinde temel hakların korunmasında bir paradigma değişikliğinin 
yaşanacağı söylenebilir.66  

Katılmayla birlikte AB, AİHS’nin koruma sistemi içine girmiş olacak 
ve ATAD yoluyla sağlanan iç temel hak denetimi yanında dışarıdan da temel 
                                                
60  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 362. 
61  AİHM, Matthews/İngiltere, 18.2.1999, Başvuru No: 24833/94, paragraf 63. 
62  AİHM, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret A.Ş./İrlanda, 30.6.2005, Başvuru No: 45036/98. 
63  ARSAVA, Füsun, “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM’nin 

Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, 
Sayı: 1-2, 2008, s. 1257. 

64  PAPIER, s. 9. 
65  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 376-377. 
66  HUMMER, Waldemar, “Grundrechtsschutz in der EU durch die EMRK: Staatsgewalt versus 

Verbandsgewalt”, Bernd Rill (Hrsg.), Von Nizza nach Lissabon: neuer Aufschwung für die EU, Hans 
Heidel Stiftung, München 2010, s. 21. 
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haklara uygunluk denetimi yapılacaktır. AİHM, Avrupa’daki temel hak 
sorunlarında en yüksek mercii haline gelecektir. Kuşkusuz AİHM’nin yetkisi 
yalnızca temel hakların ihlali ile sınırlı olacaktır. Dolayısıyla ATAD, yine de 
Birlik hukukunun sorunları ve AB işlemlerinin geçerliliği konusunda en yüksek 
mercii olmaya devam edecektir.  Böylelikle Strazburg Mahkemesi, tıpkı üye 
devletlerin anayasa mahkemeleri karşısında olduğu gibi, ATAD karşısında da 
benzer konumda bulunacaktır. ATAD’ın Birlik hukukuna uyulmasını sağlama 
görevi Birliğin sözleşmeye katılmasından sonra da değişmeksizin devam 
edecektir. Bundan dolayı katılım sonrasında Birlik hukukunun özerkliğinin 
tehlikeye düşmesi söz konusu değildir.67  

Öte yandan AİHS, Temel Haklar Şartı’nın 52. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca birlik temel hak korumasının asgari standardını oluşturmaktadır. Birlik 
hukukundaki daha fazla güvence sağlayan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 
Temel Haklar Şartı’ndaki haklar AİHS’deki güvencelere uygun olduğu sürece 
sözleşmedeki haklarla aynı anlamda ve kapsama sahip olacaktır.  

Bu durum yalnızca söz konusu temel hakların norm alanı için değil aynı 
zamanda AİHM kararları ile çizilen sınırlar için de geçerlidir. Bu durumda 
AİHS,  biçimsel olarak daha altta yer almasına rağmen Temel Haklar Şartı için 
bir yorum ölçütü oluşturmakta ama aynı zamanda maddi açıdan hangisi daha 
yüksek bir koruma sağlıyorsa ona üstünlük tanınmaktadır.   

 

V. AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR DÜZENİNDE 
 GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN LİZBON 
 ANTLAŞMASI’NIN GENEL OLARAK 
 DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lizbon Antlaşması’nın Avrupa Birliği temel hak koruma sisteminde 
gerçek anlamda bir yenilik getirip getirmediği konusu tartışmalıdır. Bir görüşe 
göre, Reform Antlaşması olarak da anılan Lizbon Antlaşması, Avrupa 
Birliği’nde temel hakların korunması konusunda gerçek anlamda bir yenilik 
getirmemiştir. Avrupa Birliği’nde temel hakların korunması, 1969 yılında Stutt-
gart İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine ATAD’ın vermiş olduğu Stauder 
kararıyla68 başlamış ve bu koruma günümüze kadar üye devletlerdeki ortak 
anayasal ilkeler ve özellikle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temelinde 
geliştirilerek sürdürülmüştür. Nitekim Federal Alman Anayasa Mahkemesi, bu 
koruma sisteminin boşluk içermediğini, işlevsel ve yeterli olduğunu ifade 

                                                
67  SCHULTE-HERBRUGGEN, s. 363. 
68  EuGH, 12.11.1969, Rs. 29/69, Slg. 1969, 419. 
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etmiştir.69 Lizbon Antlaşması sadece bunu vatandaşlar için görünür kılmak 
amacıyla Temel Haklar Şartı adını taşıyan yazılı temel haklar listesini kabul 
etmiş ve bağlayıcı kılmıştır. Temel Haklar Şartı, daha önce olmayan yeni haklar 
tanımış değildir. Bugüne kadar yazılı olmayan AB temel hakları, Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nın 6. maddesinin 3. fıkrasına göre, AB 
hukukunun genel ilkeleri olarak geçerliliklerini sürdüreceklerdir. Bu nedenle, 
Lizbon Antlaşması’na eklenen temel haklar protokolü ile Polonya, İngiltere ve 
daha sonra da Çek Cumhuriyeti’nin Temel Haklar Şartı’nın uygulama alanı 
dışında tutulması, Avrupa Birliği temel hak korumasını tehlikeye düşürmez veya 
bölünmüşlüğe yol açmaz. Kısacası Avrupa Birliği’nde temel hakların korunması 
konusunda köklü bir yenilik söz konusu değildir.70  

Buna karşılık, yukarıda açıklanan görüşün tam aksini savunan görüşler 
de bulunmaktadır. Buna göre, Lizbon Antlaşması ve bu Antlaşma ile birlikte 
bağlayıcı hale gelen Temel Haklar Şartı, Avrupa bütünleşmesinin ve temel 
hakların korunmasının köşe taşlarından birini oluşturmaktadır. AB tarihinde ilk 
defa hem siyasi, ekonomik ve sosyal haklar hem de kişisel ve yargısal haklar, 
tek bir belgede toplanmış ve hukuken bağlayıcı hale getirilmiştir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nu kuran 1958 tarihli Roma Antlaşması, “piyasa 
vatandaşları”nı, 1993 tarihli Maastricht Antlaşması, “Birlik vatandaşları”nı 
düzenlemiş, Lizbon Antlaşması ise, her yönüyle korunan “insan”ı Avrupa 
Birliği’nin merkezine oturtmuştur. İnsanlar, eskisinden farklı olarak boşluk 
içermeyen, daha modern, uluslararası nitelikte, yargı organları önünde ileri 
sürülebilen bir temel haklar kataloğu ile korunacaktır. Avrupa hukukunun 
öneminin gittikçe artması nedeniyle Şart, ileriki yıllarda, yalnızca Lüksemburg 
Mahkemesi tarafından değil, aynı zamanda üye devletlerin mahkemeleri 
tarafından da daha çok kullanılacaktır. Benzer gelişmenin siyasal, hukuksal ve 
sembolik açıdan önemli olan AB’nin AİHS’ye katılmasıyla birlikte, AİHM 
içtihatlarında da yaşanması muhtemeldir. AB’nin AİHS’ye katılmasından sonra, 
AİHM, ATAD’ın temel haklarla ilgili kararlarına karşı başvurulabilecek önemli 
bir mercii haline gelecektir. Bu da ATAD’ı Temel Haklar Şartı’nı AİHS ile 
uyumlu şekilde yorumlamaya ve uygulamaya zorlayacaktır.71  

Değinilen her iki görüşün de mantıklı ve doğru yönlerinin olduğu 
söylenebilir. Sonuçta hangi görüşün haklı çıkacağını şimdiden kestirmek güçtür. 
Bunu bize ancak zaman gösterecektir. 

 
                                                
69  BVerfGE 102, 147 (Bananenmarktordnung). 
70  BERGMANN, Jan, “Neuerungen beim EU-Grundrechtsschutz”, s. 1, 

(http://uvsvereinigung.files.wordpress.com/2010/05/bergmann-eu-grundrechtsschutz-3-2010.pdf, 
10.11.2010). 

71  BERGMANN, s. 2. 



Avrupa Birliği’nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması’nın Getirdiği Yenilikler 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  155 

SONUÇ 

Lizbon Antlaşması, temel haklar ile ilgili olarak esas itibariyle iki 
önemli yenilik getirmektedir. Birincisi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 
hukuki bağlayıcılığa ve AB antlaşmalarıyla aynı hukuki değere sahip olmasıdır. 
İkincisi ise, Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
katılmasının öngörülmesidir. 

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesinin birinci fıkrasındaki, 
“Birlik, 12 Aralık 2007 tarihinde Strazburg’da kabul edilen ve Antlaşmalar ile 
aynı hukuki değere sahip 7 Aralık 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar 
Şartı’nda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri tanır.” hükmü ile Şart’ın 
hukuki bağlayıcılığı ve hiyerarşik olarak Antlaşmalarla eşdeğerde olduğu kabul 
edilmiştir. Böylelikle AB; temel hakları kapsamlı ve sistematik şekilde 
düzenleyen, Birliğin kabul edilebilirliğini ve meşruluğunu güçlendiren, birincil 
hukuk düzeyinde yer alan ve hukuken bağlayıcı bir temel haklar kataloğuna 
sahip olmuştur. Temel Haklar Şartı’nın hem hukuken bağlayıcı hale gelmesi 
hem de Antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip olması, Avrupa Birliği 
alanında temel hakların güvence altına alınmasını ve korunmasını dikkate değer 
şekilde güçlendirmiştir. Temel Haklar Şartı ile birlikte ilk defa Avrupa 
Birliği’nin bütün organlarını ve kurumlarını bağlayan bir metin ortaya çıkmıştır. 
Bundan sonra Avrupa Birliği’nin bütün işlemlerinin Şart’a uygunluğu 
denetlenebilecektir. 

Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne katılmasıyla 
birlikte temel haklara saygı, etkili bir yargısal denetime tabi olacaktır. Gelecekte 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birlik organlarının, kurumlarının ve 
ajanslarının işlem ve eylemlerinin, hatta Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın 
kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşıp bağdaşmadığını 
denetleyen bir konumda olacaktır. Bireyler açısından da yeni imkânlar 
doğmaktadır. Avrupa Birliği tarafından temel hakları ihlal edilen bireyler, bütün 
hukuksal yolları tükettikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca katılım; Avrupa Birliği’nde ortak bir temel 
hak kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak, Avrupa Birliği temel hak koruma 
sisteminin ve uluslararası ilişkilerde Avrupa Birliği politikalarının 
inandırıcılığını artıracak, Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
sisteminin arkasında olduğunu açıkça gösterecek ve Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uyumlu olmasını 
sağlayacaktır. 

Avrupa Birliği’nde temel hakların geçerliliğinin ve Birliğin temel 
haklara ilişkin yükümlülüklerinin tanınması, Birlik düzeyinde temel hakların 
korunmasında temel hakların kaynaklarının genişletilmesi, Birliğin AİHS’ne 
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katılmasının öngörülmesi, Şart’ın hukuken bağlayıcı hale gelmesi ve 
Antlaşmalarla aynı hukuki değere sahip olması, AB’nin dayandığı temel ilke ve 
değerlerin Antlaşmada düzenlenmesi karşısında Avrupa Birliği, bir değerler ve 
temel haklar topluluğu olarak kabul edilebilir. 
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GİRİŞ 

Seçme hakkı, ancak birden çok aday ya da liste arasından tercih 
yapılabilmesi ölçüsünde gerçekleşir. Bu nedenle aday olma özgürlüğü, serbest 
seçimlerin1 ön şartı ve kurucu öğesi niteliğindedir. Adaylık bir siyasi parti 
aracılığıyla gerçekleşeceği gibi, bağımsız adaylık şeklinde de gerçekleşebilir. 
Tercih ya da seçim özgürlüğü, oyun amacının doğal uzantısıdır. Dolayısıyla bu 
özgürlük seçilme hakkının güvence altına alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Seçmen, tercih özgürlüğünü en az iki aday ya da liste arasında yapabilmelidir2. 
Bağımsız adaylık, aday olmak isteyen kişilerin kendi istekleri ile 
gerçekleşmektedir. Bağımsız adaylıkta kişi adeta bir siyasi girişimci rolü 
oynamaktadır. Kendi adaylığını kendi ileri sürmekte ve seçilebilmek için, kendi 
çaba ve kaynaklarını kullanmaktadır3. Siyasi parti adaylığı, parti tarafından 
hukuk kurallarına uygun olarak yapılan öneri sonucu kazanılan adaylıktır. 
Temelini kişinin değil partinin önerisinde bulan bu adaylığın kazanılması çok 
aşamalı bir süreçten geçmeyi gerektirmektedir. Bunu parti adayı olmak 
isteyenlerin bu konudaki isteklerini partiye bildirmesi, bu kişiler arasından parti 
adayı olarak önerileceklerin belirlenmesi ve bunlarında yetkili makamlara 
bildirmesi olarak sıralayabiliriz4.  

 

1. AYNI ZAMANDA BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN 
 ADAYLIK 

“Aday bildirme” kavramı, seçim makamlarının bir kişiyi seçimle 
belirlenen bir devlet makamı için elverişli bir aday olduğunu ve bu kişinin ismi-
ni bu makam için oy pusulasına yazmalarını sağlayan kanuni bir sürece işaret 

                                                 
1  Avrupa Ġnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1. Protokolün 3. maddesinde, “Sözleşmeci Taraf Devletler 

yasama organının seçimi için, halkın kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesinin güvence altına 
alındığı koşullarda, makul aralıklarla ve gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler” denil-
mektedir. Seçimlerin serbest olması için, halkın kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesinin güven-
ce altına alındığı şartlarda” gerçekleştirilmesi gerekir. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine göre ser-
best seçim, seçmenin belli bir yönde oy kullanmak zorunda bırakılmamasıdır, AĠHM, Mathieu- 
Mohin and Clerfayt- Belçika Davası, 02.03.1987 (A. No. 113), 02.03.1987, pr. 54; KOÇAK, Mustafa, 
“Seçim Sistemleri ve Demokrasi Karşılaştırmalı Analiz: ĠHAM ve AB Ölçütleri, Anayasa Yargısı 23, 
Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2006, s. 127; Serbest seçim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
METĠN, Yüksel, “AĠHS Çerçevesinde ve AĠHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı”, Liberal 
Düşünce, Yıl: 12, Sayı: 47-48, 2007, s. 109-141 

2  KABOĞLU, Ġbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, Ġmge Kitabevi, Ankara 2002,  s. 425- 426; ĠZGĠ, 
Ömer- GÖREN, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C. I, TBMM Yayını, Ankara 
2002, s. 694. 

3  KALAYCIOĞLU, Ersin, Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Yayınları, Ġstanbul 1984, 
s. 365. 

4  ARASLI, Oya, Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekilliği Adaylığı, A.Ü. Hukuk Fakültesi 
Yayınları, Ankara 1972, s. 55. 
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eder. Öte yandan, “aday belirleme” kavramı, çoğunlukla, bir siyasi partinin, oy 
pusulasında düzenlenmiş, seçimle belirlenen makama kimi uygun gördüğüne ve 
destekleyeceğine karar verdiği, kanuna bağlı olmayan süreç anlamına gelir. 
Başka bir ifadeyle aday belirleme, genel seçimlerde ve seçim kampanyalarında 
seçilmeleri için kimin önerileceğinin belirlendiği, temelde kanun ötesi bir 
süreçtir. Belirtmek gerekir ki, her ne kadar, aday belirleme, çoğunlukla, kanuna 
bağlı olmayan bir süreç olsa da, aday belirleme yöntemlerine, kanuni açıdan 
düzenlemeler getirilebilir5. 

Günümüz demokrasilerinde adaylık çok büyük ölçüde siyasi parti 
olgusu çerçevesinde işlev kazanmaktadır. Dolayısıyla, adaylık özgürlüğü, parti 
özgürlüklerini de kapsamına almaktadır Belirtmek gerekir ki, aday olma 
özgürlüğü de belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmekte ve bu konuda belirli 
sınırlamalar söz konusudur.  Seçim hukukunda genel kural bir seçimde, bir 
kişinin, bir seçim çevresinden ya bağımsız olarak ya da bir siyasi partiden aday 
olmasıdır. Bağımsız ve partili adaylar seçim sürecinin başında tercihlerini ortaya 
koymalı ve bu tercihlerine uygun olarak adaylık başvurularını “tek seçim 
çevresi-tek siyasi parti” kuralına göre yapmalıdır. Ġlk olarak, aday olma 
özgürlüğü sadece tek seçim çevresinde kullanılabilir. Bir kişi birden fazla seçim 
çevresinden aday olamaz. Ġkinci olarak bir kişi genel veya mahalli seçimlerde 
sadece bir siyasi partiden aday olabilir. Aynı şekilde bir kişi hem bağımsız 
olarak hem de bir siyasi partiden aday olmaz. Bu kuralların aksine  bir davranış, 
diğer vatandaşların seçilme hakkına tecavüz niteliğinde kabul edilebilecektir”6.  
GÖNENÇ’e göre, uygulamada farklı biçimlerde adaylık çakışmaları karşımıza 
çıkmakta, ancak esas olarak üç durum uyuşmazlık konusu olmaktadır: (1) Bir 
vatandaşın iki ayrı parti listesinde aday gösterilmesi; (2) Bağımsız adaylık 
başvurusunda bulunan bir vatandaşın aynı zamanda bir siyasi parti listesinden 
aday gösterilmesi; (3) Bir vatandaşın bir siyasi partiden önseçime ve merkez 
adaylığı yoklamasına katılıp, sonucun ilanından sonra başka bir siyasi partiden 
aday gösterilmesi. YSK tüm bu durumlarda her iki adaylığın da iptaline karar 
vermektedir7. 

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 16. maddesinin 3. fıkrasına göre: “Bir 
kimse aynı zamanda değişik siyasi partiden veya aynı partiden aynı seçim için 
birden fazla seçim çevresinden aday olamaz, aday gösterilemez ve seçilemez”.  

                                                 
5  RANNEY, Austin, “Candidate Selection”, (Ed. David BUTLER- Howard R. PENNIMAN- Austin 

RANNEY) Democrascy at The Polls, Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1981, s. 75; 
GJERDE, Camilla,  “Presidential Recruitment Selection of Presidential Candidates in Africa, Asia, 
and Latin America”, http://prio.no/page/Publication_details/Staff_alphaALL/9429/ 47902.html. 
(12.11.2006), s. 3; “Candidate Selection Within Political Parties”,   http://aceproject.org/ace- 
en/topics/pc/pcb/pcb02/pcb02a/default.(02.10.2006). 

6  GÖNENÇ, Levent, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 2008, s. 249. 
7  GÖNENÇ, s. 249. 
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Aynı maddenin 4. fıkrasına göre, “Bağımsız adaylar da, aynı seçim için birden 
fazla seçim çevresinde aday olamaz ve seçilemez.” Milletvekili Seçim 
Kanunu’nda yasaklanan husus aynı zamanda birden fazla partiden aday olma ve 
aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden aday olma durumlarıdır. Yani 
adaylık başvurularının “tek seçim çevresi-tek siyasi parti” kuralına göre 
yapılmasıdır. 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesine göre, “Siyasi partiler, 
Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla adaylarda 
daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. Bir 
kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasal 
partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden 
önseçime katılamaz. Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı 
yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve 
partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. Mahalli teşkilatın yönetim 
kurulu başkan ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday adayı olmak 
isteyenlerin görevlerinden istifa etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasi 
partilerin tüzüklerinde belirlenir. Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. Siyasi partilerin genel başkanlığı 
partilerinin, aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçimin yapılacağı 
tarihten en az yirmi gün önce saat onyediye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve 
ilgili il ve ilçe seçim kurullarına bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi 
verilir. Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek önseçime kadar dikkate 
alınmaz. Ancak, bu gibiler aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder. 
Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır”. 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, 
“Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan 
sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa 
etmedikçe bağımsız aday olamaz” hükmünü seçim kurullarının gözetim ve 
denetiminde altında yapılan ön seçim ve aday yoklaması yöntemleri için 
anlamak gerekir.  

Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesine göre, “Siyasi partiler, 
milletvekili genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı 
uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini, serbest, eşit, gizli oy açık tasnif 
esasları çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan biri veya 
birkaçı ile yapabilirler. Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları 
seçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının % 5'ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki 
sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı gösterebilirler. Ön seçim ya 
da aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasi partilerin merkez yoklaması veya 
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diğer usullerden biri veya bir kaçı ile aday belirleme yetkileri saklıdır. Partilerin 
tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dışındaki parti aday seçimleri seçim 
kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. Partilerin tüzüklerinde herhangi 
bir seçim çevresinde bütün üyelerin iştiraki ile yapacakları ön seçimde bu 
Kanunun ön seçimlerle ilgili hükümleri uygulanır. Aday tespitinin yapılacağı 
gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden en az yetmişbeş gün 
önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. Seçime katılacak bütün siyasi 
partilerin tüzüklerindeki usullere göre il ve ilçelerde yapacakları aday tespitleri 
bütün yurtta aynı günde yapılır. Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, 
aday tespiti için de esas alınır”. Böylece yeni Kanun aday belirlemeyi parti içi 
bir işlem, siyasi partilerin bir iç sorunu kabul etmiş ve ön seçim zorunluluğunu 
kaldırmıştır. Yeni sisteme göre, siyasi partiler adaylarını belirlemede ön seçim 
yöntemini kullanabilecekleri gibi, bir başka yöntemi, örneğin “merkez 
yoklaması” yöntemini de uygulayabilirler. Eğer parti tüzükleri bütün parti 
üyelerinin katılacakları bir ön seçim yöntemini benimsedikleri takdirde bu ön 
seçimlerin, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan hükümlere göre yapılacağını 
belirtmektedir. Ön seçim Siyasi Partiler Kanunu’nun 39 ile 51. maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. Siyasi Partiler Kanunu’ndaki ön seçimlerle ilgili 
hükümlerden anlaşılacağı gibi, ön seçim bir seçim çevresinde partiye kayıtlı 
üyelerin tamamının katıldığı ve milletvekili adaylarının belirlenmesi amacıyla 
yapılan seçimdir. 

Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, siyasi parti adaylığı 
konusunda, ön seçim yöntemi, aday yoklaması ve merkez yoklaması olmak 
üzere aday belirleme yöntemlerinden birinin ya da birkaçının birlikte 
uygulanabileceğini söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle, yürürlükteki 
mevzuata göre, adayların belirlenmesinde ön seçim yasak değildir; ama partileri 
ön seçime yönelten hiçbir zorlayıcılık da yoktur. Partilerin adayların 
belirlenmesinde, ön seçim yöntemini kullanmaları halinde, Siyasi Partiler 
Kanunu’nun ön seçime ilişkin kurallarının uygulanması zorunludur.  

Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesinde adayların belirlenmesinde 
genel kriterler belirlenmiştir. Buna göre siyasi partiler yöntemleri seçmekte 
serbesttir. Ancak, ilk olarak bu yöntem; serbest, eşit, gizli oy ve açık tasnif 
esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ġkinci olarak da bütün parti üyelerinin 
katılacakları bir ön seçim yöntemini benimsedikleri takdirde bu ön seçimlerin, 
Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan hükümlere göre yapılacaktır. Ġkinci konuyla 
ilgili bir sorun olmamakla birlikte birinci konu bir takım sorunlara neden 
olabilecektir. Bazı aday belirleme yöntemlerinin serbest, eşit, gizli oy ve açık 
tasnif esasları çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine imkân yoktur. Örneğin, 
Türkiye’de yapıldığı gibi bir parti, merkez yoklamasını ve parti merkezi 
tarafından aday belirleme yöntemini benimsediği takdirde bu esasların bu tür 
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yöntemlerde uygulanması mahiyeti itibariyle zordur. Çünkü merkez yoklaması 
yöntemi adayların partinin merkez organları tarafından belirlenmesidir. Merkez 
yoklaması yönteminde aday ve liste sıralamaları, aday adaylarının seçim 
çevrelerine göre doğrudan parti merkez yönetimince belirlenmektedir. Aday 
yoklaması veya teşkilat yoklaması ise, adayların parti örgütleri tarafından 
belirlenmesi demektir.  Dolayısıyla, bu maddedeki “serbest, eşit, gizli oy ve açık 
tasnif esasları çerçevesinde” hükmünü ön seçim ve aday yoklamasını kapsar 
şekilde anlamak gerekmektedir. Nitekim Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. 
maddesinin ikinci fıkrasındaki “partilerin tüzüklerinde belirtilen merkez 
yoklaması dışındaki parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi 
altında yapılır” hükmü de, merkez yoklamasının bu yöntemler dışında istisna bir 
yöntem olarak kabul edildiğini göstermektedir. Ayrıca, ön seçim ve teşkilat 
yoklaması merkez yoklamasına göre, sınırlı da olsa seçim niteliği taşıdığından, 
bu aday belirleme yöntemlerinin seçimlere ilişkin genel ilkelere uygun olarak 
yapılması gerekir. Yine bu yöntemlerin seçim kurullarının gözetim ve denetimi 
altında yapılması gerekir8. Aslında Siyasi Partiler Kanunu’nun aday belirleme 
ile ilgili hükümleri ön seçim yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır. 1986 tarihinde 
Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesi değiştirilerek ön seçim yapma 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla mevcut düzenlemede Kanun’un ilk 
şeklinde ön seçimin esas alınmasının da etkisi söz konusudur.  

Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. ve 40. maddelerini ve Milletvekili 
Seçimi Kanunu’nun 16. maddelerini birlikte değerlendirdiğimizde, yasaklanan 
durumun seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılan ön seçim ve 
teşkilat yoklamasına katılan aday adaylarının başka bir partiden aday 
gösterilemeyeceğidir. Bu hükmü bütün yöntemler için geçerli saymak mümkün 
değildir. Bu durum kanunun ruhuna da aykırıdır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz 
gibi, merkez yoklaması istisna bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Ġstisnai 
hükümlerin bir özgürlüğün sınırlandırılmasında genişletici bir şekilde 
yorumlanması mümkün değildir. Bilindiği gibi, istisnai hükümlerin dar yoruma 
tabi tutulması hukukta genel bir yorum ilkesidir. Siyasi Partiler Kanunu 
anlamında bulunmayan daha doğrusu seçim kurullarının gözetim ve 
denetiminde yapılmayan aday yoklamalarının aday olma özgürlüğünü 
kısıtlaması da düşünülemez.  

Burada yasaklanan durum bir partiden aday adaylığı müracaatı yapmış 
ve o partinin seçim kurulları gözetiminde yapılan ön seçim ve teşkilat yoklama-
sına katılmış olmalarıdır. Yüksek Seçim Kuruluna göre de, bir siyasi partiden 
aday yoklaması için başvuran kimsenin, sonuç kendisine tebliğ veya usulünce 
ilan edilmişse, bu tarihlerden, bunlar yoksa yoklama sonucunun ilgili seçim 

                                                 
8  GÖNENÇ, s. 251. 
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kuruluna verildiği tarihten önce adaylık başvurusunu geri alması halinde başka 
bir partiden merkez adayı gösterilmelerinde 40/3 maddeye aykırılık yoktur9. 

 Ayrıca, aday listeleri kesinleşmeden, bir partiden aday adayı olan bir 
kişinin aday adaylığını çekerek başka bir partiden aday olmasında ne sakınca 
olabilir. Bir belediye başkanının ya da bir milletvekilinin partisinden istifa 
ederek başka bir partiye geçmesinde herhangi hukuki engel yoktur10. Bu durumu 
adaylık aşamasında yasaklamak düşünülemez.  

Merkez yoklaması, genellikle parti liderinin yetkisindedir. Parti divanı 
ve partilerin üst kurulları, parti liderinin belirlediği kişileri genelde kabul 
etmektedirler. Adayların parti liderleri ya da yöneticileri tarafından belirlenmesi, 
parti üye ve seçmenlerin isteklerine tam olarak yansıtmadığı için genelde 
demokratik bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca, adayların siyasi 
parti genel başkanları tarafından belirlenmesi, liderler hâkimiyetine de yol 
açmaktadır. Yine bu yöntemde, seçimler, liderlerin ya da yöneticilerin teklif 
ettiği adayların seçmenlerce onaylanmasından başka bir anlam taşımamaktadır. 
Adayların kapalı kapılar arkasında partinin merkez yönetim organlarınca 
belirlenmesi parti içi demokrasiye de aykırıdır. Bu uygulama partilerin merkez 
hiyerarşilerinin egemenliğine yol açmaktadır. Partinin yönetimini elinde tutan 
merkez organlarına adayların belirlenmesi konusunda önemli yetkiler vermek ve 
seçimlerde seçmeni bu organların seçtiği adaylara oy vermeye mecbur etmek, 
parti içi demokrasi ile bağdaşmaz. Dolayısıyla demokratik olmayan bir 
yöntemin demokratik sürece katılımı ve aday olma özgürlüğünü engellemesi 
düşünülemez. 

Sonuç olarak; 

 1- Seçim hukukunda tek bir partiden ve tek bir seçim çevresinden aday 
olmak esastır. 

                                                 
9  YSK, Karar No: 2004/459. 
10  Milletin temsili ilkesine göre, partisinden istifa eden ve başka bir partiye geçen milletvekilinin 

milletvekilliğinin bundan etkilenmemesi gerekir. 1982 Anayasası 1995 değişikliğinden önce, 
partisinden istifa ederek başka bir partiye geçen milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülebileceğini 
kabul ediyordu. 1982 Anayasasında, 1995 yılında 84. maddede yapılan değişlikle bu çelişki ortadan 
kaldırılmıştır. Bu değişikliğe göre, artık milletvekilleri serbestçe parti değiştirebilirler. Konuyla ilgili 
84. maddenin gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir: “Ayrıca 1961 Anayasasının1980 yıllarından 
önceki uygulamaların topluca bir partiden istifa ederek bir başka partiye ve bu suretle iktidar 
değişikliklerine neden olma göz önünde bulundurularak bu gibi dalgalanmaların önlenmesi için 
partisinden istifa eden milletvekillerinin üyeliklerini bağımsız olarak sürdürebilecekleri esası 
getirilmiştir”. Ayrıca bu maddenin gerekçesinde bu hükmün doğuracağı sonuçlarda belirtilmiştir. 
Buna göre: “Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde herhangi bir partinin genel merkez 
organlarınca aday da gösterilemeyecektir. Ayrıca partisinden istifa eden milletvekilinin bir başka 
partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda görev alması halleri üyeliğin sona ermesi nedenlerinden biri 
olarak kabul edilmiştir”.  
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2- Partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dışındaki parti 
aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. 

3- Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesiyle yasaklanan durum seçim 
kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılan ön seçim ve teşkilat 
yoklamasına katılan aday adaylarının başka bir partiden aday 
gösterilemeyeceğidir. 

4- Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesindeki “serbest, eşit, gizli oy 
ve açık tasnif esasları çerçevesinde” hükmünü ön seçim ve aday yoklamasını 
kapsar şekilde anlamak gerekmektedir. 

5- Siyasi Partiler Kanunu’nda merkez yoklaması istisna bir yöntem 
olarak kabul edilmiştir. Ġstisnai hükümlerin bir özgürlüğün sınırlandırılmasında 
genişletici bir şekilde yorumlanması mümkün değildir. 

 

2.  YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA GÖRE AYNI ZAMANDA 
 BAŞKA BİR SİYASİ PARTİDEN ADAYLIK 

Yüksek Seçim Kuruluna göre, bir siyasi partiden aday yoklaması için 
başvuran kimsenin, sonuç kendisine tebliğ veya usulünce ilan edilmişse, bu 
tarihlerden, bunlar yoksa yoklama sonucunun ilgili seçim kuruluna verildiği 
tarihten önce adaylık başvurusunu geri alması halinde başka bir partiden merkez 
adayı gösterilmelerinde 40/3 maddeye aykırılık yoktur11.  

Yüksek Seçim Kurulu bir kararında, bir partiden aday yoklaması için 
başvuran bir kimsenin adaylık başvurusunu geri alması halinde 40/3. maddeye 
aykırılık oluşmayacağına karar vermiştir. Ancak bunun için aday yoklaması için 
başvuran bir kimsenin, sonuç kendisine tebliğ edilmeden veya usulünce ilan 
edilmeden, bunlar yoksa da yoklama sonucunun ilgili seçim kuruluna 
verilmeden önce adaylık başvurusunu geri alması gerekmektedir12. Yüksek 
Seçim Kurulu’na göre, “Yoklama sonucu aday adayına tebliğ veya usulünce ilan 
edilmemişse aday listelerinin Seçim Kuruluna verilmesinden önce ilgili parti 
adayı, aday adaylığından ayrıldığı takdirde, aday belirleme tarihinden önce 
partisinden vaki aday adaylığından vazgeçmiş sayılır ve dolayısıyla ilgili 
partinin merkez adaylığı yoklamasına katıldığından söz edilemez. Anılan ilke 
kararlarında da bir siyasi partiden aday yoklaması için başvuran bir kimse, 
sonuç kendisine tebliği veya usulünce ilan edilmişse, bu tarihlerden bunlar 

                                                 
11  YSK, Karar No: 2004/459. 
12  YSK Kararı: 2004/509. 
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yoksa yoklama sonucunun ilgili seçim kuruluna verildiği tarihten önce adaylık 
başvurusunu geri alması halinde başka bir partiden merkez adayı gösterebilir”13  

Yüksek Seçim Kurulu’na göre, belediye başkan adayının süresinde 
merkez yoklamasına katıldığı partiden istifa etmesi ve ilgili partinin Merkez 
Yoklaması sonucunu adaya tebliğ etmediğinden, diğer partiden adaylığı 
geçerlidir14.  

Yüksek Seçim Kurulu bir başka olayda şu kararı vermiştir: Aday 
listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesinden önce aday adaylığından 
ayrıldığı anlaşılan kişi aday belirleme tarihinden önce ilgili siyasi partiye vaki 
aday adaylığı iradesinden vazgeçmiş sayılır ve dolayısıyla bu kişinin parti 
merkez adaylığı yoklamasına katıldığından söz edilemez15.  

Yüksek Seçim Kurulu kararlarında şu hususların altını çizmektedir: 

1- Bir siyasi partiden aday yoklaması için başvuran biri, tebliğ ve ilan 
tarihinden veya sonucun ilgili seçim kurunla verildiği tarihten önce adaylık 
başvurusunu geri alması halinde başka bir partiden merkez adayı gösterilebilir. 

2- Yoklama sonucu aday adayına tebliğ veya usulünce ilan edilmemişse 
aday listelerinin Seçim Kuruluna verilmesinden önce ilgili parti adayı, aday 
adaylığından ayrıldığı takdirde, aday belirleme tarihinden önce partisinden vaki 
aday adaylığından vazgeçmiş sayılır ve dolayısıyla ilgili partinin merkez 
adaylığı yoklamasına katıldığından söz edilemez. 

3- Belediye başkan adayının süresinde merkez yoklamasına katıldığı 
partiden istifa etmesi ve ilgili partinin Merkez Yoklaması sonucunu adaya tebliğ 
etmediğinden, diğer partiden adaylığı geçerlidir. 

4- Bir siyasi partiden aday yoklaması için başvuran kimsenin, sonuç 
kendisine tebliğ veya usulünce ilan edilmişse, bu tarihlerden, bunlar yoksa 
yoklama sonucunun ilgili seçim kuruluna verildiği tarihten önce adaylık 
başvurusunu geri alması halinde başka bir partiden merkez adayı gösterilebilir.  

 

SONUÇ 

Seçim hukukunda tek bir partiden ve tek bir seçim çevresinden aday 
olmak esastır.  Partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dışındaki 
parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Siyasi Partiler Kanunu’nda yasaklanan durum seçim kurullarının gözetim ve 
                                                 
13  YSK Karar No: 2004/334. 
14  YSK Karar No: 2004/472. 
15  YSK Karar No: 1995/477-478-481. 
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denetimi altında yapılan ön seçim ve teşkilat yoklamasına katılan aday 
adaylarının başka bir partiden aday gösterilemeyeceğidir. Bir siyasi partiden 
aday yoklaması için başvuran kimsenin, sonuç kendisine tebliğ veya usulünce 
ilan edilmişse, bu tarihlerden, bunlar yoksa yoklama sonucunun ilgili seçim 
kuruluna verildiği tarihten önce adaylık başvurusunu geri alması halinde başka 
bir partiden merkez adayı gösterilmelerinde kanuna aykırılık yoktur. 
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KURTARMA FAALİYETİNDE DENİZ KİRLENMESİNİ  
ENGELLEYEN KURTARANIN ÜCRET HAKKI 

 
 

Dr. Banu BOZKURT BOZABALI 
 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacını, deniz kirlenmesini engelleyen kurtaranın ücret 
hakkını; tarihsel gelişim içerisinde, mukayeseli bir biçimde, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda yapılan düzenlemeler de dahil olmak üzere incelemek oluşturmaktadır. 
Bu gaye ile her şeyden önce, kurtarma faaliyetine ilişkin genel açıklamalar 
yapılacak; tarihsel gelişim kapsamında Kurtarma, Denizde Yardım ve Kurtarma 
İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (1910 Brüksel 
Sözleşmesi) ve Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi (SALVAGE 1989) ikinci ve 
üçüncü başlıklarda ele alınacak; sonrasında kurtarma faaliyetindeki önemli rolü 
sebebiyle İngiltere’deki durum ve özellikle Lloyds Open Form değerlendirilecek; bu 
mukayeseli değerlendirmeler ışığında da son olarak ülkemizde yürürlükte bulunan 
Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
düzenlemeler incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kurtarma, Denizde Yardım ve Kurtarma İşlerine 
Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (1910 Brüksel Sözleşmesi); 
Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi (SALVAGE 1989); Birleşik Krallık 1995 Deniz 
Ticaret Kanunu 9. Kısım; Lloyds Open Forum; Türk Ticaret Kanunu m. 1222 – 
1229; Yeni Türk Ticaret Kanunu m. 1298 -  1306.  

 

REWARD AND COMPENSATION RIGHT OF THE  
SALVOR PREVENTING SEA POLLUTION 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to examine the reward and compensation rights of 
the salvors within the historical developments, in a comparative way and concern-
ing the clauses of the new Turkish Code of Commerce. For this aim, first of all, a 
general explanation of salvage activities will be given. Within the historical devel-
opments Brussels Convention for the Unification of Certain Rules with Respect to 
Assistance and Salvage at Sea and International Convention on Salvage will be 
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examined in a second and third chapter. Because of its important place in salvage 
activities, the situation in United Kingdom and especially Lloyds Open Forum will 
be analyzed in a fourth place. An examination of the clauses of the Turkish Code of 
Commerce still in vigour and the new Code of Commerce on salvage will be done 
lastly. 

Key Words: Salvage, Brussels Convention for the Unification of Certain 
Rules with Respect to Assistance and Salvage at Sea, International Convention on 
Salvage, 9th Chapter of United Kingdom’s 1995 Merchant Shipping Act, Lloyds 
Open Forum, articles 1222 – 1229 of  Turkish Code of Commerce still in vigour, 
articles 1298 – 1306 of the new Turkish Code of Commerce.  

 
1) GİRİŞ 

Deniz ticaretinin gelişimine paralel bir biçimde ortaya çıkan doğa 
olayları sonucunda, deniz tehlikesine maruz kalan geminin ve gemideki şeylerin 
kurtarılması faaliyeti de gelişmiş ve yıllar içerisinde uluslararası antlaşmalar ile 
bu konuda yeknesak düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu uluslararası 
antlaşmalar arasında en geniş uygulama alanı bulanlar, 1910 tarihli Denizde 
Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında 
Mukavele ile 1989 tarihli Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi (SALVAGE 
1989)’dir.  

Kurtarma faaliyeti esnasında ortaya çıkan çevre kirlenmesi, özellikle 
yıllar içerisinde önem kazanmış; buna paralel olarak da, 1989 yılında yapılan 
sözleşmede özel bir düzenleme ile ele alınmıştır. 

Çalışmamızda, deniz kirlenmesini engelleyen kurtaranın ücret hakkını, 
tarihsel gelişim içerisinde, mukayeseli olarak inceleyeceğiz. Bu çerçevede 
öncelikle kurtarma faaliyetine ilişkin açıklamalara yer verilecek; ardından 
tarihsel gelişim başlığı altında 1910 Sözleşmesi ve akabinde SALVAGE 1989 
ele alınacak; sonrasında kurtarma faaliyetindeki önemli rolü sebebiyle 
İngiltere’deki durum ve özellikle Lloyds Open Form değerlendirilecek; en son 
olarak da mevcut yasal düzenleme ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
düzenlemeler incelenecektir.   

 

2) KURTARMA FAALİYETİ 

Kurtarma faaliyeti, deniz tehlikesine maruz kalmış bir geminin, onun 
yükünün ve kimi zaman o gemi adamlarının bu tehlikeden, başka bir gemi veya 
üçüncü kişiler tarafından kurtarılmasıdır. Doktrinde önceleri kurtarma ve yardım 
faaliyeti ayrımı yapılmakta ve kurtarma faaliyetinin idaresiz kalmış bir geminin 



Kurtarma Faaliyetinde Deniz Kirlenmesini Engelleyen Kurtaranın Ücret Hakkı 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  171 

kurtarılması; yardımın ise idaresiz değil ama deniz tehlikesine maruz kalmış 
geminin kurtarılmasını ifade ettiği belirtilmekteydi. Ancak günümüzde bu ayrım 
ortadan kalkmıştır1.  

Kurtarma faaliyetinin unsurlarına ilişkin olarak ise, öncelikle 
kurtarmanın gemi ve gemideki eşyalar için yapılması gerektiği belirtilmelidir. 
Burada, gemideki eşyadan amaç, sadece yük değil; aynı zamanda yolcu ve gemi 
adamlarının bagaj ve şahsi eşyalarıdır2. 

Kurtarma faaliyetinin tanımından çıkan ikinci unsur, kurtarılan geminin 
bir deniz tehlikesine maruz kalması gerekliliğidir. Burada kurtarma faaliyetini, 
müşterek avaryadan ayıran temel hususun, maruz kalınan tehlikenin gemi ve 
yükü müştereken tehdit etmesinin aranmaması olduğu da ayrıca belirtilmelidir3.  

Kurtarma faaliyetinde bulunulmuş olması ve bunun gemi kaptanın açık 
ve makul direnmesine (mümanaat) rağmen yapılmamış olması da kurtarma 
faaliyetinin bir başka unsurudur4. 

Kurtarma faaliyetinde ücret hususunu da yakından ilgilendiren bir diğer 
unsur, faydalı sonuçtur. Faydalı sonucun içeriği tarihsel gelişim içerisinde 
değişikliğe uğramıştır. 1910 Sözleşmesi imzalandığı sırada ve sonrasında uzun 
yıllar, gemi ve eşyadan bir şeylerin kurtarılması faydalı netice olarak 
değerlendirilmiştir5. Günümüzde ise, gemiden herhangi bir şey kurtarılamasa 
dahi, çevre kirlenmesinin engellenmiş olması da faydalı netice olarak 
değerlendirilmektedir6. SALVAGE 1989’un, ücret ve ödüle ilişkin yürürlüğe 
koyduğu düzenleme bu sonuca ulaşmamızı gerektirmektedir7. 

Kurtarma faaliyeti, önceden yapılan bir sözleşmeye dayanarak ifa edi-
lebilir. Bu halde kurtarma ücreti sözleşme ile tespit edilmiş olabilir veya 
sonradan bu ücret mahkeme veya hakem tarafından belirlenebilir8. Bununla 
beraber, bazen, önceden yapılmış bir sözleşme olmamasına rağmen, tehlikeye 
maruz kalmış gemi ve yük de kurtarılabilir. Sözleşme olmayan hallerde, 
kurtarma faaliyeti için ödenecek ücret faaliyet sonrasında belirlenir. Bu 
durumda, tayin edilen ücrette değişiklikler yapılması mümkündür9.  

                                                
1  KENDER, Rayegan; ÇETİNGİL, Ergon, “Deniz Ticareti Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları 

ile Birlikte), XII Levha Yayınları, 12. Baskı, İstanbul, 2010, s. 202. 
2  KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 203. 
3  KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 203.  
4  KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 203 – 204. 
5  KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 204. 
6  Aynı yönde bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_salvage (10.08.2011). 
7  Konuya ilişkin olarak aşağıda III ve IV. paragraflarda daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır. 
8  KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 206 – 207. 
9  Ayrıntılı bilgi için bkz. KENDER; ÇETİNGİL, a.g.e, s. 206; http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_ 

salvage (10.08.2011). 
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3) TARİHSEL GELİŞİM 

Kurtarma faaliyetine ilişkin uluslararası düzenleme çok eski tarihlidir. 
Her ülkenin kendi kurtarma kurallarının olması ve uluslararası alanda bu konuda 
anlaşmazlıkların çıkması nedeniyle, 1910 tarihinde Brüksel’de yapılan 
konferans sonucunda, Denizde Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı 
Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele imzalanmıştır. 1910 Brüksel 
Sözleşmesi, uzun yıllar içerisinde birçok ülke tarafından imzalanmış ve çok 
geniş uygulama alanı bulmuştur. Ülkemiz de Lozan Barış Antlaşması’nda 1910 
Brüksel Sözleşmesi’ne taraf olacağını beyan etmiş; Sözleşme 1937 yılında3226 
sayılı Kanun ile iç hukukumuza geçirilmiştir10. 

Antlaşma, İngilizce “no cure no pay” adı ile anılan genel ilkeyi ortaya 
koymuştur11. Bu prensibi düzenleyen antlaşmanın 2. maddesi uyarınca,  faydalı 
bir sonuca ulaşmış her türlü kurtarma ve yardım faaliyeti, uygun bir ücrete hak 
kazandırır. Yapılan yardım faydalı bir netice vermez ise hiçbir ücret ödenmesi 
gerekmez. Ödenecek ücret, hiçbir halde, kurtarılan eşyanın değerinden fazla 
olamaz12.  

Maddenin ikinci cümlesinden hareket ile antlaşmada öngörülen “faydalı 
netice” den, geminin ve/veya yükün bir kısmı veya tamamının kurtarılmasının 
ifade edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, kurtarma faaliyeti sonucunda gemi ve 
/veya yük kurtarılamamış ise, kurtaran herhangi bir ücrete hak 
kazanamayacaktır.  

Uzun yıllar bu şekilde uygulanan kurtarma kuralının sorgulanmaya 
başlanması, 1978 yılı Mart ayında meydana gelen Amoco Cadiz olayı ile 
olmuştur. Amerikan şirketinin sahip olduğu Liberya bandıralı petrol tankerinin, 
gemi içerisinde meydana gelen bir patlama sonucunda dümeni kırılmış ve tanker 
İngiltere kıyılarına sürüklenerek karaya oturmuş; 228 bin tonluk ham petrol 
denize dağılarak, 400 kilometrelik kıyı şeridinde çevre kirlenmesine sebep 

                                                
10  Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. aşağıda paragraf VI.  
11  www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/1996/26.html (10.08.2011); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_salvage (10.08.2011); WHİTE, F. Stephen, “Salvage Convention 
of 1989: Rewarding Efforts to Protect the Environment”, 
www.vesselassist.com/SWhite_salcon89.html (10.11.2006); CLARK, D. Peter, “Salvage Law Would 
Reward Environment-Saving Efforts”, Sea Law Volume 1, 12 Ekim 1989 
http://www.navlaw.com/articles/v1/salvage-law-would-reward-environment-saving-efforts.htm 
(15.08.2011). 

12  “Faydalı bir netice vermiş olan her türlü muavenet yahut tahlis keyfiyeti muhik bir ücreti icap eder. 
 Yapılan yardım faydalı bir netice vermez ise hiçbir ücret itası lazım gelmez. Hiçbir halde tediye 

edilecek para kurtarılan eşyanın kıymetini tecavüz edemez.” 
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olmuştur13. Olaydan özellikle Fransa kıyıları ve bu kıyılardaki istiridye 
çiftliklerinin sahipleri etkilenmiştir. Olay esnasında, gemi kaptanı ile donatan 
arasında, geminin römorkör ile yedeğe çekilip çekilmemesi tartışması yaşanmış 
ve bu tartışma çok ciddi zaman kaybına sebep olduğu için, bu süre içerisinde 
gemi karaya oturarak, petrolün denize dağılması sonucu deniz kirlenmesi ortaya 
çıkmıştır14.  

Olay öncelikle gemi kaptanı ve donatan ile kurtaranın görevlerinin 
tekrar ele alınmasına sebep olmuştur. Bu değerlendirme, ayrıca mevcut kurtarma 
kurallarının da, gelişen deniz ticareti karşısında yetersiz olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmıştır15.   

Gerçekten de, görevlerini gereği gibi yerine getiren, ancak yükü 
kurtaramayan, fakat çevre kirlenmesi zararını azaltan veya engelleyen 
kurtaranın, herhangi bir ücrete hak kazanmaması hakkaniyete aykırı bir durum 
oluşturmaktadır. Her ne kadar kimi ulusal mahkemeler, kirlenme ve diğer 
şikayet ve tazminat taleplerinden donatanı kurtaran kurtarıcının, bunun 
karşılığında ödüllendirilmesi gerektiğini öngörmüşse de, bu durum geniş 
uygulama alanı bulmamıştır16. 

Tüm bunların yanında, deniz kirlenmesi ile mücadele etmek için 
yürürlüğe konan uluslararası antlaşmaların ve çevre koruma bilincinin gelişmesi 
ile de bu kuralların çatıştığı gözlemlenmiştir17.  

Burada kurtarma faaliyeti ile petrol kirliliğinden doğan zararların 
tazmini faaliyeti arasındaki ilişkiyi de ele almak gerekmektedir. Gerçekten de 
uluslararası alanda, 1969 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki 
Sorumluluğuna İlişkin Antlaşma (CLC 69) ve 1971 tarihli Petrol Kirliliği 
Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası 
Sözleşme (FUND 71) ile petrol zararlarından doğan kirlenmeye ilişkin donatanın 
sorumluluğu düzenlenmiş iken18, kurtarma faaliyetine ilişkin olarak 1910 
                                                
13  Olay ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. TÜTÜNCÜ, Ayşe Nur, Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin 

Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol Altına Alınmasında Devletin Yetkisi, Beta Yayınları, 3. Baskı, İs-
tanbul 2004, s. 143. 

14  www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/1996/26.html (10.08.2011). 
15  www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/1996/26.html (10.08.2011). 
16  Buna İngiliz Mahkemeleri “sorumluluk kurtarması” (liability salvage) adını vermektedir. WHİTE F. 

S,a.g.m; KENDER, Rayegan, “Denizde Yağla Kirlenme ve Sigorta”, Dr. Iur. Hans – Joachim 
ENGE’nin “Ölverschmutzung der Meere und Versicherung” Makalesinin İncelemesi, Sigorta Hukuku 
Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, Şubat 1982, s. 119 – 121  (KENDER, Denizde Kirlenme). 

17  WHİTE, a.g.m. 
18  Bu antlaşmalara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. KENDER, Rayegan, “Gemilerin Denizleri Kirletmesi 

Dolayısiyle Donatanların Sorumluluğu”, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku Uygulamaları Açısından 
Deniz Kazaları Sempozyumunda Yayımlanmış Tebliğ, 13-15 Ekim 1982, İstanbul, s. 209 – 230; 
KENDER Rayegan, “Uluslararası Deniz Hukukunda Kirlenme Zararlarından Doğan Sorumluluk için 
Mecburi Sigorta”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 2, 1982, s. 14 – 22 
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Brüksel Sözleşmesi uyarınca no cure no pay prensibinin devam etmesi ve bu 
nedenle çevre kirliliğini önleyici veya azaltıcı kurtarma faaliyetinin yapılmaması 
mevcut düzenleme ile de çelişmiştir. Özellikle Amoco Cadiz olayı, bu çelişkiyi 
çok net bir biçimde gözler önüne sermiştir. Olayda donatan ile gemi kaptanı, 
kurtarma faaliyetine gerek olup olmadığı tartışmasının yanında, böyle bir 
gereksinim olması halinde, kurtarma faaliyetini yapacak şirketi buna nasıl ikna 
edeceklerine dair de görüşme yapmışlardır19.  

Bu ve buna benzer olaylarda, yükü kurtarma ihtimalinin az olduğu veya 
hiç olmadığı hallerde, kurtarma şirketleri, önceden sözleşmeleri olsun veya 
olmasın, ücrete hak kazanamama riskini göze almayarak, olaylara müdahale 
etmekten çekinmekteydiler20. Bu durum da, özellikle petrol tankerleri söz 
konusu olduğunda, deniz kirlenmesini ve dolayısıyla da donatanın bu 
kirlenmeden doğan sorumluluğunu arttırmaktaydı. Tüm bu nedenlerle, 1910 
Brüksel Sözleşmesi’ndeki no cure no pay prensibinin tekrar ele alınması 
gerekmekteydi.  

Kazanın hemen ardından, Comité Maritime International (CMI)21 bir 
rapor hazırlayarak konuyu ele almış, konu daha sonra Mayıs 1981’de Mont-
real’de yapılan CMI konferansında tartışılmıştır. Montreal konferansında 
yapılan tartışmalar sonucunda, kurtarma faaliyeti ile ilgili bir son rapor 
yayınlanmıştır22. Bu raporun yayınlanmasından sonra, bu alandaki gelişmeler 
biraz yavaşlamış ve 1989 yılına gelinene kadar uluslararası alanda ele 
alınmamıştır23. 

 

 

                                                                                                              
(KENDER, Sigorta); KENDER Rayegan, “Hidrokarbonlarla Deniz Kirlenmesi Zararları için Ulusla-
rarası Tazminat Fonu Tesisi Hakkında 18 Aralık 1971 tarihli Brüksel Antlaşması”, Milletlerarası Hu-
kuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,  Sayı 1, 1983, s. 6 – 11 (KENDER, Brüksel Antlaşması). 

19  http://www.wfu.edu/~palmitar/Law&Valuation/chapter%201/1-4-1-AmocoCadiz.htm (10.08.2011); 
http://openjurist.org/699/f2d/909/oil-spill-by-amoco-cadiz-off-coast-of-france-on-march-16-1978-
astilleros-espanoles-sa (10.08.2011).   

20  http://www.wfu.edu/~palmitar/Law&Valuation/chapter%201/1-4-1-AmocoCadiz.htm (10.08.2011); 
http://openjurist.org/699/f2d/909/oil-spill-by-amoco-cadiz-off-coast-of-france-on-march-16-1978-
astilleros-espanoles-sa (10.08.2011).   

21  Uluslararası hukuk alanında, deniz ticaret hukuku alanındaki kuralların yeknesaklaştırılmasında 
önemli roller üstlenen CMI, devletlerin üye olmadığı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu 
niteliğindedir. CMI ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.comitemaritime.org (10.08.2011). 

22  Bu rapor ve konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. O’MAY R. Donald, “Lloyd’s Form and The 
Montreal Convevntion”, Tulane Law Review, S: 57, 1982-1983, s. 1412 – 1435. 

23  Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve makaleler için bkz. http://www.comitemaritime.org/Salvage-
Convention-1989/0,2746,14632,00.html (10.08.2011); ayrıca bkz. LENNOX-KING, Olivia, “Laying 
the Mark to Port and Starboard: Salvage Under Duress and Economic Duress at Contract Law”,  
Maritime Law Journal, S: 21, 2007, s. 34 – 35; O’MAY D, a.g.m, s. 1412 – 1413. 
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4)  ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİ  
 (SALVAGE 1989) 

Bir önceki paragrafta belirtilen gelişmeler ışığında, Nisan 1989’da, bu 
sefer Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)24 nezdinde, Londra’da bir diploma-
tik konferans toplanmıştır. Konferansa, 66 ülkenin temsilcileri katılmış, sadece 
Romanya gözlemci göndermekle yetinmiştir. Bunun yanında, FUND’71 
sözleşmesi uyarınca kurulan Fon da konferansa gözlemci göndermiştir. 
Konferans sonucunda, 28 Nisan 1989’da Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi 
(SALVAGE 1989) imzaya açılmıştır. Sözleşmenin, 15 devletin imzalamasından 
sonra, bir sene içerisinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşmeyi kabul 
eden 15. devlet olan İtalya, 14 Haziran 1995 tarihinde sözleşmeyi imzalamış; 
bunun ardından sözleşme 14 Haziran 1996’da yürürlüğe girmiştir25. 

1910 Brüksel Sözleşmesi’nden farklı olarak, SALVAGE 1989, 
uluslararası sözleşme yapma tekniğine daha uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 
Sözleşme, öncelikle Genel Hükümler bölümü ile başlamakta, bunu Kurtarma 
Operasyonlarının Performansları, Kurtaranın Hakları, Talep ve Uygulamalar 
takip etmekte ve Son Maddeler ile de sona ermektedir. Sözleşme toplam 34 
maddeden oluşmaktadır.  

Sözleşmenin ilk maddesi tanımları içermektedir. Buna göre:  

“… (a) Kurtarma operasyonu, seyir edilebilir sularda veya diğer 
sularda tehlikede bulunan bir tekneye ya da herhangi bir mala yardım etme 
işleminin üstlenmesi hareketi veya işidir… 

(d) Çevreye verilen zarar, kirlenme, bulaşma, yangın, patlama ya da 
diğer büyük vakalar nedeniyle insana veya kıyı ya da iç sularda veya buna 
bitişik alanlardaki deniz yaşamı veya kaynaklarına verilen fiziksel hasardır 
…”26 

Sözleşmenin 4. maddesi, burada öngörülen hükümlerin, savaş gemileri 
ile gayrı ticari faaliyet gösteren devlet gemilerine uygulanmayacağını 
belirtmektedir. 

Sözleşmenin getirdiği en büyük yenilik, öncelikle kurtarma faaliyeti 
sırasında kurtaran ve kurtarılan gemi kaptanı ve donatanının görevlerinde göze 

                                                
24  Uluslararası Denizcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler nezdinde faaliyet gösteren ve devletlerin üye 

oldukları bir kurumdur. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.imo.org (10.08.2011). 
25  www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/1996/26.html (10.08.2011). 
26  Burada esas alınan Türkçe metin, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Türkçe’ye yapılmış çeviri metin-

dir. Tüm metin için bkz. http://www.denizcilik.gov.tr/mevzuat/ulushukuk.asp?TURU=IMO 
SÖZLESMELERI (10.08.2011). 
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çarpmaktadır. Bunu düzenleyen 8. maddenin 1. paragrafına göre: “1. Kurtaranın 
gemi malikine ve gemide bulunan yük sahibine karşı görevleri 

 (a) Kurtarma operasyonunu büyük bir dikkatle sürdürmek 

 (b) (a) da bahsedilen görevi yerine getirirken çevreye gelebilecek 
hasarı önlemek veya en aza indirmek için elinden geleni yapmak …” 

Aynı maddenin 2. Paragrafı, gemi kaptanı, donatan ve gemideki yük 
sahibinin, kurtarana karşı görevlerini düzenlemektedir. Buna göre: “… 2. Gemi 
kaptanı, malikinin veya gemideki yük sahibinin kurtarana karşı görevleri: 

 (a) Kurtarma operasyonları sırasında kurtaranla tam bir işbirliği 
içinde olmak; 

 (b) Bunu yaparken çevreye gelebilecek hasarı önlemek ya da en aza 
indirmek…” 

Bu hükümler, yukarıda da açıklandığı üzere, 1910 Brüksel 
Sözleşmesi’nde çevre kirliliği unsuru dikkate alınmaksızın yapılmış olan 
düzenlemeleri ortadan kaldırarak; hem kurtaranın, hem de donatan, kaptan ve 
yük sahibinin kurtarma faaliyeti sırasında, sadece gemi ve yükün kurtarılmasına 
odaklanmalarını engellemekte ve bu faaliyet esnasında çevre kirlenmesini de 
göz önüne almaları yükümlülüğünü getirmektedir. 

SALVAGE 1989 daha da ileri giderek, 11. maddesinde, sözleşmeye 
taraf ülkelerin, sözleşmeye uygun bir biçimde işbirliği yapmaları için, 
yapacakları yasal düzenlemeler veya verecekleri kararlarda da, hem tehlikedeki 
yük ve/veya gemiyi hem de çevre kirliliğini göz önünde bulundurmaları 
gerektiğini belirtmektedir27. 

Sözleşmenin 12. maddesi, Brüksel Sözleşmesi ile paralel bir düzenleme 
yapmakta ve faydalı neticeye ulaşmış bir kurtarma faaliyeti sonucunda, 
kurtaranın ödüle hak kazanacağını belirtmektedir28. 

SALVAGE 1989’un Brüksel Sözleşmesi’nden farkı, belirgin bir 
biçimde 13 ve 14. maddelerde ortaya çıkmaktadır.  

Sözleşmenin 13. maddesinin 1. paragrafı Ödül Belirleme Kriterleri 
başlığı altında, kurtarana verilecek ücret belirlenirken göz önünde 
                                                
27  “Taraf ülke, tehlikedeki bir birimin kurtarılması için ve aynı zamanda çevrenin de hasar görmesini 

önlemek için yapılan kurtarma operasyonlarında, bu işlemler için karar verme ya da düzenleme yap-
ma aşamasına gelebilir. Bunlar, tehlikedeki gemiye veya binme limanları açmak veya kurtaranın işini 
kolaylaştırmak için bazı hazırlıklar yapmak olabilir. İşte bu durumlarda kurtarma operasyonuna ye-
terli yardımı yapabilmek için gerekli otoriteleri hesaba katmalıdır.” 

28  “… Başarıyla sonuçlanan kurtarma operasyonu sonucunda ödül hakkı doğar. …” Kurtarma faaliyet-
lerinde kurtaranın hak kazanacağı ücret için SALVAGE 1989 “ödül” terimini kullanmaktadır.  
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bulundurulması gereken hususları hüküm altına almaktadır. Buna göre: “1. 
Ödül, kurtarma operasyonlarını teşvik edecek miktarda olmalı ve aşağıdaki 
kriterler, sırası dikkate alınmadan göz önünde bulundurulmalıdır: 

(a)  teknenin ve diğer tehlikedeki birimlerin kurtarılan değerleri;  

(b) çevreye gelebilecek hasarın önlenmesi yada en aza indirilmesinde, 
kurtaranın sarf ettiği çaba ve gösterdiği beceriklilik; 

(c) Kurtaran tarafından elde edilen başarının derecesi; 

(d) Tehlikenin derecesi ve niteliği; 

(e) Kurtaranın tekneyi ve tehlikedeki diğer birimleri kurtarırken sarf 
ettiği çaba ve gösterdiği beceriklilik…” 

Bu madde, 12. madde ile beraber değerlendirildiğinde, gemiyi ve/veya 
yükü kurtaran ve olay nedeniyle çevreye gelebilecek zararı en aza indiren veya 
önleyen kurtaran, elde ettiği başarı derecesinde ödüllendirilecektir. Ancak, bu 
maddeler uyarınca kurtaran, gemiyi veya yükü kurtaramamışsa, herhangi bir 
ödüle hak kazanamayacaktır. 

Ortada kurtarılan bir yük yok ise kurtaran, sözleşmenin 14. maddesi 
uyarınca özel tazminata hak kazanacaktır. SALVAGE 1989’u Brüksel 
Sözleşmesi’nden tamamen ayıran bu özel tazminat maddesi uyarınca: “1. 
Kurtaran, kurtarma operasyonunu çevreyi, kendi ve taşıdığı yük nedeniyle tehdit 
eden bir gemiye karşı yaparken paragraf 13’te belirtilen ödülü almaya hak 
kazanmazsa, burada belirtilen, yaptığı masraflara eş değerde bir özel tazminatı, 
geminin malikinden almaya hak kazanacaktır. 

2. Eğer, birinci paragrafta belirtilen şartlarda, kurtaran, çevreye 
olabilecek zararı önlemişse ya da en aza indirebilmişse, geminin maliki 
tarafından kendisine ödenecek özel tazminat, kurtaranın masraflarının %30’u 
kadar arttırılabilir. Yine de, mahkeme adil bulursa ve akla yatkın olduğuna 
karar verirse, Madde 13’te belirtilen kriterlerle alakalı olarak özel tazminatı 
daha da artırabilir. Fakat bu toplam artış hiçbir zaman kurtaranın yaptığı 
masrafların %100’nden daha fazla olamaz. 

3. Madde 13, paragraf 1, (h), (i), (j) maddelerindeki kriterlerle 
kıyaslanacak olunursa, paragraf 1 ve 2’deki amaçlara uygun olarak kurtaranın 
yaptığı masraflar, kurtarma operasyonu sırasında kullanılan ekipmanlar ile 
çalışan personel için kendi cebinden dürüstçe ve akla uygun yapılan masraflar 
anlamına gelir. 
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4. Bu Maddede belirtilen toplam ödenecek özel tazminat, sadece ve eğer 
kurtaran tarafından tahsil edilebilecek bir ödülden daha fazla bir miktarda ise 
ödenebilecektir. 

5. Eğer kurtaran, kendi ihmalkarlığından dolayı çevreye gelebilecek 
zararı önleyememiş ya da en aza indirememişse bu Maddede belirtilen özel 
tazminattan yararlanma hakkından yoksun bırakılabilir. 

6. Bu Maddede sözü geçen hiçbir şey, geminin malikinin ödeme 
talebinde bulunma hakkını etkileyemez.” 

Bu hüküm, 1910 yılından bu yana uygulamada bulunan no cure no pay 
prensibini ortadan kaldıran maddedir. Bu maddeye göre, ortada kurtarılan bir 
değer olmadığı için, 13. madde uyarınca ücrete hiç hak kazanamayan kurtaran, 
çevreye gelebilecek zararı önleme veya en aza indirebilme faaliyeti nedeniyle, 
bu maddeye göre, masraflarının %30’una kadar arttırılmış bir özel tazminata hak 
kazanacaktır. Burada belirtilmesi gereken önemli husus, yukarıda Denizcilik 
Müsteşarlığı çevirisi esas alınan maddenin, ilk fıkrasının çevirisinin, İngilizce 
metnine uymadığıdır. İngilizce metin, kurtaranın 13. madde uyarınca en azından 
işbu maddede öngörülen özel tazminat tutarına eşit bir ödüle hak kazanamaması 
halinden bahsetmektedir29. Daha açık bir ifadeyle, ödül alacak olsa dahi; bu ödül 
tutarı, 14. maddeye göre hesaplanacak olan özel tazminat tutarından daha az ise 
kurtaran, özel tazminat almaya hak kazanacaktır. Bu nedenle, metnin içeriği, 
İngilizce metne uygun bir biçimde, bu şekilde anlaşılmalıdır.  

Burada tazminatı ödeyecek olan gene donatandır. Aslında, sözleşme bu 
maddesi ile bir yerde, 1910 Brüksel Sözleşmesi uygulanmaktayken, kurtarma 
faaliyetini yapmış olmasına rağmen ücrette hak kazanamayan kurtaran lehine 
tazminat ödenmesine karar veren kimi ulusal mahkemelerin uyguladığı, 
“sorumluluk kurtarması” kavramına paralel bir uygulama getirmiş gibidir30. 
Gerçekten, meydana gelen olay ile oluşacak çevre zararını en aza indiren veya 
bunu engelleyen kurtaran, bu önleme oranında gemi donatanını tazminat 
borcundan kurtarmakta ve bu kurtarma oranında da donatandan özel tazminat 
almaya hak kazanmaktadır31.  

Bunun yanında başka hükümler de getiren SALVAGE 1989 
Sözleşmesi, yayınlandığı tarihte geniş yankı uyandırmış ve bu konuda özellikle 
ABD ve İngiltere’nin tepkileri uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle takip 
edilmiştir.  

                                                
29  “… has failed to earn a reward under article 13 at least equivalent to the special compensation 

assessable in accordance with this article ...” 
30  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda paragraf III, dipnot 16. 
31  KENDER, Denizde Kirlenme, s. 120 – 121. 
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Burada son olarak, SALVAGE 1989’un, yürürlüğe girdiği 1996 yılına 
kadar ABD ve İngiltere’de dahil olmak üzere 17 ülke tarafından imzalanmış 
olduğu belirtilmelidir. 

 

5) İNGİLTERE’DE DURUM VE LLOYDS OPEN FORM 

1989 SALVAGE sözleşmesinin görüşüldüğü konferansa İngiltere 
katılmış ve sözleşmeyi 29 Eylül 1994 tarihinde imzalamıştır.  

Sözleşme, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda ile Bailwick of Jersey, Isle 
of Man, Falkland Adaları, Montserrat, South Georgia ve South Sandwich 
Adalarını da kapsayacak şekilde, İngiltere topraklarında yürürlüğe girmiştir32. 

Bu imzadan sonra İngiltere, denizlerde petrol kirlenmesini engellemek 
amacıyla düzenlenen Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu 
ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC 1992) ve Petrol Kirliliği Zararının 
Tazmini İçin Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme 
(FUND 1992)’yi de imzalamış olması nedeniyle Deniz Ticaret Kanununda 
değişiklik yapmış ve bu üç sözleşmeyi 1995 Deniz Ticaret Kanunu (Merchant 
Shipping Act) kapsamına almıştır. Bu doğrultuda SALVAGE 1989, Birleşik 
Krallık’ta 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten 
önceki olaylar için, eski kanun yürürlükte olacaktır33.  

Birleşik Krallık 1995 Deniz Ticaret Kanununun 9. Kısmı kurtarma ve 
karaya oturmayı düzenlemektedir.  

Bu kısmın 1. başlığı altındaki 224. madde, SALVAGE 1989 
Sözleşmesinin, kanun hükmünde Birleşik Krallık topraklarında uygulanacağını 
belirtmektedir34. 

CLC 1992 ve FUND 1992 sözleşmelerinden farklı olarak35 kanun, 
burada sadece sözleşmenin kanun hükmünde olacağını belirtmiş; bunun 
ardından sözleşmedeki maddelerin hiçbirini kanun hükmü olarak 
tekrarlamaksızın, doğrudan kurtarılan mala değer biçilmesi, yeddiemin 

                                                
32  United Nations Treaty Series, International Convention On Salvage, http://untreaty.un.org/English 

/UNEP/salvage_english.pdf (10.08.2011). 
33  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/section/224 (10.08.2011). 
34  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/section/224 (10.08.2011). 
35  CLC 1992 ve FUND 1992 sözleşmeleri 1995 tarihli kanunda ayrıntılı bir biçimde ele alınarak; bu 

sözleşme hükümlerinin uygulanmasında, sözleşmelere yapılan atfın yanında, açıklayıcı, özel hüküm-
ler de ihdas edilmiştir. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için söz konusu kanunun III-V. fasıllarına 
bakılabilir. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/contents (10.08.2011). 
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tarafından kurtarılan malın tutulması, yeddiemin tarafından satılması gibi 
kurtarma faaliyetine ilişkin usul kurallarını düzenlemiştir36.  

Bu nedenle, kanun hükmünde olan SALVAGE 1989 sözleşmesinin 
yukarıda açıklanan maddeleri, Birleşik Krallık’ta da doğrudan uygulama alanı 
bulacaktır.  

Birleşik Krallık’taki kurtarma faaliyeti ve buna uygulanan kurallar 
incelenirken, özellikle bu ülkeyi tüm dünyada kurtarma faaliyetinin kanun 
koyucusu durumuna getiren Lloyds Open Form’un (LOF) da incelenmesi 
gerekmektedir37. Tüm dünyada standart kurtarma sözleşmesi olarak kullanılan 
sözleşme, LOF’un düzenlemiş olduğu kurallardan, diğer bir ifadeyle genel işlem 
şartlarından oluşmaktadır ve bu durum İngiltere’yi ve LOF’u bu alanda kural 
koyucu haline getirmektedir38. 

LOF, bundan yaklaşık 115 yıl önce 1890’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu 
tarihlerde kurtarma faaliyetleri özellikle Karadeniz ve Çanakkale Boğazı’nda 
yoğunlaşmış ve buralarda kurtarılan gemileri genellikle sigorta eden İngiliz 
sigorta şirketleri, bu faaliyete ilişkin davaların İngiltere’de görülmesi ve 
uyuşmazlıklara İngiliz hukukunun uygulanmasını talep etmişlerdir. Çanakkale 
Boğazı’nda faaliyet gösteren kurtarma şirketleri ile yapılan görüşmeler 
sonucunda, sulh olma yolu ile çözülemeyen uyuşmazlıkların, Londra’da 
yapılacak ve İngiliz hukukunun uygulanacağı tahkim yolu ile çözümleneceği 
karara bağlanmıştır. Buna bağlı olarak ilk LOF standart kurtarma sözleşmesi, 
1908 yılında yayımlanmıştır39.  

1908’de yayımlanan ilk örneğinin ardından, LOF standart sözleşmeleri, 
donatanların, taşıyanların, yük sahiplerinin, sigortacıların ve kurtarma 
şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, düzenli aralıklarda gözden 
geçirilmektedir. Şu an yürürlükte olan standart sözleşme, LOF 2000 sözleşmesi 
olarak anılmakta olup, 1908’den bu yana gelen sözleşmelerin 11. basımıdır40. 

LOF sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, ilgililerden oluşan Lloyds 
Form Çalışma Grubu tarafından yapılmaktadır.  Bu grup, her yıl toplanarak 
görüşmeler yapar. Grup, LOF standart sözleşmelerini kullanan tüm ilgili 
tarafların temsilcilerinden ve uyuşmazlıkları çözüme bağlamak konusunda 
uzmanlaşmış hakemlerden oluşur. Çalışma Grubu, yaşanılan tecrübeler ile 

                                                
36  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/section/224 (10.08.2011). 
37  BİSHOP, Archie, “The English Salvage Law: LLoyds Open Form”, www.vht-online.de/ 

vht2008/.../de/.../Archie%20Bishop%20Vortrag.pdf  (10.08.2011). 
38  BİSHOP, a.g.m;  DAINES, Graham, “Lloyds Open Form and the Special P&I Clause (SCOPIC)”, 

www.comitemaritime.org/.../Graham%20Daines%20-%20Scopic%20Paper.pdf (10.08.2011). 
39  BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m. 
40  BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m. 
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standart sözleşmenin etkinliğini ortaya koyar ve zaman zaman değişen eğilimler 
ve gelişmelerle uyumlu bir biçimde, sözleşmede değişiklikler yapar. Kısaca 
Çalışma Grubunun amacı, sözleşmeyi, bunu kullanan özel hukuk kişilerinin 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak duruma getirmektir41. 

1910 Brüksel Sözleşmesi’nin öngördüğü no cure no pay prensibi 
aslında ilk olarak, LOF 1980 standart sözleşmesi ile delinmiştir. Gerçekten LOF 
1980 sözleşmesi, yüklü tankerlere yönelik kurtarma faaliyetinin söz konusu 
olduğu durumlarda, başarısız olsa bile kurtaranın masrafları ile bunun %15 
oranında bir ücrete hak kazanacağını öngörmüştür. Bu hüküm ile çevre için 
ciddi bir tehdit oluşturan, önemli derecede hasar görmüş tankeri kurtarmak için, 
kurtaranların cesaretlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu hüküm, SALVAGE 1989’un 
14. maddesinin de habercisi olarak yorumlanmıştır42. 

1989 yılında imzalanan SALVAGE Sözleşmesi, yukarıdaki 
açıklamalarda da belirtildiği üzere 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, 
Lloyds Open Form’daki düzenleme nedeniyle bundan çok daha önce 
uygulanmaya başlamıştır. Çünkü 1990 yılında yeniden düzenlenen LOF standart 
sözleşmesi, SALVAGE 1989’un 14. maddesinde öngörülen Özel Tazminat 
hükmünü de kapsamına almıştır43.  

Ancak, LOF 1990 sözleşmesi, SALVAGE 1989’un 14. maddesinin 
uygulamasını beklenildiği kadar kolaylaştırmamıştır. Özellikle, kurtarana 
ödenecek ücretin belirlenmesi hususunda çok ciddi uyuşmazlıklar söz konusu 
olmuş ve 14. madde ile amaçlanan, çevreye zarar verebilecek, ciddi bir biçimde 
hasar görmüş gemilerin kurtarılması konusunda kurtaranları cesaretlendirmek 
gayesinden uzaklaşılmıştır. Burada sorun özellikle ödenecek ödülün 
hesaplanması konusunda ortaya çıktığından, 2000 yılında LOF standart 
sözleşmesi yeniden gözden geçirilmiş ve bu sözleşmeye SCOPIC hükmü 
eklenerek, bu tür kurtarma faaliyetinde bir tarife belirlenmesi usulüne 
gidilmiştir44. Burada aslında LOF’un 2000 sözleşmesi ile tarife belirlemek 
yöntemiyle SALVAGE 1989’un uygulanmasına yönelik düzenleme yaptığı 
tespitinde bulunulabilir. 

LOF 2000 standart sözleşmesinin B maddesi “Çevrenin Korunması” 
başlığı altında, kurtarma faaliyetini yürütmekte olan sözleşme taraflarının, çevre 

                                                
41  BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m. 
42  BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m 
43  BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m 
44 BİSHOP, a.g.m; DAINES, a.g.m; www.lloyds.com/.../Tools%20and%20resources/Agency/Salvage% 

20Arbitration%20Branch/Agency_LOF_2000_pdf.pdf (10.082011). 
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zararını engellemeye veya en aza indirgemeye çalışmaları gerektiğini 
belirtmektedir45. 

Sonuç itibariyle, LOF 2000 sözleşmesi ile SALVAGE 1989 
sözleşmesinin 14. maddesi,  somutlaştırılmış birtakım ek düzenlemelerle hemen 
hemen tüm uluslararası deniz ticaretinde etkin bir uygulama alanı bulmaktadır. 

 

6)  YÜRÜRLÜKTEKİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ  
 DURUM 

Türkiye Cumhuriyeti Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sırasında, 
1910 Brüksel Sözleşmesine taraf olacağını taahhüt etmiş ve bu taahhüdü Lozan 
Sulh Muahedenamesi’nin 100. maddesi ile hüküm altına alınmıştır46.  

Buna bağlı olarak 1910 Brüksel Sözleşmesi, 3226 sayı ve 09.06.1937 
tarihli kanun ile iç hukukumuza geçirilmiştir47. Ancak sözleşmenin tam olarak 
yürürlüğe konması, araya II. Dünya Savaşı’nın girmesi sebebiyle 1955 yılını 
bulmuştur. 1910 Brüksel Sözleşmesi, ülkemizde 1955 yılından bu yana 
yürürlüktedir.  

Bunun ardından 29.06.1956 tarihinde kabul edilen 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunumuzun Beşinci Faslının Üçüncü Kısmında düzenlenen, Kurtarma 
ve Yardım başlığı altındaki madde 1222 ve devamı hükümleri dahilinde de, bu 
sözleşmede öngörülen kurallar iç hukukumuza geçirilmiştir. 

TTK m. 1222 uyarınca kurtarma ve yardım faaliyetinden söz edebilmek 
için, öncelikle deniz tehlikesi altında bulunan bir geminin söz konusu olması 
gerekmektedir. Buna göre, deniz tehlikesi altında bulunan gemi veya gemideki 
şeyler, gemi adamlarının kontrolünden çıktıktan sonra, üçüncü kişiler tarafından 
güvence altına alınırsa kurtarma faaliyeti söz konusu olacaktır (TTK m. 1222/1). 

Yardım faaliyeti ise, kurtarılacak olan gemi veya gemideki şeylerin48, 
gemi adamlarının kontrolünden çıkmadığı hallerde söz konusu olmaktadır (TTK 
m. 1222/1).  

                                                
45  “Environmental protection: While performing the salvage services the Contractors shall also use their 

best endeavours to prevent or minimise damage to the environment.” 
46  ATAERGİN, Selim; CANER, Oğuz, Türk Deniz Mevzuatı, Beta Yayınları, İstanbul 2006, Cilt II, s. 

157. 
47  Söz konusu kanun, 23.06.1937 tarih ve 3638 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
48  Burada kanun “gemi veya gemideki şey”den bahsetmektedir. “Gemideki şey” kavramını sadece yük ile 

sınırlı olarak anlamamak gerektiği; gemide bulunan yolcu veya gemi adamlarının kişisel eşyaları gibi 
eşya ve yüklerin de bu kavrama dahil olduğu daha önce de belirtilmişti. Ayrıntılı açıklama için bkz. 
yukarıda paragraf II ve ayrıca KENDER, ÇETİNGİL, a.g.e, s. 203. 
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Kanunun 1223. maddesi 1910 Brüksel Sözleşmesi’nin no cure no pay 
prensibinin bir tekrarı niteliğindedir. Buna göre: “Yapılan hizmetler neticesiz 
kalmış olursa kurtarma veya yardım ücreti diye bir şey istenemez”. 

Bunun yanında kanun, kurtarma ve yardım faaliyetini gerektiren olaya, 
kurtarma ve yardımda bulunanların kendi kusurları ile sebep olmaları 
durumunda veya bunların hırsızlık yaparak veya mal gizleyerek ya da doğruluğa 
aykırı başka birtakım hareketlerde bulunmaları halinde kurtarma ve yardım 
ücretinin indirilebileceğini veya hiç verilmeyebileceğini de öngörmektedir (TTK 
m. 1229). 

Bununla beraber kurtarma ve yardım ücretinin sözleşme ile belirlendiği 
hallerde de, kanun bunun değiştirilmesi veya iptal edilmesi hususlarını hüküm 
altına almıştır. TTK m. 1228 düzenlemesine göre, tehlike sırasında ve tehlikenin 
etkisi altında yapılmış olan; ayrıca, hak ve nesafet esaslarına aykırı şartlar içeren 
bir sözleşmenin söz konusu olması halinde mahkeme, duruma göre bu kurtarma 
ve yardım sözleşmesini değiştirebilir veya iptal edebilir. Aynı şekilde, sözleşme 
taraflarından biri, hile ile bu sözleşmeyi yapmaya sevk edilmiş ise, mahkeme 
sözleşmeyi iptal edebilir. Sözleşmenin değiştirilebileceği veya iptal edilebileceği 
son hal ise, kurtarma veya yardım ücretinin, yapılan hizmete kıyasla aşırı 
derecede orantısız olması halidir.  

Görüldüğü gibi TTK’daki mevcut düzenleme, hiçbir şekilde 
SALVAGE 1989 Sözleşmesinin 14. maddesinin getirmiş olduğu özel tazminat 
hükmüne uygulama alanı bırakmamaktadır. Mevcut kanunumuz, 1223. maddesi 
ile no cure no pay prensibini net bir biçimde ortaya koymuş; kurtarma ve yardım 
ücretinin indirilebileceği, kaldırılabileceği veya yeniden düzenlenebileceği 
halleri de, çok açık bir biçimde belirterek SALVAGE 1989 Sözleşmesinin 14. 
maddesinin uygulanması ihtimaline hiçbir açık kapı bırakmamıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti SALVAGE 1989’un yapıldığı konferansa katılan 
66 ülkeden biridir. Ancak ülkemiz SALVAGE 1989’u imzalamamıştır49. Bu 
nedenle, mevcut yasal düzenlememizde boşluk bulunsa dahi SALVAGE 
1989’un kıyasen uygulanması da, bu şartlar altında mümkün değildir. 

Ülkemizde kurtarma ve yardım faaliyetleri, Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlı Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır50. Özellikle boğazlardaki acil müdahale gereken durumlarda 
Müdürlük, gerektiği takdirde gemi kurtarmaya ilişkin her türlü faaliyeti yerine 
getirmektedir. Bu faaliyeti yerine getiren Müdürlük, kurtarma faaliyeti 

                                                
49  http://www.denizcilik.gov.tr/mevzuat (10.08.2011). 
50  Genel müdürlüğün faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.kiyiemniyeti.gov.tr 

(10.08.2011). 
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sonrasında bir ücrete hak kazanmaktadır. Müdürlüğün, kurtaracağı gemi ile ilgili 
yapacağı işlemleri ve kurtarma faaliyeti sonrasında alacağı ücreti de içeren bir 
matbu sözleşmesi bulunmaktadır. 26.05.2006 tarihinde yeniden gözden geçirilen 
bu Sözleşme de, 1910 Brüksel Sözleşmesindeki no cure no pay prensibi 
temelinde hükümler içermekte ve daha ilk maddesinde bu sözleşmenin temelini 
TTK m. 1223’te öngörülen, yapılan hizmetlerin neticesiz kalması halinde 
kurtarma veya yardım ücreti istenemeyeceğinin oluşturduğu belirtilmektedir51. 

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, mevcut düzenlemeler ışığında, 
SALVAGE 1989 Sözleşmesi’nin ülkemizde uygulanması, günümüz 
koşullarında mümkün değildir.  

Deniz kazalarından doğan petrol kirlenmesini engellemek ve bundan 
doğan zararları tazmin etmek amacıyla düzenlenmiş olan CLC 1992 ve FUND 
1992 Sözleşmelerine taraf olan ülkemizin SALVAGE 1989’a taraf olmaması, 
yaşanabilecek somut olaylarda, diğer iki sözleşmenin de etkin bir biçimde 
uygulanmasını etkileyebilecektir. Bu nedenle, Denizcilik Müsteşarlığı da 
yayımladığı görüşlerinde bu konunun altını çizmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bu sözleşmeye taraf olmasının, özellikle CLC 1992 ve FUND 1992 Sözleşmeleri 
ile birlikte çok önemli olduğunu belirtmiştir52. 

Son olarak, üç tarafı denizlerle çevrili ve yerleşim yerleri ile 
çevrelenmiş, deniz ticaretinin çok yoğun bir biçimde yaşandığı iki Boğaza sahip 
olan ülkemizin, SALVAGE 1989’a taraf olmasının, hem kamu güvenliği hem de 
çevre kirliliği ile mücadele açısından zorunluluk arz ettiği düşünülmektedir. 

 

7) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DÜZENLEMESİ 

Küreselleşme ile gün geçtikçe artan ticaret hacmi ve ticari işlemler 
karşısında 1956 tarihli mevcut TTK, her ne kadar çeşitli dönemlerde değişikliğe 
uğramış olsa da, sorunları engellemek ve uyuşmazlıkları çözmek için yeterli 
olmadığından; ayrıca, kanunun ayrılmaz bir cüz’ünü teşkil ettiği Türk Medeni 
Kanunun 2002 yılında değiştirilmesinden dolayı, yürürlükteki TTK’nın da 
değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Tüm bu nedenlerle, yeni bir TTK yapmak için 1999 yılında bir 
Komisyon kurulmuş, bu Komisyon nezdindeki Alt Komisyonlar her bir kitap 

                                                
51  Sözleşmenin tam metni için bkz. http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/default.asp?id=6&sid=97&lng= 

(10.08.2011). 
52  Müsteşarlığın bu husustaki görüşü, Yeni Ticaret Kanunu düzenlemesine de kaynaklık etmiş; Kurtarma 

başlıklı üçüncü bölümün gerekçesinde bu görüş, ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. aşağıda paragraf VII.  
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için çalışmış ve çalışmalarını 24.02.2005 tarihinde bitirip TBMM 
sunmuşlardır53.  

İlgili birimlerden görüşler alındıktan sonra Ön Tasarı metni 
niteliğindeki kamuoyuna sunulan bu metin, birtakım değişikliklerle Son Tasarı 
halinde nihai şekline Haziran 2005 tarihinde gelmiş ve TBMM Komisyonlarında 
(önce Adalet Komisyonu sonrasında da Adalet Alt Komisyonu) incelenmeye 
başlanmıştır. Bu inceleme sonrasında nihai metin 03.05.2007 tarihinde TBMM 
Başkanlığına iletilmiş; ancak seçimler ve iş yoğunluğu sebebi ile Ocak 2011 
tarihine kadar görüşülememiştir. Tasarı metni 13.01.2011 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu’nda yapılan görüşmede kabul edilmiştir54.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTK) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. YTK, yürürlükteki kanunda çok ciddi değişiklikler yapmaktadır.  

Kurtarma faaliyetine ilişkin hükümler, YTK’nın Deniz Kazaları başlığı 
altındaki Beşinci Kısmının Üçüncü Bölümü’nü oluşturmaktadır. Mevcut 
TTK’nun aksine YTK, bu bölümün başlığını sadece Kurtarma olarak 
öngörmektedir55. Bölümün başında 1298 – 1319. maddelere ilişkin açıklamalar 
yapılırken, Türk karasularında vuku bulan vahim tanker kazalarına atıf 
yapılarak, bu bölümdeki kuralların düzenlenmesinde SALVAGE 1989’un esas 
alındığı; ülkemizin halen bu sözleşmeye taraf olmasa da, başka birtakım 
sebeplerle de “kısa süre içerisinde … taraf olmak zorunda” kalacağı 
belirtilmiştir56.  

YTK m. 1298 kurtarma faaliyetini tanımlamakta ve bu bölümde geçen 
veya geçecek olan kimi terimlerin tanımını vermektedir. Bu maddeye göre: 
“Seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı veya diğer 
eşyanın kurtarılması için yapılan her türlü fiil veya hareket kurtarma faaliyeti 
oluşturur ve onun hakkında bu Bölüm hükümleri uygulanır”.  

YTK m 1303 tarafların yükümlülüklerini öngörürken, maddenin 1. 
fıkrası: “Kurtaran, tehlike altındaki aracın veya diğer eşyanın malikine karşı; 

a) Kurtarma faaliyetini özenle yerine getirmekle, 

b) Bu yükümlülüğünü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve 
sınırlandırılması için gereken özeni göstermekle, … yükümlüdür...” 

                                                
53  Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar için bkz. KENDİGELEN, Abuzer, “Gerekçeli-

Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun”, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2011, s. VII – VIII. 

54  Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar için bkz. KENDİGELEN, a.g.e, s. VIII – XI. 
55  YTK’nın ilgili bölümünün tam metni için bkz. KENDİGELEN, a.g.e, s. 1227 – 1249. 
56  Ayrıntılı açıklamalar için bkz. KENDİGELEN, a.g.e, s. 1227 – 1228. 
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Maddenin ikinci fıkrası, “tehlike altındaki aracın maliki ve kaptanı veya 
diğer eşyanın maliki”nin kurtarana karşı:  

“… a) Kurtarma faaliyeti sırasında, kurtaranla her bakımdan işbirliği 
yapmakla, 

b) Bu yükümlülüğü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve 
sınırlandırılması için gereken özeni göstermekle…” yükümlü olduğunu 
düzenlemektedir.  

Maddenin son fıkrası çevre zararını; “kirlenme, bulaşma, yangın, 
patlama veya benzeri önemli olayların, kıyı sularında ve ona bitişik bölgelerde 
insan sağlığına veya deniz canlılarına ya da kaynaklarına verdiği ağır maddi 
zarar” olarak tanımlamıştır.  

Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, bu maddenin ilk iki fıkrası 
SALVAGE 1989 Sözleşmesinin 8. maddesinin tekrarı niteliğindedir. YTK, m. 
1298’deki tanımlar arasına, çevre zararı kavramını eklemediği için, bu maddenin 
son fıkrasında “çevre zararı” tanımlanmıştır. Bu tanım, SALVAGE 1989 
Sözleşmesinin 1. maddesinin (d) paragrafında öngörülen tanımın aynısıdır. 
Ancak burada, gerekçede de belirtildiği gibi, terimlerin seçiminde Çevre 
Kanunu ile uyum sağlanmasına dikkat edilmiştir57. 

YTK m 1304, mevcut TTK m. 1223’ün bir tekrarı niteliğindedir. Bu 
maddeye göre: “(1) Faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti, 
kurtarma ücreti istemine hak kazandırır. 

(2) Bu bölümde aksi yazılı olmadıkça, faydalı sonuç vermeyen kurtarma 
faaliyeti için kurtarma ücreti isteme hakkı doğmaz…” 

Bu madde hükmü, 1910 Brüksel Sözleşmesi’nin 2. maddesinden 
alınmıştır. Bir önceki maddenin düzenlemesi ile bu madde düzenlemesi 
çelişiyormuş gibi görünse de; aslında SALVAGE 1989 Sözleşmesinin ücreti 
düzenleyen 12. maddesi hükmü de, bu madde ile hemen hemen aynı 
düzenlemeyi getirmektedir. Bu nedenle, sadece bu madde hükmüne dayanarak, 
YTK’da da no cure no pay prensibinin geçerli olduğunu savunmanın imkanı 
bulunmamaktadır.  

No cure no pay prensibi kurtarma ücreti için geçerli olsa da, bu prensip 
özel tazminat için geçerli olmamakta ve herhangi bir şey kurtaramamış dahi 
olsa, çevre zararı tehdidini bertaraf eden veya azaltan kurtaran, özel tazminata 
hak kazanmaktadır. YTK m. 1312 bu durumu düzenlemektedir. Buna göre: “(1) 
Bir kurtaran, çevre zararı tehdidi oluşturan bir araç veya onun içindeki eşya 

                                                
57  KENDİGELEN, a.g.e, s. 1234. 
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için kurtarma faaliyetinde bulunmuş, ancak bu madde uyarınca hesaplanacak 
özel tazminata en azından denk bir kurtarma ücretine 1305’inci madde uyarınca 
hak kazanamamışsa, kurtarma faaliyeti için bu madde kapsamında yapmış 
olduğu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel tazminata 
hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305’inci maddeye 
göre belirlenecek kurtarma ücretini, kurtarılan şeylerin en yüksek değerine 
kadar yükseltilmiş olması gerekmez.  

(2) Kurtaran, birinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen şartlar 
altında, kurtarma faaliyeti ile çevre zararını önlemiş veya sınırlandırmış ise, 
malik tarafından birinci fıkra uyarınca kurtarana ödenecek özel tazminat, 
kurtaranın yaptığı giderlerin en çok yüzde otuzuna kadar arttırılabilir. 
Mahkeme veya hakem kurulu, 1305’inci maddenin birinci fıkrasındaki kıstasları 
da göz önünde bulundurarak hak ve nesafet kurallarına uygun olduğuna karar 
verirse, özel tazminatın miktarını daha da arttırabilir; şu kadar ki yapılacak 
artırım, hiçbir halde kurtaranın giderlerinin yüzde yüzünü geçemez …”. 

YTK’nın gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu madde SALVAGE 1989 
Sözleşmesinin 14. maddesinden alınmıştır. Ancak, maddenin ilk fıkrasının 
çevirisi yanlış anlaşılmaya açıktır. Gerçekten, SALVAGE 1989’un 14. maddesi, 
kurtaranın ücrete hak kazanamama ihtimalini de düzenlemektedir. Oysa YTK m. 
1312 incelendiğinde, bunun, SALVAGE 1989 14. maddedeki ödüle hiç hak 
kazanamamış olma şartını hüküm altına almadığı görülmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti henüz SALVAGE 1989’a taraf olmadığı için, her ne kadar gerekçe, 
açıkça SALVAGE 1989 14. maddeye atıf yapmaktaysa da, buradaki çeviri 
hatasını ilgili sözleşmeye uygun bir biçimde değerlendirme olanağının, en 
azından mevcut şartlar altında mümkün olmadığı düşünülmektedir.  

Genel olarak YTK’nın Kurtarma başlığını düzenleyen Üçüncü Bölüm 
hükümleri incelendiğinde, mevcut TTK hükümlerinden farklı olarak no cure no 
pay prensibinin terk edildiği ve SALVAGE 1989 hükümlerinin uygulama alanı 
bulduğu değerlendirmesi yapılmalıdır.  

Ancak burada, kanun sistematiği eleştirilmeye açıktır. Gerçekten de, 
kurtarma hükümlerinin ilk maddesi olan ve kurtarmanın tanımı ile terimlerin 
tanımını yapan 1298. madde “çevre zararı” kavramından bahsetmemekte; bu 
kavram bir anda 1303. maddede karşımıza çıkmakta ve tanımı bu maddede 
yapılmaktadır. Açıkçası bu durum, kanun yapma tekniği ile pek de 
bağdaşmamaktadır. Kanunlar genellikle tanımlar ile başlar ve sonrasında 
hükümlere geçerler. YTK’nın başlangıcında da aslında bu sistematik takip 
edilmeye çalışılmış, ancak anlaşıldığı kadarı ile bir kavram kargaşası 
yaşanmıştır. Tanımlar yapılır iken, YTK’nın gerekçesinde SALVAGE 1989 esas 
alınarak tanımların yapıldığı belirtilmiş olsa da; başlangıçta “çevre zararı” 
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kavramının tanımının yapılmasının unutulması, ciddi bir eksiklik ve kanun 
tekniği açısından da önemli bir hatadır.  

Bunun yanında kanunun gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere, bu 
bölüm hükümleri için bir yandan SALVAGE 1989 ile 1910 Brüksel Sözleşmesi 
hükümleri dikkate alınırken; diğer yandan Alman Ticaret Kanunu ve mevcut 
Çevre Kanunu hükümleri de değerlendirilmiştir. Kanunların birbiriyle 
çelişmemesi ve bir bütün oluşturması için bu şekilde çok yönlü değerlendirmeler 
yapılması yerindedir. Ancak bu değerlendirmeler yapılırken, çok yönlülük, 
kanunun bir bütün olarak birbiriyle uyumlu olmasını ve maddelerin 
anlaşılırlığını etkilememelidir. Bu doğrultuda, özellikle 14. maddenin çevirisi 
niteliğindeki 1312. maddenin yazılımı, yukarıda da belirtildiği gibi yanlış 
anlaşılmaya açıktır ve maddenin netleştirilmesi gerekmektedir. Burada 
yapılması gereken, kelimesi kelimesine aynen Sözleşmenin 14. maddesinin 
çevirisi değil, bu maddeden çıkan anlamın düzgün cümleler ile dilimizde ifade 
edilmesidir. 

Tüm bunların yanında esasen hukukun genel ilkeleri açısından uygun 
olmadığı düşünülen temel konu ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olmadığı bir 
uluslararası sözleşme hükümlerinin, temel bir kanun düzenlemesinde 
kullanılması durumudur. Her ne kadar kanunlar yapılır iken, hukukun genel 
ilkelerinden, diğer ülkelerin uluslararası alanda teamül oluşturmuş kurallarından 
etkilenilmesi mümkün ise de; taraf olunmayan bir uluslararası antlaşma 
hükümlerinin doğrudan iç hukuka geçirilmesi ve kanun gerekçesinde de buna 
yer verilmesi, her şeyden önce, Anayasanın 90. maddesine aykırılık 
oluşturmaktadır. Gerçekten Anayasa, 90. madde ile uluslararası sözleşmelerin iç 
hukuka nasıl geçirilmesi gerektiğini düzenlerken; bu maddeye aykırı bir 
biçimde, imzalanmamış ve TBMM’nin onayına sunulmamış, Resmi Gazete’de 
yayımlanmamış bir uluslararası antlaşma hükümlerinin kanunun bir kısmını 
düzenleyen hükümlerin temelini oluşturması, Anayasanın ilgili düzenlemesinin 
dolanılmasından başka bir şey değildir.  

Ayrıca bu durum YTK’nın, SALVAGE 1989’dan aldığı hükümlerin 
uygulanmasında da boşluklar doğmasına, sorunlar çıkmasına sebep olabilir. 
Sözleşmenin bir bütün olarak alınmayarak, kısım kısım YTK’ya eklenmesi ve 
kavramların yeteri kadar açıklanmaması; kimi hallerde sorunlar ortaya 
çıkarabilecek ve bu sorunların çözümü aşamasında da, Sözleşme ulusal hukukun 
bir parçası olmadığı için, hukuk boşluğu doğabilecektir. 

Tüm bu açıklamalar ışığında, YTK’nın mevcut durumu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, kanun yürürlüğe girmezden evvel, daha açık bir ifadeyle 
01.07.2012 tarihinden önce, SALVAGE 1989’a taraf olması zorunluluğunu 
doğurmaktadır. 



Kurtarma Faaliyetinde Deniz Kirlenmesini Engelleyen Kurtaranın Ücret Hakkı 
 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  189 

Son olarak, tüm bu eleştirilere rağmen YTK’nın bu bölümünün, 
kurtarma faaliyetlerine ilişkin uluslararası alandaki son gelişmelere uygun 
düzenlemeler yapmakta olduğu belirtilmelidir. Ancak, YTK bu hali ile herhangi 
bir değişikliğe uğramaksızın yürürlüğe girecekse, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
yürürlükten evvel SALVAGE 1989’a taraf olması zorunludur. Aksi halde, 
Anayasanın 90. maddesine aykırı bir durum ortaya çıkacaktır. 

 

8) SONUÇ 

Deniz kazalarından doğan kirlenmenin engellenmesi bilincinin 
gelişmesi, kurtarma faaliyetinde bulunurken ortaya çıkabilecek kirlenmenin 
engellenmesi halinde kurtaranın ücrete hak kazanması hususunda da birtakım 
değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Kurtarma ve yardım faaliyeti ve bu faaliyetten doğan ücret hususu, ilk 
olarak 1910 tarihli Brüksel Antlaşması ile düzenlenmiştir. 1910 Brüksel 
Antlaşması’ndan bu yana süregelen no cure no pay prensibinin (kurtarma yoksa 
ücret de yok) kurtarma faaliyetleri açısından devam etmiş; ancak uluslararası 
alanda doğan çevre bilinci ve ortaya çıkan başka uluslararası antlaşmalar 
sebebiyle 1910 Brüksel Antlaşması’nın da değiştirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmış ve 1989 yılında SALVAGE 1989 kabul edilmiştir.  

SALVAGE 1989, 1910 Brüksel Antlaşması ile gelen no cure no pay 
prensibini temelden değiştirmiş ve kurtarma faaliyeti sonrasında bir şey 
kurtarılamamış olsa da, deniz kirlenmesinden doğacak zararı ortadan kaldıran 
veya en aza indiren kurtaranın özel tazminat adı altında bir ücrete hak 
kazanacağını düzenlemiştir. İngiltere ve ABD, SALVAGE 1989 Sözleşmesini 
imzalamış, Türkiye Cumhuriyeti, sözleşmenin imzalandığı konferansa 
katılmasına rağmen sözleşmeyi kabul etmemiştir.  

Sözleşme, mevcut TTK hükümleri dahilinde Türkiye Cumhuriyeti’nde 
uygulama alanı bulmamakta, ancak YTK’da bu hükümlere uygun düzenlemeler 
göze çarpmaktadır. Her ne kadar bu konuda düzenlemeler yapılmaya 
çalışılmakta ise de, Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikle SALVAGE 1989 
Sözleşmesini imzalaması ve ardından bunu iç hukukuna geçirmesinin daha uy-
gun bir yöntem olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, tüm bu açıklamalar ışığında, günümüzde maddi değerlere 
olduğu kadar, çevreye ve dolayısıyla insana, insan hayatına verilen değerin de 
arttığı ortaya çıkmaktadır. Ticaret ve buna bağlı olarak daha fazla para kazanma 
hırsının, insanların sağlıklı bir biçimde yaşayacakları çevrenin özellikle 
denizlerin kirlenmesi sonucunu ortaya çıkarması ihtimalinin önüne geçilmeye 
çalışılmakta ve bu anlamda özellikle uluslararası alanda önemli düzenlemeler 
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yapılmaktadır. Bu düzenlemelere, ülkemizin de bir şekilde katılması 
memnuniyet vericidir. İnsana ve insan sağlığına, buna bağlı olarak da çevrenin, 
denizlerin temizliğine ilişkin ortaya çıkmış olan bu bilincin, ülkemizde daha da 
gelişerek ileri boyutlara taşınması ümit edilmektedir. 
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ÖZET 

Temel hakların, devlet-vatandaş arasındaki doğrudan etkisinin yanında, 
üçüncü özel kişilere karşı doğrudan veya dolaylı etkisinden de bahsetmek 
mümkündür. Alman Anayasa Mahkemesi’nin Lüth Kararı’nda bu konuyla ilgili 
önemli kıstaslar geliştirilmiştir. Önümüzdeki çalışmada, söz konusu kararın 
içeriği ve doğurduğu neticeler analiz edildikten sonra, temel hakların özel 
kişilere karşı doğrudan veya dolaylı etkisinin Türk Hukuku’ndaki görünüş 
şekillerine yer verilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Temel haklar, kişilik haklarına saldırı, Lüth 
Kararı, Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru kapsamında inceleme yetkisi, 
Fikir Beyan Etme ve Yayma Özgürlüğü 

 

CONSIDERING THE FUNDEMENTAL RIGHT TO EXPRESS 
AND DISSEMINATE OPINION IN THE CIVIL LAW CASE 

BROUGHT AGAINST ATTACK TO PERSONEL RIGHTS IN 
THE LIGHT OF GERMAN LAW 

 
ABSTRACT 

It is possible to say that there is  the influence of fundamental rihgts  
between citizens and the state beside this  direct or indirect influence to third 
parties. Important maxims are enhanced  by the German Constitutional Court in 
the Lüth decision. First, the  content and the emerging results of the decision in 
question will be analysed afterward the direct or indirect influence of 
fundemental rights against real person appearing forms in Turkish law will be 
examined. 
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DIE BERÜCKSICHTIGUNG DES GRUNDRECHTS AUF  
MEINUNGSÄUSSERUNG UND -VERBREITUNG BEI  

SCHADENSERSATZKLAGEN WEGEN ANGRIFFS AUF 
PERSÖNLICHKEITSRECHTE UNTER BESONDERER  

BETRACHTUNG DES DEUTSCHEN RECHTS 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Neben der unmittelbaren Wirkung der Grundrechte im Verhältnis zwi-
schen dem Bürger und dem Staat kann ebenso von einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Wirkung im Verhältnis der Privatpersonen untereinander gespro-
chen werden. In der Lüth-Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsge-
richts wurden wichtige Leitlinien in dieser Problematik aufgestellt. Die vorlie-
gende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Inhalt und den Folgen dieser 
Entscheidung, um sich anschließend den Erscheinungsformen der unmittelbaren 
oder mittelbaren Wirkung der Grundrechte unter Privatpersonen im türkischen 
Recht zu widmen. 

Schlüsselwörter: Grundrechte, Angriff auf Persönlichkeitsrechte, Lüth-
Entscheidung, Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts bei Verfassungsbe-
schwerden, Grundrecht auf Meinungsäußerung und -verbreitung     

GiRiŞ 

Temel hakların klasik etkinlik alanı, vatandaşın kamu gücü taşıyıcısına 
karşı kendini koruma hakkına binâen belirlenmiştir.1 Temel hakların bu devlet-
vatandaş arasındaki doğrudan etkisinin yanında, üçüncü özel kişilere karşı 
doğrudan veya dolaylı etkisinden de bahsetmek mümkündür. Başka bir ifadeyle, 
temel hakların vatandaş-vatandaş ilişkisi çerçevesinde ne derece ileri 
sürülebileceği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu problemin Türk 
Anayasa Hukuku’nda kapsamlı şekilde ele alınmadığı görülmektedir. 
Önümüzdeki çalışmada, Alman Anayasa Hukuku’nda bu alanda geliştirilen 

                                                
1  Krş. AlmAYM Kararları Dergisi c. 7, sh. 204; Koch in: Münchener Kommentar zum BGB, 5. Bası 

2010, Einleitung no. 196; Guckelberger JuS 2003, sh. 1153. 
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kıstaslar takdim edildikten sonra Türk Hukuku’nda mezkur konuyla bağlantılı 
düzenlemelere değinilecektir.  

 

A. TEMEL HAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI ETKİSİ 

Vatandaş-vatandaş arasındaki hukukî ilişkilere temel hakların etkisiyle 
ilgili olarak Alman Anayasası’nda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla bu problem, temel hakların anayasal düzendeki ödev ve fonksiyonu 
çerçevesinde açıklığa kavuşturulabilecektir. 

 

I. GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

1) Doğrudan Etki (unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte) 

Şahısların, özel hukuku ilgilendiren işlem ve eylemlerinde Anayasa’da 
belirtilen temel hakların kendilerini bağlayıp bağlamadığı konusu, üçüncü 
kişilere karşı doğrudan etki probleminin merkezinde yer almaktadır. AlmAY 
md. 1/3’te, Anayasa’da yer verilen temel hakların; yasama, yürütme ve yargı 
erki olmak üzere tüm kamu gücünü bağladığı ifade edilmektedir. Bu hükmün 
mefhumunun muhalifinden, vatandaşların özel hukuku ilgilendiren işlem ve 
eylemlerinde temel hakların kendilerini bağlamadığı sonucu çıkarılmaktadır. 
Ancak bu ana kuralın sarih şekilde belirtilen istisnaları da bulunmaktadır ki, 
bunlara örnek olarak AlmAY md. 9/3 c.2, 48/2 gösterilebilir. AlmAY md. 9/3 
c.2’de, iş ve ekonomik şartların korunması ve geliştirilmesi için birlik (bilhassa 
sendikalar)  oluşturma imkânının, herkes ve bütün meslekler açısından teminat 
altına alındığı belirtilerek, bu hakkı kısıtlayan veya engelleyen tüm anlaşmaların 
geçersiz ve hukuka aykırı olduğu düzenlenmektedir. Örneğin işçi ile işveren 
arasında imzalanan bir iş sözleşmesinde, işçinin sendika üyesi olmamasını 
öngören bir madde zikredilen Anayasa hükmü gereğince geçersizdir.2 Aynı 
şekilde, AlmAY md. 48/2’de, kimsenin milletvekili olmasının ve bu görevi ifa 
etmesinin engellenemeyeceği vurgulanarak, kişinin sadece milletvekilliğinden 
dolayı işine son verilmesinin mümkün olamayacağı açık şekilde hüküm altına 
alınmıştır. 

Bunun yanında, temel hakların toplumun en yüksek değer anlayışlarını 
ve tercihlerini (Wertentscheidung) yansıtan ve devlet-vatandaş arasında olduğu 
gibi vatandaş-vatandaş arasında da güç dengesizliğinin söz konusu olduğu 
durumlarda koruyucu niteliği önplana çıkan normlar olarak, özel hukuk ilişkileri 

                                                
2  İş hukuku ile ilgili yakın bilgi için bkz. Richardi Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Bası 

2009 § 12 no. 12. 
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dâhil tüm hukuk ilişkilerinde geçerlilik kazanması gerektiği fikri 
savunulmaktadır.3 Benzer şekilde Alman Federal İş Mahkemesi’nin (Bundesar-
beitsgericht) eski içtihatlarında temel hakların, sosyal hayatı şekillendiren düzen 
kuralları olmasına ve kanun koyucunun sosyal hukuk devleti ilkesini 
benimsemiş olmasına binâen üçüncü kişilere karşı doğrudan etkisi kabul edilmiş 
ve ilâveten; modern toplumlarda, kişinin hürriyetinin kamu gücü tarafından 
olduğu kadar güç sahibi özel şahıslar tarafından da tehdit edilebileceği ve 
dolayısıyla temel hakların koruyucu etkisinin bu alanda da gerekli olduğu 
belirtilmiştir.4  

2. Dolaylı Etki (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte) 

Günümüzdeki doktrinde5 ve (Alman Federal İş Mahkemesi dâhil6) 
içtihatlarda7 hâkim olan görüş, temel hakların özel hukuk ilişkileri kapsamında 
(iş hukuku dâhil) doğrudan dikkate alınmasını reddetmektedir. Gerçekten de, 
hem tarihî bakış açısıyla hem de sistematik ve amaçsal yorum ilkeleri ışığında 
temel hakların üçüncü kişilere karşı doğrudan etkisinin kabul edilmemesine 
yönelik birçok argüman bulunmaktadır.  

Tarihî açıdan bakıldığında, temel hak düşüncesinin siyasî ve ekonomik 
liberalizm anlayışının bir ürünü olduğu görülmektedir. Buna göre, devlet-
vatandaş ilişkisinde vatandaşın özgürlüğü önceliklidir ve vatandaşların haklarına 
yönelik her türlü devlet müdahelesi makul bir sebebe dayanmalıdır; bu noktada 
temel hakların devlete karşı koruyucu fonksiyonu haiz ana güvence unsuru 
oldukları ortaya çıkmaktadır.8 Sistematik yorum; mefhumun muhâlifinden 
hareket edildiğinde, üçüncü kişilere karşı doğrudan etkinin sadece sarih şekilde 
belirtilen durumlarda söz konusu olabileceği neticesini ortaya çıkarmaktadır.9 
Ve son olarak amaçsal yorum cephesinden bakıldığında, özünde hürriyet hakkı 
olan temel hakların, üçüncü kişilere karşı doğrudan etkisinin kabulü durumunda 

                                                
3  Bu görüşün kurucusu olarak Nipperdey RdA 1950, sh. 124 vd. kabul edilmektedir. Aynı yönde 

Bleckmann DVBl 1988, 938 vd.; Hager JZ 1994, 383 vd.; Lücke JZ 1999, 378 vd.; Zippelius, Allge-
meine Staatslehre, 15. Bası 2007, sh. 267 vd. Türk Anayasa Hukuku’nda, temel hakların özel hukuka 
etkisini inceleme noktasında görülebildiği kadarıyla ilk özgün denemeyi gerçekleştiren Gören, Temel 
Hak Genel Teorisi, 3. Bası 2005, sh. 67 vd., netice olarak doğrudan etkiyi kabul etmektedir, krş. sh. 
71 vd. Ayrıca krş. B I. 

4  Alman Federal İş Mahkemesi Kararları Dergisi c. 1, sh. 191 vd; c. 4, sh. 276 vd; c. 24, sh. 441. 
5  Krş. Dürig Nawiasky’e Armağan 1956, sh. 176 vd.; Guckelberger JuS 2003, 1154; Ipsen Staatsrecht 

II Grundrechte, 13. Bası 2010, sh. 21. 
6  Krş. Alman Federal İş Mahkemesi Genel Kurul Kararı NJW 1995, 212. 
7  Temel karar olarak, Alman Anayasa Mahkemesi’nin aşağıda incelenecek Lüth Kararı, AlmAYM 

Kararları Dergisi c. 7, sh. 205 vd. İlâveten bkz. AlmAYM Kararları Dergisi c. 73, sh. 269. 
8  Temel haklar ve liberalizm konusunda bkz. Hoffmann-Riem, in: Benda/Maihofer/Vogel (edt) Hand-

buch des Verfassunsgerichts, 2. Bası 1995, sh. 194.  
9  Kloepfer Verfassungsrecht II Grundrechte 2010, no. 47 vd.; Pierroth/Schlink Grundrechte Staatsrecht 

II, 26. Bası 2010, no. 189. 
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bir davranış yükümlülüğü hâline geleceği görülmektedir. Ayrıca temel hakların 
üçüncü kişilere doğrudan etkisinin kabulü durumunda, devletin vatandaşlar 
arasındaki sözleşme serbestisine hukuka aykırı bir şekilde müdâhelesi söz 
konusu olacaktır.10 Bu meyanda, devlet vatandaşların haklarına kamu gücü 
sıfatıyla tek taraflı müdahele edebilirken, kişiler arasındaki hukukî ilişkilerde 
böylesine tek taraflı bir müdahelenin söz konusu olmadığı, bunun daha ziyade 
karşılıklı rıza çerçevesinde gerçekleştiği unutulmamalıdır; dolayısıyla devletin 
tek taraflı müdahelelerine karşı koruma sağlayan temel haklar, karşılıklı rızaya 
dayalı ilişkilerde doğrudan uygulanmaya müsait değildir.11 

O hâlde, özel hukuk normları bağlamında temel haklar hiç mi dikkate 
alınmayacaktır? Öncelikle, temel hakların özel hukuk normları bağlamında 
yasama ve yargı faaliyetleri noktasında dikkate alınması gerekmektedir. Şöyle 
ki: Özel hukuk normlarının koyulmasının bir devlet fiili olması itibariyle, 
yapılan düzenlemelerin Anayasa’ya uygun olması ve özellikle temel hakları 
ihlâl edici karakterde olmaması şarttır.12 Ayrıca özel hukuk normlarının hâkim 
tarafından özel hukuk ilişkileri çerçevesinde değerlendirilip yorumlanmasında 
ve uygulanmasında da temel haklar göz önünde bulundurulacaktır.13 Bu ana 
kurallara ilişkin hükmü, AlmAY md. 1/3’ten çıkarmak mümkündür. 

Bu durumdan, özel hukuk düzenlemelerindeki „hüsnüniyet“ (dürüstlük 
kuralı – Treu und Glauben), „ahlâka aykırılık“ (sittenwidrig) ve „hukuka 
aykırılık“ (rechtswidrig) gibi genel hüküm (Generalklausel) mâhiyetindeki 
kavramların somut olaya uygulanması esnasında, objektif değer düzenini ifade 
eden temel hakların14 dikkate alınması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Yani temel haklar, genel hükümlerin uygulama alanı bulduğu hukukî ilişkilerde 
etki doğurmaktadır ki, taraflar doğrudan temel haklarla bağlı olmamalarına 
rağmen, bu şekilde genel hükümler üzerinden dolaylı olarak temel hakların etki 
sahasına girmiş olmaktadır.15 

Örnek olarak: 

 AlmMK md. 826: „Ahlâka aykırı zarar verme“ 
 AlmMK md. 823/1: „Hukuka aykırı zarar verme“ 

                                                
10  Krş. AlmAYM NJW 1987, 827; 2001, 591, Erichsen Jura 1996, 530; Guckelberger JuS 2003, sh. 

1153. 
11  Krş. Ipsen age, sh. 20. 
12  Kloepfer age, sh. 76. 
13  Pieroth/Schlink age, sh. 48 vd. 
14  „Objektif düzenin ögeleri olarak temel haklar“ konusuyla ilgili olarak bkz. Gören, age, sh. 35 vd. 
15  Richardi age § 12 no. 11; Kloepfer age, sh. 77; Pieroth/Schlink age, sh. 49; Ipsen, age sh. 21; Koch 

age, Einleitung no. 196; Dötsch in: Beck’sche Online-Kommentar WEG § 14 no. 31. 
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 AlmMK md. 626: “Muhik sebep“ (hizmet sözleşmesinin ihbarsız 
feshi) 

 AlmMK md. 611: „Destek olma ve sadakat yükümlülüğü“ 
 İş Sözleşmesinde Fesihten Korunma Kanunu md. 1/2 „davranışa 

dayalı fesih“16 ve „sosyal açıdan haklı olmayan fesih“ 
 AlmMK md. 242: „Hüsnüniyet“  
 AlmMK md. 138: „Ahlâka aykırılık“ 
 Rekabet Kanunu md. 1: “Ahlâka aykırı reklam“17  

 

II. ALMAN ANAYASA MAHKEMESI’NIN „LÜTH“ KARARI 

Tüm yukarda anlatılanlara somut ve aydınlatıcı bir bakış açısı 
sunabilmek maksadıyla, Alman Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ocak 1958 
tarihinde verdiği „Leading Case“ mâhiyetindeki Lüth Kararı’nın18 yakından 
incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Söz konusu karar, günümüzde de önemi 
korumakta ve bu alandaki içtihatların hâlen çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

1. Olay: Söz konusu karara ilişkin olayı kısaca şöyle özetleyebiliriz: 
Anayasa Şikâyeti’nde bulunan şikâyetçi Lüth, Alman Nazi rejiminde yüksek bir 
konuma sahip olan yapımcı Harlan hakkında; bu kişinin Federal Almanya sanat 
hayatında yeniden etkin bir rol oynamasının kabul edilemeyecek bir durum 
olduğunu müteaddit defalar ifade etmiştir. Bu bağlamda, açık mektup olarak 
kamuoyuyla paylaştığı bir bildirisinde, Harlan’ın boykot edilmesi çağrısında da 
bulunmuştur. Buna karşın, Harlan’ın yapımcı şirketinin, Lüth’ün bu tür boykot 
beyanlarında bulunmaması talebiyle Hamburg Eyalet Mahkemesi’ne başvurması 
üzerine davalı aleyhine bir karar çıkmıştır. AlmMK md. 826’da yer alan „Genel 
Ahlâka Aykırı Zarar Verme“ maddesine dayandırılan bu karara karşı davalı 
Lüth, Anayasa Şikâyeti yoluna gitmiştir. 

Genel Hukukî Çerçeve: Alman Anayasa Mahkemesi, Hamburg Eyalet 
Mahkemesi’nin vermiş olduğu söz konusu kararı Anayasa’ya aykırı bulmuş ve 
bu içtihatını, kararının baş kısmında yer verdiği şu ana gerekçelerle izah 
etmiştir. 

1. Temel haklar öncelikle vatandaşın devlete karşı kendini savunma 
haklarıdır. Anayasa’nın temel hak hükümlerinde objektif bir değerler düzeni 

                                                
16  Krş. Alman Federal İş Mahkemesi’nin Başörtüsü Kararı NJW 2003, 1985 (kural olarak işçinin 

lehine). 
17  Krş. AlmAYM Kararları Dergisi c. 102, sh. 347 vd (Benetton Kararı). 
18  AlmAYM Kararları Dergisi 7, sh. 198 vd. 
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vücut bulmakta ve bunlar anayasal temel tercihler olarak hukukun her alanında 
geçerli olmaktadır. 

2. Özel hukukta, temel hakların hukukî içeriği, dolaylı olarak özel 
hukuk normları aracılığıyla etki kazanmaktadır. Bu noktada hâkimin temel 
haklara etkinlik kazandırması özellikle tarafların tasarrufuna kapalı zorlayıcı 
hükümler ve genel hükümler yoluyla gerçekleşmektedir.  

3. Özel hukuk hâkimi, temel hakların özel hukuka etkisini dikkate 
almadığı takdirde kişinin temel haklarını vermiş olduğu kararla ihlâl edebilir. 
Anayasa Mahkemesi, özel hukuka ilişkin mahkeme kararlarını sadece bu 
anlamda, temel hakların ihlâline münhasır olarak inceleyebilir, ancak genel 
olarak hukukî hatalara yönelik bir denetlemede bulunmaz.19 

4. Fikir beyan etme ve yayma temel hakkı sadece fikir beyan etmeyi 
değil, aynı zamanda fikir beyan etme yoluyla düşünceleri etkilemeyi de 
kapsamaktadır. Bu temel hakkı kısıtlayan kanunlar, fikir beyan etmenin ve 
yaymanın  özgürlükçü demokratik devletteki özel önemi ışığında 
yorumlanmalıdır.   

5. Boykot çağrısı içeren bir fikir beyanı, zorunlu olarak AlmMK md. 
826 anlamında „genel ahlâka aykırılığı“ ifade etmez. Böylesine bir beyan, 
olayın tüm şartlarının gözetilmesi ve karşılıklı tartılması neticesinde fikir beyan 
etme ve yayma temel hakkı çerçevesinde anayasal haklılığı haiz olabilir. 

Kararın devamındaki gerekçe kısmında yer alan şu dikkat çekici 
ifadeleri de zikretmekte fayda vardır20:  

Şüphesiz ki, temel haklar kişinin hürriyet alanını kamu gücünün 
müdahelelerinden korumayı amaçlamaktadır. Temel haklara Anayasa’nın hemen 
başlangıcında yer verilmesinin altında, insana ve insan haysiyetine kamu gücü 
karşısında tanınan öncelik yatmaktadır. Bu düşünceye mukabil olarak, Anayasa 
Şikâyeti kurumu bu hakların korunması için sadece kamu gücü işlemlerine karşı 
öngörülmüştür. Diğer taraftan Anayasa, nötr bir değerler düzeni olmak 
istememiş ve temel haklar bölümünde objektif bir değer düzeni tesis etmiştir: 
Yasama, yürütme ve yargı organları temel hakları bir yön belirleyici ve ilhâm 
verici kaynak olarak benimsemek durumundadır. 

Temel hakların dayandığı değerlerin özel hukuka etkisi, özellikle 
hukukun zorlayıcı  olduğu, yani tarafların tasarrufuna kapalı olduğu alanlarda 

                                                
19  Anayasa Şikâyeti’nin inceleme konusu hakkında bkz. AY md. 148/4: „Bireysel başvuruda, kanun 

yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz“. Ayrıca krş. Schlaich/Koriath Das Bun-
desverfassungsgericht, 8. Bası 2010 sh. 177 vd. 

20  AlmAYM Kararları Dergisi c. 7, sh. 205 vd. 
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söz konusudur, zira bunlar kamu düzeninin bir parçasıdır ve bundan dolayı, 
kamu yararı düşüncesine binâen, taraflar arasındaki hukukî ilişkilerde bağlayıcı 
ve onların iradesinin hâkimiyetini kaldırıcı niteliktedir. Bu hükümler, kamu 
hukuku açısından tamamlayıcı mahiyette olup, Anayasa hukukunun tüm hukuk 
düzeni üzerindeki etkisini arttırmaya yöneliktir. Yargı için bu etkinin hayata 
geçirilmesi, „ahlâka aykırılık“ gibi özel hukuk dışı ve hatta hukuk dışı 
argümanlara gönderme yapmak suretiyle genel hükümler çerçevesinde 
mümkündür. Bundan dolayı genel hükümler, temel hakların özel hukukla temas 
içersine girdiği alan olarak gösterilmektedir. 

Hâkim, karar vereceği olayda temel hakların özel hukuk normlarına 
yukarda anlatıldığı şekilde bir etkisinin olacağını gördüğü takdirde, bu 
normların yorumlanmasında ve uygulanmasında özel hukukun bahsedilen 
kıstaslar ışığında kısıtlanmış olduğunu dikkate almak durumundadır. Karar, özel 
hukuk normları üzerindeki anayasal etki gözönüne alınmaksızın oluşturulsa, 
sadece temel hakların içeriğinin yanlış değerlendirilmesiyle kalınmaz, aynı 
zamanda kamu gücünün bir taşıyıcısı olarak, kararıyla vatandaşın temel hakkını 
da ihlâl edilmiş olur ki, bu da Anayasa Şikâyeti yoluyla Anayasa Mahkemesi 
önüne getirilebilir. 

Anayasa Mahkemesi, mahkemenin, temel hakların özel hukuktaki 
etkisini kararında gözetip gözetmediğini kontrol etmek zorundadır. Ancak bu 
incelemede Anayasa Mahkemesi belirli sınırlara tâbidir. Hukuk mahkemesinin 
kararını bir temyiz ve hatta süper temyiz mahkemesi gibi tüm içeriğiyle değil, 
sadece temel haklara değen noktalarda, Anayasa hükümlerinin önem arz eden 
temel içeriğinin kararda izlerini takip etmek ve böylece bunlara dayanılmasını 
sağlamakla yükümlüdür.21 

3. Somut Olaya Uygulama: Netice olarak Alman Anayasa 
Mahkemesi, Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin zikredilen kararında; temel 
hakların, „ahlâka aykırılık“ bağlamında yeterli derecede dikkate alınmadığı 
sonucuna varmıştır. Yüksek Mahkeme bu kararını ana hatlarıyla şöyle 
gerekçelendirmiştir22: 

Boykot çağrısının ahlâka aykırı olup olmadığının belirlenmesi için 
ifadenin öncelikle hangi amaca matuf olduğunun tesbiti gerekmektedir. Anayasa 
Şikâyeti yoluna başvuran kişinin, amacını gerçekleştirmek isterken gereken ve 
uygun ölçüdeki olumsuz etkiyi daha da aşar şekilde hareket edip etmediginin 
araştırılması şarttır. 

                                                
21  Bu konuda bkz. Augsberg/Viellechner JuS 2008, 409; Schlaich/Koriath age, sh. 179 vd. 
22  AlmAYM Kararları Dergisi c. 7, sh. 213 vd.  
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Bu noktada şikâyetçi Lüth, dava konusu ifadelerinde ahlâka aykırı bir 
sonucu hedeflememektedir. Ekonomik bir amaç takip ederek ne film şirketiyle 
ne de Harlan`la ekonomik bir rekabet içersine girmemektedir.. Daha ziyâde 
Lüth`ün açıklamalarıyla ulaşmak istediği şey, davacı Harlan`ın Alman 
filmlerinin önde gelen yapımcısı sıfatını engellemek ve Alman filmlerinin Har-
lan´sız başarı yakalayamayacağı imajını yıkmakla bağlantılıdır. Mahkemenin 
görevi, bu amacın esasının doğru olup olmadığını, takip edilmeye lâyık olup 
olmadığını belirlemek değil, sadece Anayasa Şikâyeti’nde bulunanın seçtiği 
şekle hukuken izin verilip verilmediğinin tesbitinden ibarettir.  

Lüth’ün ifadeleri, kendisinin genel politika ve kültür politikası 
çerçevesindeki hedefleri doğrultusunda değerlendirilmelidir. Harlan`ın Alman 
yayın dünyasında tekrar kabul görmesinin dış dünyada nasyonel sosyalist 
dönemden bu yana Almanya’da birşeyin değişmediği anlamına geleceği 
kaygısıyla hareket etmiştir, zira nasyonel sosyalist dönemde olduğu gibi yine 
parlak rejisör kariyeri devam etmektedir. Hamburg Eyalet Mahkemesi, Anayasa 
Şikâyetçisi’nin, Harlan`ın geri dönüşü hakkında fikrini beyan etme hakkının 
olduğunu kabul etmiş, ancak Harlan`ın geri dönüşünü engellemek için toplumu 
belli şekilde davranmaya zorladığı suçlamasında bulunmuştur. Oysa Lüth „Har-
lan’ın filmine gitmeyin!“ derken Alman filmlerindeki nasyonel sosyalist çizgiye 
yakınlaşma veya bu düşünceden beslenebilecek olma ihtimaline karşı direnç 
gösterme ve tutarlı mücadele etme yolunu tercih etmiştir. Harlan burada bir 
şahıs olarak değil, reddedilen bir politik kültür olarak görülmektedir.  

Ayrıca demokratik bir değer olan fikrini ifade etme hürriyeti; eşyaların, 
olguların ve servetlerin toplumsal tartışmalardan korunması hâlinde, kendi 
değerinden kaybedecektir. Kamuya yapılan açıklamalar sebebiyle kendi 
hakkının ihlâl edilmiş olduğunu düşünen kimse buna toplum önünde karşılık 
verebilir, her iki taraf da aynı hürriyet alanını kullanarak toplumda bir kanının 
oluşmasını sağlayabilirler. Kişinin işlerinin bozulacağı, hatta işini kaybedeceği, 
maddî zarara uğrayacağı gibi sonuçların doğabileceği gerekçeleriyle mahkeme 
tarafından ifade hürriyeti kaldırılamayacağı gibi aynı zamanda 
kısıtlanamayacaktır. Zira hakkında ifadede bulunulan kişi, kendi yorum ve 
düşünceleri vasıtasıyla kendini savunmakta serbesttir. Burada ayırdedici nokta 
herkesin temel haklara sahip olduğudur. Esasen büyük toplumlarda sürekli 
olarak hukuki ve iktisadi  fikir teatilerinin, çarpışmalarının, tartışmalarının 
olması normal ve gereklidir, ancak sosyal alanda ise hakların karşılıklı korunma 
derecesini belirlerken bir karşılaştırma ve tartmanın yapılması zorunludur. Bu 
karşılaştırma ve tartmanın sonucunda kişinin hürriyet alanının kısıtlanmasına 
kadar gidiliyorsa, kişi buna katlanmak zorundadır. Her zaman AlmAY md. 2’nin 
sağladığı mutlak koruma pozisyonuna sığınmak ve her müdahaleyi haksız ve 
ahlâka aykırı görmek mümkün değildir. Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin, Har-
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lan’ın kişilik haklarının ağır şekilde ihlâl edildiği, haysiyetinin zedelendiği ve bu 
nedenle Anayasa Şikâyetçisi’nin hareketinin her şekilde ahlâka aykırı olduğunu 
belirtmesi sınırını aşmış bir tesbittir. 

Şikâyetçi Lüth’ün açıklamalarının lafzî olarak yorumlanmasında Har-
lan`ın film rejisörü olmasının önüne geçilmek istenirken, onun film sektöründe 
başka bir iş yapmasının, sanatsal ve insanî varlığı ve bu varlığını geliştirme 
hakkının önüne geçilmek istenmemektedir, sadece Alman film sektörü adına ön 
planda olması yadırganmaktadır. Anayasa Şikâyetçisi sorumluluk bilincinin ve 
ahlâkî duruşunun gereği olarak fikrini açıklamakta, insanlara seslenmekte ve 
onları iradî kararlarıyla başbaşa bırakmakta ve sonuç olarak hiç kimseyi tehdit 
etmek, etki altına almak, maddi zarar vermek maksadıyla hareket etmemektedir. 

Tüm bu anlatılanlar ışığında Alman Anayasa Mahkemesi, Hamburg 
Eyalet Mahkemesi`nin kararını fikir beyan etme hürriyeti temel hakkını yanlış 
değerlendirerek Anayasa Şikâyetçisi’nin Anayasa’nın 5. maddesi 1. fıkrasındaki 
temel hakkını ihlâl ettiğinden dolayı kaldırmıştır. 

 

 B. TÜRK HUKUKU’NDA TEMEL HAKLARIN VE 
 ÖZELLİKLE FİKİR BEYAN ETME VE YAYMA TEMEL 
 HAKKININ ÖZEL HUKUKA ETKİSİ 

 I. DOĞRUDAN ETKİ 

Türk Hukuku’nda temel hakların özel hukuk alanındaki etkisine ilişkin 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla beraber AY md. 11/1’de, 
„Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.“ şeklinde bir 
ifadeye yer verilmiştir. Gören’in bu düzenlemeden çıkardığı neticeye göre, 
„Anayasa normları sadece devlet ve vatandaşları arasındaki ilişkilerde değil, 
aynı zamanda özel kişilerin aralarındaki hukuksal ilişkilerde de geçerlidir. Bu 
doğrudan doğruya etki sadece temel hak ve özgürlükler için değil, diğer 
Anayasa normları için de madde 11 ile kabul edilmiştir. Bu nedenle diğer 
Anayasa normları yanında Anayasanın başlangıç hükümlerindeki temel 
prensipler ve bundan doğan hukuksal sonuçlar da özel hukuk alanını doğrudan 
doğruya etkiler“.23  Böylesine kapsamlı bir yaklaşımın neticesinde, „Tüm özel 
hukuk normları, özellikle M.K. hükümleri, özel hukuk işlemlerinden doğacak 
kurallar ve sözleşme koşulları gerek amaç ve eğilimleri gerekse somut kuralları 
bakımından Anayasa md. 2’de bağlayıcı olarak konulmuş olan demokratik, lâik, 
sosyal hukuk devletinin Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve insan haklarına saygılı 

                                                
23  Gören, age, sh. 71. 
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ana prensiplerine uygun olmak, bu prensiplere uygun olarak uygulanıp 
yorumlanmak ve prensipler izin verdiği oranda hukuksal sonuçlar doğurmak 
zorundadır“.24 

Silâh gücüyle gerçekleştirilmiş askerî bir darbe ürünü olan 1982 
Anayasası’nın, devlet-vatandaş arasındaki özgürlük ilişkisinde devleti bâriz 
şekilde muktedir kılmış olması eleştirilirken, bu otoriter anlayışı kişiler 
arasındaki hukukî ilişkilerde de aynı kapsamda geçerli kılmak; en hafif tâbirle, 
modern devletin gerektirdiği özgürlük anlayışı noktasında sınıfta kalmak 
demektir. Günümüzde ulaşılmak istenen genel özgürlük kıstasına kıyasen 
böylesine „gerici“ ve ölçüsüz bir yaklaşımın, Anayasal yorum kuralları nezdinde 
de geçerliliği bulunmamaktadır. Şöyle ki: Her ne kadar AY md. 11/1’de geçen 
„diğer kuruluş ve kişiler“ ibaresinden, lafzî yorum yoluyla Anayasa 
hükümlerinin özel kişiler için de bağlayıcı nitelikte olduğu neticesi 
çıkarılabilecekse de, bir sonraki adım olan sistematik yorum dâhilinde aksi 
neticeye varılmaktadır. Zira, söz konusu ibarenin hemen öncesinde, „yasama, 
yürütme ve yargı organları, idare makamları“ sayılarak akabinde „diğer“ 
kelimesi kullanılmış ve böylelikle „kuruluş ve kişiler“ ibaresinin önceden 
sayılan kamu gücü erkleriyle bağlantılı olması gerektiği sonucuna varan bir 
düzenleme şekline yer verilmiştir. Dolayısıyla AY md. 11/1’in, temel hakların 
özel kişileri doğrudan bağlayıcı nitelikte hükümler olduğu neticesini yansıttığını 
savunmak doğru olmayacaktır. Bilâkis, söz konusu maddenin kamu gücünü 
bağlayıcı olduğu bulgusundan yola çıkıldığında; mefhumun muhalifinin 
gereğine göre, özel kişiler için kural olarak doğrudan bağlayıcı olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Ancak yine de Türk Hukuku’nda da Alman Hukuku’nda olduğu gibi, 
temel hakların özel hukuka olan etkisini somut bağlamlarda düzenleyen 
hükümler mevcuttur. Örneğin AY md. 51’de „Çalışanlar ve işverenler, 
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst 
kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme 
haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz.“ şeklinde bir temel hakka yer verilmiştir. Buna binâen, 
işçi-işveren arasındaki özel hukuk ilişkisi çerçevesinde; işverenin işçisini 
yönlendirme yetkisini, „Sendikaya üyelikten ayrılmaya“ zorlayıcı şekilde 
kullanması Anayasa tarafından bizzat yasaklanmıştır. Yine benzer şekilde, AY 
md. 51’den yola çıkılarak 4857 sayılı İş Kanunu md. 18/3a’da „Sendika üyeliği 
veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde 

                                                
24  Gören, age, sh. 72 (Gören-Atasoy Z., Die Fortbildung rezipierten Rechts, ZSR 95 (1976) sh. 285’e 

atıfla). 
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sendikal faaliyetlere katılmanın“ bir fesih için geçerli sebep olamayacağı hüküm 
altına alınmıştır. Ve son olarak, yine AY md. 51’deki hükmün etkisiyle, İş 
Kanunu md. 55’te yıllık ücretli izin hakkının kapsamının tesbit edilmesi 
bağlamında; işçilerin „İşçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların 
konferans, kongre veya kurullarına … sendika temsilcisi olarak katılması 
sebebiyle işlerine devam edemedikleri günlerin“ çalışılmış gibi sayılması 
gerektiği belirtilmiştir. 

Sendikal haklara benzer bir şekilde, AY md. 50’de düzenlenen 
„Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı“ da işçi-işveren arasındaki özel ilişkiyi 
doğrudan düzenleyici niteliktedir. AY md. 50/1’de yer alan „Kimse, yaşına, 
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.“ hükmü İş Kanunu md. 
71-73’te yaş açısından somutlaştırılmış ve bunlara muhalif iş sözleşmeleri 
belirtilen temel hak gereği geçersiz sayılmıştır. Benzer şekilde AY md. 54’te 
„Grev Hakkı“ düzenlenmiş ve işçi ile işveren arasında yapılan toplu iş 
sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin grev hakkına sahip 
olduğu belirtilmiştir. Demek ki burada da, işçi-işveren arasındaki özel hukuk 
ilişkisi çerçevesinde, AY md. 54’te yer verilen Temel Hak doğrudan etkiye 
sahip zorunlu bir hüküm teşkil etmektedir.    

Temel haklar çerçevesinde özel hukuk ilişkilerinin doğrudan 
düzenlenmesine bir başka örnek olarak AY md. 32’de yer alan „Düzeltme ve 
Cevap Hakkı“ verilebilir. Buna göre, „Kişilerin haysiyet ve şereflerine 
dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
hâllerinde“, yayın yapan özel kuruluş ve/veya kişilere karşı – anayasal bir hak 
olarak – düzeltme ve cevap hakkı tanınmıştır. Sadece özel kişiler arasındaki bir 
ilişki bağlamında, söz konusu hakkın bir anayasal temel hak olarak öngörülmesi 
dikkat çekicidir. Bu düzenlemeye tekabül eder şekilde, 5187 sayılı Basın 
Kanunu md. 14’te „Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici 
veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması hâlinde, bundan zarar gören 
kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru 
içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan 
düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme 
yapmaksızın … yayımlamak zorundadır.“ şeklinde bir hükme yer verilmiştir.  

 

II. DOLAYLI ETKİ 

Temel hakların özel hukuk ilişkilerine dolaylı etkisi konusunda 
Anayasa’da açık bir genel hükmün bulunmadığı daha önce belirtilmişti. Ancak 
temel hakların doğrudan etkisinin söz konusu olduğu düzenlemelerden yola 
çıkıldığında bu konuda da bazı ipuçlarına rastlamak mümkündür. Örneğin AY 
md. 32’de yer verilen „Düzeltme ve Cevap Hakkı“’nın „Kişilerin haysiyet ve 
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şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar 
yapılması hâllerinde“ söz konusu olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla kişilerin, 
kendi haklarında yapılan yayınlara karşı açacakları bir tazminat davasında; yazı 
sahibi tarafından fikir beyan etme ve yayma temel hakkının dolaylı etki şekliyle 
öne sürülmesi durumunda, bu temel hakkın „haysiyet ve şerefe dokunma“ ve 
„gerçeğe aykırılık“ yönünde kullanılamayağının dikkate alınması anayasal bir 
zorunluluktur.  

Ancak tabii ki, eleştirel bir yazı noktasında „şerefe ve haysiyete 
dokunma“ unsurunun ne zaman gerçekleştiğini tesbit etmek kolay olmayacaktır. 
Kural olarak şu söylenebilir ki, toplum hayatının içerisinde faal olarak yer alan 
bir kişinin, diğer kişilere nisbeten daha fazla ve daha yüksek dozda eleştiriye 
maruz kalması normaldir ve bunu göğüslemesi kendisinden beklenebilecektir, 
zira bu kişi kendi isteğiyle toplumda sorumluluk üstlenmektedir. Düşüncelerin 
ve fikirlerin kamuoyu nezdinde şekillendiği bir düzen olan demokraside, bu 
anlamda toplumsal bir görev üstlenmiş bir kişinin, diğer görüşte olan kişilerin 
eleştirisine açık olması gerektiği âşikârdır, zira karşıt görüşteki kişilerin eleştiri 
haklarını – yerine göre dikkat çekmek maksadıyla biraz da abartılı şekilde veya 
sivri bir dille – kullanmaları özgürlükçü bir toplumun şiarındandır.25 Ama bu 
durum, toplumsal sorumluluk üstlenerek kamuoyuna faydalı olmaya gayret eden 
kişilerin şeref ve haysiyetlerinin korunması noktasında korunmasız bir hâle 
getirilmesi ve tüm aşağılanmalara açık olması gerektiği anlamına 
gelmemektedir.26 

Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Dink kararındaki 
ifadeleri dikkat çekicidir: „Hükümete karşı yöneltilen bir eleştirinin kabul 
edilebilirlik sınırları, sıradan bir yurttaşa hatta bir politikacıya nisbeten daha 
geniştir. Bunun dışında, Hükümetin işgâl ettiği baskın konum itibariyle; 
özellikle muhaliflerin haklı olmayan saldırı ve eleştirilerine cevap vermek için 
başka yollar bulunuyorsa, bu bağlamda cezaî yollara başvurulması konusunda 
daha ölçülü davranılması gerekmektedir.“ 27 Her ne kadar bu ifadeler, devlet-
vatandaş arasındaki ceza hukuku ilişkisine matuf olsa da, fikir beyan etme ve 
yayma hürriyetinin demokratik bir toplumdaki önemine vurgu yapmaktadır. 
Hukuk düzenimize yeni giren „Bireysel Başvuru“ (Anayasa Şikâyeti) 

                                                
25  Krş. AlmAYM Kararları Dergisi c. 93, sh. 294 („Askerler Katildir“-Kararı); c. 82, sh. 288. 
26  Bilindiği üzere bu konuda Türk mahkemelerince verilen zıt yönde kararlar mevcuttur; örneğin 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan „kedi“ karikatürü ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya’ya yönelik Yeni Asya Gazetesi’nde yayınlanan „cüppeli 
baykuş“ karikatürü hakkında verilen beraat kararı ile Hrant Dink hakkında („Türk'ten boşalacak o 
zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında 
mevcuttur, yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun“ ifadesiden dolayı) TCK md. 301’den verilen 
mahkumiyet kararı. 

27  Dink/Türkiye, 14.09.2010 tarihli ve 13160 karar sıra ile 2668/07 başvuru numaralı karar, no. 133. 
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kapsamında AİHM’nin içtihatlarının daha da ehemmiyet kazanacağı dikkate 
alındığında28, Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerin özel hukuk 
alanında da kapsamlı bir (dolaylı) etkiye sahip olması kaçınılmaz 
gözükmektedir.  

Bu noktada, Alman Hukuku’nda olduğu gibi, özel hukuk normlarının 
genel kavramlar içeren düzenlemelerinin yorumlanmasında temel hakların değer 
koyucu özelliğine geçerlilik kazandırılabilir. Örneğin Borçlar Kanunu md. 
27’de, „Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak 
hükümsüzdür“ ifadesine yer verilmiştir. Benzer şekilde, haksız filler bağlamında 
„Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir 
fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.“ 
şeklinde bir hüküm bulunmaktadır (md. 49/2). Yine Borçlar Kanunu md. 435’te 
hizmet sözleşmesinin derhal fesih edilebilmesi noktasında şart koşulan „haklı 
sebeblerin“ belirlenmesinde tarafların temel hakları da dikkate alınmak 
durumundadır. Aynı şey, kira sözleşmesi ilişkisi çerçevesinde de geçerlidir, 
örneğin Borçlar Kanunu md. 323/1 (kira sözleşmesinin devri). Tüm bu 
düzenlemelerin başlangıç noktasında taraflar arasındaki özel hukuk ilişkisi yer 
alsa da, bunların yorumlanmasında ve uygulanmasında anayasal temel hakların 
ifade ettiği değer düzeninin dikkate alınması şarttır. 

 

C.  SONUÇ 

Temel haklar objektif bir değer düzenini ifade etmektedir ve böylelikle 
anayasal temel tercihler olarak hukukun her alanında geçerliliğe sahiptir. 
Öncelikle vatandaşın devlete karşı kendini savunma maksadına matuf olarak 
karşımıza çıkan temel hakların vatandaşlar arasında doğrudan geçerli olması 
sadece kanunda açıkça belirtilen durumlarda mümkündür. Söz konusu 
istisnaların dışında, vatandaşlar arasındaki hukukî ilişkilerde temel haklar 
yalnızca dolaylı bir etkiye sahiptir. Özel hukukta hâkimin temel haklara etkinlik 
kazandırması özellikle tarafların tasarrufuna kapalı zorlayıcı hükümler ve genel 
hükümler yoluyla gerçekleşmektedir. Hukuk hâkimi, temel hakların özel hukuka 
etkisini dikkate almadığı takdirde kişinin temel haklarını vermiş olduğu kararla 
ihlâl edebilir. Anayasa Mahkemesi, özel hukuka ilişkin mahkeme kararlarını 
sadece bu anlamda, temel hakların ihlâline münhasır olarak inceleyebilir, ancak 
genel olarak hukukî hatalara yönelik bir denetlemede bulunmaz. Fikir beyan 

                                                
28  Zira AY md. 148/3 uyarınca, Bireysel Başvuru’nun kapsamı, „Anayasa’da güvence altına alınmış 

temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi biri“ olarak 
tarif edilmektedir. Bu noktada AİHS’ye içtihatlarıyla şekil kazandıran AİHM’nin kararları iç hukuk 
için de artan derecede önem ve yönlendirici bir nitelik kazanmaktadır.   
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etme ve yayma temel hakkı sadece fikir beyan etmeyi değil, aynı zamanda fikir 
beyan etme yoluyla düşünceleri etkilemeyi de kapsamaktadır. Bu temel hakkı 
kısıtlayan kanunlar, fikir beyan etmenin ve yaymanın  özgürlükçü demokratik 
devletteki özel önemi ışığında yorumlanmalıdır.   

 

 

KAYNAKÇA 

AUGSBERG, Ino / Viellechner, Lars Die Drittwirkung der Grundrechte als  
Aufbauproblem, JuS 2008, 406 

BLECKMANN, Albert Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte, DVBl 
1988, sh. 938 

DÜRIG, Günter Grundrechte und Zivilrechtsprechung, Nawiasky’e Armağan 
1956, sh. 157 

ERICHSEN, Hans-Uwe Die Drittwirkung der Grundrechte, Jura 1996, sh. 527 

GÖREN, Zafer Temel Hak Genel Teorisi, 3. Bası Ankara 2005 

GUCKELBERGER, Annette Die Drittwirkung der Grundrechte, JuS 2003, sh. 
1151 

HOFFMANN-Riem, Wolfgang Kommunikations- und Medienfreiheit, in:  
Benda/Maihofer/Vogel (edt) Handbuch des Verfassunsgerichts, 2. Bası 
Berlin 1995, sh. 191 

IPSEN, Jörn Staatsrecht II Grundrechte, 13. Bası München 2010 

HAGER, Johannes Grundrechte im Privatrecht JZ 1994, sh. 373 

KLOEPFER, Michael Verfassungsrecht II Grundrechte, München 2010 

 LÜCKE, Jörg Die Drittwirkung der Grundrechte an Hand des Art 19 Abs. 3 
GG. Zur horizontalen Geltung der Grundrechte in neuer Sicht, JZ 1999, 
sh. 377 

NIPPERDEY, Hans Carl Gleicher Lohn der Frau für gleiche Leistung. Ein  
Beitrag zur Auslegung der Grundrechte, RdA 1950, sh. 121 

Münchener Kommentar zum BGB, 5. Bası München 2010 

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Bası München 2009 



Sibel KILIÇARSLAN-İSFEN 

208 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  

Pierroth, Bodo / Schlink, Bernhard Grundrechte Staatsrecht II, 26. Bası  
Heidelberg 2010 

SCHLAICH, Klaus / Koriath, Stefan Das Bundesverfassungsgericht, 8. Bası 
München 2010 

ZIPPELIUS, Reinhold Allgemeine Staatslehre, 15. Bası München 2007 



 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011 209 

 

GENETIC TESTS AND ITS IMPACTS ON SOME FIELDS OF 
HUMAN RIGHTS LAW 

 
 

Arş. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 
 

ABSTRACT 

Recent developments in biomedicine caused considerable conversion in 
the area of human rights law. This new dilemmas gave rise to many discussions 
all around the world as reflections of these developmets on the biomedical tech-
nology. On this point, we can mention that hereafter traditional human rights 
concept will not be same and it will be required to reconsidering this issue with 
different arguments. To illustrate, because of the genetic tests carry out in 
workplace we will need to find new solutions about the implements which leads 
to discirimination. According to this, after the possibility of human cloning by 
science, new varieties of human rights commenced to emerge in the human 
rights law like right to genetic privacy or right to know ones genetic origin. 
Thus, recent developments bring a new concept that can be named as a 
“biohuman rights”. With this way, we can provide a better protection against 
all violations that head toward to human health safety or homo sapien. 
Nevertheless, recent innovations in biomedical area have new methods on 
designing fetuses as well as developments about human reproduction. In the 
wake of rapid progress in genetics technologies, collecting and analyzing of 
human DNAs receive its share form these innovasions.  Today, informations 
about an individual’s present and future health can be reached with using small 
samples of tissue, blood or other body fluids. On the other hand, the special 
character of such genetic information and the potential risk to lead 
discrimination have caused great anixiety. In particular, privacy is under risk 
that unauthorized third ones can reach the informations produced by genetic 
tests. Therefore, these kind of problems will be untangled with new generation 
law rules.  

Key Words: Genetic Tests, Biomedicine, Biohuman Rights, Genetic 
Researches, Discrimination.     
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GENETİK TESTLER VE BUNUN İNSAN HAKLARI 
HUKUKUNUN BAZI ALANLARINA OLAN ETKİLERİ 

 

ÖZET 

Biyomedical alanda yaşanan yeni gelişmeler insan hakları hukuku 
alanında önemli çıkmazları da beraberinde getirmiştir. Bu yeni çıkmazlar 
biyoteknolojideki yeni gelişmelerin yansımaları olarak dünya genelinde pek çok 
tartışamaya neden olmuştur. Bu noktada geneleksel insan hakları konseptinin 
bundan sonra aynı olmayacağı ve konunun farklı argümanlarla tekrar ele 
alınması gerekeceği ifade edilebilir. Örneğin işyerinde gerçekleştirilen ve 
ayrımcılığa yol açan gentetik test uygulamaları konusunda yeni çözünler bulmak 
gerekecektir. Buna göre, klonlamanın bilim tarafından mümkün kılmasının 
ardından insan hakları hukuku alanında kişinin genetik kökenini bilmesi hakkı 
ya da genetik gizlilik hakkı gibi yeni tür insan hakları ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Böylece yeni gelişmeler “biyo insan hakları” olarak 
adlandırılabilen yeni bir kavramı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, 
son biyomedical yenilikler üreme alanındaki gelişmelerin yanı sıra fetusların da 
dizayn edilebileceği yeni yöntemlere sahiptir. Genetik teknolojideki bu hızlı 
ilerlemenin ardından insan DNA’larının toplanması ve analizi konusu da bu 
gelişmelerden payını almıştır. Bugün, doku, kan ve vücut sıvısı örneklerinin 
kullanılmasıyla kişinin mevcut ve gelecekteki sağlık durumuna ilişkin bilgilere 
ulaşılabilmektedir. Diğer yandan genetik bilgilerin özel durumu ve bunların 
ayrımcılığa yol açma tehlikesi büyük endişeye neden olmaktadır. Özellikle, ge-
netik gizlilik, gen tastleri sonucunda ortaya çıkan bilgilere yetksiz üçüncü 
kişilerin ulaşması riski altındadır. Bu nedenle, bu tarz problemlerin çözümü yeni 
nesil hukuk kurallarıyla olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Genetik Test, Biyotıp, Biyo İnsan Hakları, Genetik 
Araştırmalar, Ayrımcılık. 

 

1. INTRODUCTION 

New technologies in biomedical area have new methods and 
implementation about human life. According to this these technologies use 
everyfield of today’s social life. For instance, process of having a baby can 
includes third ones as surrogate mother or a baby can have different parenatal 
relationship with some different people. On this point, we can utter that future 
parental concept conceive new settings and all determinations came from 
inception of human existence can be revisioned again. There are many new 
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terms are used several times in literature like surrogate mother, bioparent, 
spermfather or ovimother etc. Further more, even if being alone theorically 
enough to have a baby owing to cloning thecnology. Nevertheless, human right 
regulations need new patterns and impact of biomedical innovations spawn 
some serious problems in terms of protection of human rights and because of 
this, human right regulations need new patterns. Therefore, it is required that 
biologic human rights should be regulated in constitutions can be named as 
“constitutions of twenty-first centuries”.  In this paper, we try to explain 
relationship between new biomedical implementations, especially genetic tests, 
and human rights law.  

 

2.  GENETIC TESTS, RIGHT TO LABOR AND ACTING  
 INSURANCE POLICY  

Genetic testing came a point that has reasoned some opportunities and 
some dilemmas for personal health care as well as public health systems. 
According to this, dicoverying the sequencing of the human genome and recent 
improvements in areas have produced new diagnostic and therapeutic 
procedures as well as opening new ways on disscussions. If these disscussions 
and rapidly advences are though togather, it has brought out policy challenges to 
providers and other stakeholders, such as employers, insurers, practitioners and 
the legal system as well as patients.1 All sides are metnioned have a relationship 
with human rights due to connection with genetic tests. Because, genetic tests 
implementations commence to extend in the worl wide brougth some problems 
about the violation of human rights. To illustirate, before recruiting 
implementing genetic tests to determine some future illnesses are abviously 
contrary human rignts protection. If we restirict right to labor with this way, it 
will lead to discrimination and impossibilities about the protection of peoples’ 
future. In this point human rights concept should de considered in the context of 
protective approaches. For this reason, thinking of genetic tests as a general rule 
for a previous stage of recruiting is unacceptable. However, there can be some 
exceptions and due to this reason full preservation policy can be changable if it 
is faced different stuations. If genetic tests necessary for structure of job or pro-
tection of workers own health, it can be exerted. Apart from these exemptions, 
genetic tests for recruiting to work has to be banned. Otherwise, employers, 
insurers, and other third ones can initiate with economic anxiety and try to ac-
cess to genetic information from present or previous tests results regardless of 
considering individuals’s rights. In response to this kind of attempts, 

                                                
1  KHOURY, Muin J., Genetics and Genomics in Practice: The Continuum from Genetic Disease to 

Genetic Information in Health and Disease, Genetics Med. Vol.5, 2003, pp.261. 



Mehmet Ali ZENGİN 

212 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  

governments, legislatures and international organizations have acted to ensure 
the protection of the right to genetic privacy in society.2 Moreover, a number of 
reports show that companies increasingly introduce obligatory medical tests for 
their employees in the U. S. Employees who refused to participate in the tests 
can face risk to lost the health insurance provided and financed by the compa-
ny.3 Because of such negative effects of genetic tests, United States and some 
European countries have commenced to enacte legislation addressing 
discrimination that genetic testing might cause.4 The decision to take a genetic 
test and the decision to disclose its results may create asymmetries of informati-
on that eventually break the equilibrium between insurers and policyholders. 
Furthermore, even when legal protections prohibit genetic discrimination in the 
workplace, few trust that all parties will fully comply with these laws.5 
Therefore, it is not enough to only make suitable rules, but it has to be arranged 
strong inspection mechanism. Nevertheless, some authors classify the acts 
according to the insurance fields. To illustrate, coercion or violation of human 
rights would not be involved if genetic tests was necessary for life insurance 
bought in the context of mortgages for houses or in other commercial contexts. 
For this opinion, talking of coercion can only be legitimate in the context of 
insurance for vital risks. In this point raising a mortgage is not, at least in gene-
ral, of a vital character.6 On the other hands, ethical concerns about genetic 
testing with the aim of selecting workers for employment for hazardous working 
conditions have been voiced for some time in the literature on cancer risks.7 
However, line between two status has to draw clearly. If genetic tests practice is 
implemented pre-working term since it is necessity to preserve employees safety 
of health, it will not be a matter for human rights issue. Because, we should deal 
with genetic tests as a precondition of recruitment. Therefore, it has not to 
confused that check up the employees healt conditions and testing (genetic or 
not) some health conditions differ form discrimination practises. For this reason, 
there may be circumstances under which even forcible genetic testing might be 
approved by considerations of beneficence, when genetic testing is the only 

                                                
2  BECKMAN, Ludvig, Scientific ContributionDemocracy and Genetic Privacy: The Value of Bodily 

Integrity, Medicine, Health Care and Philosophy. Vol.8, 2005, pp. 97. 
3 BIRNBACHER, Dieter, Thresholds of Coercion in Genetic Testing,  Medicine Studies. Vol.1, 2009, 

pp.97. 
4  HOGARTH Stuart, JAVITT Gail, MELZER David, The Current Landscape for Direct-to-Consumer 

Genetic Testing: Legal, Ethical, and Policy Issues, Annual Revıew Genomıcs & Human Genetıcs. 
Vol.9, 2008, pp.171.  

5  KATZ Gregory, SCHWEITZERT Stuart, Implications of Genetic Testing for Health Policy, Yale 
Journal of Health Policy, Law and Ethics. Vol.10, 2010, pp.93. 

6  BIRNBACHER, 2009, pp.103-104. 
7  VINEIS, P. SCHULTE, P.A. Scientific and ethical aspects of genetic screening of workers for cancer 

risk: The case of the N-acetyltransferase phenotype. Journal of Clinical Epidemiology. Vol.48, 1994, 
pp.195. 
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means available to prevent considerable harm to employees.8 The reason for this 
position is more than just the traditional approach for patient privacy and the 
need to maintain the integrity of the patient-physician relationship. The matter is 
the risk of stigma and discrimination, especially in access to health insurance 
and employment. For example, many people who reveal genetic test results to 
their health or life insurers report that they are refused insurance or that their 
policies are annulled.9 Because of hazardously use of genetic tests against hu-
man rights, particularly in insurence sector the issue should be elaborately 
regulated by authorities. On this point, it will be clear that genetic testsing as a 
compulsory provision is considered that contrary right to acting agreements. To 
illisturate, a distinguished method is performing in Germany. For this method, 
concerns about compulsory genetic testing have led to a 12-year moratorium on 
genetic testing in buying private insurance for health, life and the inability to 
exercise one’s profession, mainly in response to public reservations agains to 
genetic tests, in Germany. As long as the moratorium runs, no diagnostic tests 
and no medical examinations must be required in entering an insurance scheme 
apart from filling in a health questionnaire. In this teerms examinations and tests 
may only be required with very high insurance sums like 250,000 Euro or higher 
amounts and with a higher age of entry. So far, it is uttering that no legal ban on 
genetic testing in routine private insurance has been instituted. Nevertheless, the 
German Constitutional Court in its decision of 23 October 2006 dated has 
considerably strengthened the rights of the insured against insurance companies 
by limiting the extent to which insurance companies are allowed to acquire in-
formation about the health status of their clients from physicians and hospitals 
without permission of the clients.10  

 

3. GENETIC TESTS AND PREVENTIVE MEDICINE 

Preventive medicine or preventive care can be described taking 
measures to prevent diseases rather than curing them or treating their symptoms. 
According to this description, there are a strong affair between two concepts; 
genetic tests and preventive medicine. In the light of this, with recent genetic 
screening technologies diseases can be detected and taken some measures for 
destructive impacts of illnesses. The impending explosion of genomic informa-
tion coupled with advances in human genetics and molecular biotechnology is 

                                                
8  BIRNBACHER, 2009, pp.104. 
9  MAXWELL, Mehlman, The Privacy of Genetic Information, (www. thedoctorwillseeyounow. 

com/content/bioethics/art1981.html 25 May 2011)  
10  BIRNBACHER, 2009, pp.97. 
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rapidly expanding our ability to identify genes influencing.11 On the other hand, 
it has also got some risks against right to privacy. Therefore, the challenge of 
regulating genetic testing is to create a strong framework that enables patients to 
access health care and targeted treatment without fear of misuse or 
discrimination based on their genetic origin.12  Although there are many reasons 
can be accounted cause to deseases, two of them, environmental and genetic 
foctors are distinguished.  When risk factors and precursors for disease are 
handled it will be seen that they usually become apparent in adolescence or later 
in life and are often curable with preventive interventions. However genetic 
factors have been viewed as intransigent, immutable, and heritable.13 At the 
same time, as we know, determinig environmental factors reason to diseases 
possible with genetic tests. Shortly we can see that genetics, public health, and 
preventive medicine also intersect in an emerging paradigm of disease 
prevention—the identification and modification of environmental risk factors 
amongst persons prone to disease because of genotype.14  On the other hand, the 
number of diseases for which a test is available has grown at an average yearly 
rate of 12 percent since 2002.15  For this reason, practitioners of preventive me-
dicine and public health should be actively involved in educating patients and 
rising public caution of the availability, benefits, and limitations of genetic 
screening.16 Moreover, it is clear that early diagnose with genetic tests 
diminishes the public expenditures. Because tests for other genetic conditions 
may allow for the identification of subgroups of patients who are more or less 
likely to benefit from preventive policy such as the use of cholesterol-lowering 
drugs and replacement estrogens.17 Therefore, expenditures to care of patient 
prevent before the existence of diseases. In the near future, the identification of 
genotype through genetic screening might allow for the identification of persons 
truly at high risk for an illness, propesed medical interventions and improved 
allocation of health care budget.18 On this point, we should point out that matters 

                                                
11  ELLSWORTH, Darrell L. Coronary Heart Disease at the Interface of Molecular Genetics and 

Preventive Medicine, American Journal of Preventive Medicine, Vol. 16, Number 2, 1999, pp.131. 
12  BARCLAY Lizabeth, MARKEL, Karen, Discrimination and Stigmatization in Work Organizations: 

A Multiple Level Framework for Research on Genetic Testing, Human Relations. Vol.60, 2007, 
pp.957.  

13  COUGHLIN Steven, The Intersection of Genetics, Public Health and Preventive Medicine, American 
Journal of Preventive Medicine, Vol.16(2), 1999, pp.89-90. 

14  OMENN, Gilbert, Genetics and Public Health, American Journal of Public Health. Vol.86, 1996, 
pp.1701-1703. 

15  KATZ, SCHWEITZERT, 2010, pp.94. 
16  McKINNON WC., BATY BJ., BENNETT RL., kısalmalar, atıf düzeni!! et al. Predisposition Genetic 

Testing for Late-Onset Disorders İn Adults. A Position Paper Of The National Society Of Genetic 
Counselors, Journal of American Medical of Association. Vol.278, 1997, pp.1217. 

17  COUGHLIN, 1999, pp.89-90. 
18  COUGHLIN, 1999, pp.89-90. 
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like protecting privacy, or forbide discriminations aren’t a reason for giving up 
practising genetic tests. Because it brings so many benefits in terms of curing 
patients. Therefore, physicians who work on preventive medicine will need to 
keep abreast of improvements in genetic testing and screening so that they can 
provide information to their patients. At the same time, they will contribute to 
the appropriate use of such testing and help to combat against inappropriate use. 
To achive success is possible with the introduction of new genetic technologies 
in public health and clinical medicine will require arranging professional educa-
tion opportunities for physicians and other health professionals.19 Because of 
this fact, national and international guidelines initiate to prepare and educate 
health professionals to prescribe genetic tests and interpret their results.20 By the 
way, genetic test or screening implementation can be perform from inception of 
fetus. According to this with the same genetic testing facilities, navigenics 
submits secondary prevention through early diagnosis, while Labgenetics offers 
primary prevention through embryo screening. All sorts of innovation converted 
the perception about physician-patient relations. With this way, the revolution of 
consumer genomics has made a shift away from a physician-controlled approach 
towards a patient-based system.21 Hovewer, some side effects have been with 
this kind of benefits. For example, internet facilities can be harmful for new 
innovations. Internet has had the effect of allowing genetic testing to bypass the 
physician utterly, which brings another set of issues to the forefront, including 
the need for interpretation and counseling.22 One of other benefits of genetic 
tests appear in ealry detection before vision of desease symptoms. As a primary 
focus of preventive medicine expands to encompass early detection and treat-
ment of asymptomatic individuals at risk for disease. In this point, the 
possibility to quantify the influence of context-dependent effects on disease risk 
will be critical for determining drug safety and effectiveness in diverse patient 
populations and for performing effective prevention and treatment strategies.23 
For instance, genetic testing for childhood asthma may improve the predictive 
value of environmental factors such as allergens or indirect exposure to cigarette 
smoke. The identification of gene–environment interplays in the etiology of 

                                                
19  NIH-DOE, Working Group on Ethical, Legal and Social Implications of Human Genome Research, 

Task Force on Genetic Testing. Promoting Safe and Effective Genetic Testing in the United States. 
(http://ww2.med.jhu.edu/tfgtelsi/promoting, 24 May 2011) 

20  EMERY Jon, HAYFLICK Susan, The Challenge of Integrating Genetic Medicine into Primary Care, 
British Medical Journal. Vol.322, 2001, pp. 1029.  

21  FOSTER, Morris, SHARP Richard, The Contractual Genome: How Direct-to-Consumer Genomic 
Services May Help Patients Take Ownership of Their DNA, Personalized Medicine, Vol.5, 2008, 
pp.399. 

22  KATZ, SCHWEITZERT, 2010, pp.93. 
23  ELLSWORTH, 1999, pp.122. 
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osteoporosis could result in preventive and curable interventions for middle-
aged persons at risk for later worse stages of the disease.24  

 

4. GENETIC TESTS AND EUGENISM 

In fact, eugenism has a conceptual breadth. Therefore description of it a 
bit difficult. However, eugenism can be describe that applied science or the 
biosocial movement which advocates the use of practices targeted at developing 
the genetic composition of a population. By the way, in description it means that 
it usually refers to human populations.25 On the other hand, we can shortly high-
light the concept of eugenism; the blend of factors and influences most 
appropriate for the improvement of the inherited characteristics of a breed or 
race, especially the human race.26 In contemporary bioethics literature, the 
history of eugenics presents many moral and ethical questions. Authors have 
suggested the new eugenics will come from reproductive technologies that will 
allow parents to designe their babies. This will be ascendantly encouraged by 
individual competitiveness and the desire to set up the best opportunities for 
children, rather than an urge to improve the homo sapiens as a whole, which 
characterized the early 20th-century forms of eugenics. Nevertheless, by the 
middle decades of the twentieth century, eugenics had become breadthly 
accepted throughout the whole of the economically developed world, with the 
exception of the Soviet Union.27 By the way, debate and concern about the 
ability to manipulate human life through the use of reproductive technologies is 
not among recent issues.28 However, developments in genetic, genomic, and 
reproductive technologies have given rise many new questions and anxieties 
about the meaning of eugenics and its ethical situation. On this point, another 
issuse should be dealt with is preimplantation genetic diagnosis (PGD). PGD is 
used following in vitro fertilization to determine a genetic disease in a 
preimplantation embryo. PGD is essentially an alternative to prenatal diagnosis, 
as it allows prenatal testing to occur months earlier than conventional tests such 
as amniocentesis.29 May be we can name new age pregnancies as “designable 
pregnancies” here after PGD technic. After all, it is the main point of PGD that 
it refers to a process of testing embryos prior to implantation in order to 
                                                
24  KHOURY Muin J, Genetic and Epidemiologic Approaches to the Search for Gene-Environment 

Interaction (The Case Of Osteoporosis), American Journal of Epidemiology. Vol. 147, 1998, pp.1-2. 
25  National Library of Medicine, Eugenics, (http://ghr.nlm.nih.gov/glossary=eugenics 22 May 2011). 
26  The Free Dicitonary, Eugenism, (www.thefreedictionary.com/eugenism, 23 May 2011). 
27  RICHARD, Lynn, Eugenics: A Reassessment, New York, 2001, pp.18. 
28  MUTCHERSON, Kimberly, Making Mommies: Law, Pre-Implantatıon Genetic Diagnosis and The 

Complications of Pre-Motherhood, Columbia Journal of Gender and Law. Vol.18, 2008, pp. 313. 
29  National Institutes of Health, National Human Genome Research Institute, Reproductive Genetic 

Testing, (www.genome.gov/10004766, 23 May 2011) 
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determine various genetic characteristics. Pre-implantation tests often use to 
determine whether the future child will have a particular disease or disability, 
but tests can also be used simply to determine sex.30 By this way, PGD can 
emerge a kind of information and can be put to many uses. By examining a sin-
gle cell from a day old eight-cell embryo, a physician can determine whether the 
future child will be male or female, which is important information when a 
genetic disease is gender linked.31 In this point, some criticals come up about 
gender discrimnation. Because of possibility to determine fetuses’ gender in 
early term, parents can be in an aim to put end pregnancy towards their wishes 
about choosing gender of babies. On the other hand, preimplantation diagnosis 
should bring some admission standards for all fetuses produced by such 
techniques.32 Similarly, companies such as Spain-based Labgenetics offer 
couples undergoing artificial reproductive technology the opportunity to use 
genetic tests to screen embryos through PGD.33 In this rapidly growing sector 
some violations can occur because parents ambitiously desire to have an almost 
perfect baby as much as it can be produced.   As the use of technology 
commence to spread, it is necessary to earnestly evaluate how calls to regulate 
this technology, by constraining access to or limiting particular uses of 
particular technologies, will impact long-standing conundrums about 
reproduction, parenting, and the law.34 According to this, any procedure that 
provides information that could lead to a decision to terminate a pregnancy is 
not without controversy. Although prenatal diagnosis has been routine for nearly 
20 years, some ethicists remain concerned that the possibility to dissolve poten-
tial offspring with genetic defects contributes to making society overall less 
tolerant of disability. Some pinions have been argued that prenatal diagnosis is 
sometimes driven by economic concerns because as a society we have chosen 
not to provide affordable and accessible health care to everyone. Thus, prenatal 
diagnosis can save money by preventing the birth of defective and costly babies. 
As reproductive genetic procedures that involve greater risk to the fetus, 
preimplantation diagnosis concerns remain about whether the diseases being 
averted safer way about the risks involved in the procedures themselves. Under 
the these concerns are likely to raise, cloning or germline gene transfer should 
be undertaken as a way to genetically test and select healthy offspring.35   

                                                
30  MUTCHERSON, 2008, pp. 313-314. 
31  National Institutes of Health, 2011. 
32  SAXTON, Marsha, Why Members of the Disability Community Oppose Prenata Diagnosis and 

Selective Abortion, (eds.) Erik Parens, Adrienne Asch, in Prenatal Testing and Disability Rights,  
2000, pp.158. 

33  Labgenetics, Gen Tests, (www.labgenetics.com.es, 22 May 2011). 
34  MUTCHERSON, 2008, pp. 313. 
35  National Institutes of Health, 2011. 
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5. GENETIC TESTS AND GENETIC PRIVACY 

Some authors even argue that there is no single correct description of 
genetic privacy.36 Although this, may be we can generally explain genetic priva-
cy with this way: Genetic privacy relates to the complex set of issues 
surrounding how DNA information about individuals is handled and used. On 
this point discussions around genetic privacy focus two main centre. Some 
genetic privacy issues relate to the acquisition of DNA samples from 
individuals, other genetic privacy issues relate more to what is done with the 
DNA information later.37 However in the light of general perception about 
genetic privacy it can be urged that information of genomic structure of people 
remain particularly or in some cases totally limited against to access third ones. 
In this point, I suppose that focusing context better than description of genetic 
privacy. As a matter of fact that many contry realised importance of protection 
of genetic privacy by law. According to this, the right to genetic privacy figures 
in US State legislation, in Norwegian law and in many other places. The right to 
genetic privacy also figures in declarations such as the ‘‘Genetic Bill of Rights’’ 
endorsed by American geneticists and bioethicists. At the same time, similar 
statements are found in documents adopted by the UNESCO and the European 
Council. Today, it seems that right to genetic privacy is presently being incorpo-
rated in legal systems all over the world. Nevertheless, it remains largely unclear 
what interests and values this right serves to protect. There are many variety of 
arguments made in the literature, but none takes into consider the problem of 
how particular values can be reasonable given the plurality of moral and 
religious doctrines in our societies.38 In this point, it can be follow Laurie’s ob-
servation that the concept is used in two distinct contexts, referring to the spatial 
and the informational dimensions of genetic privacy.39 At a first sight,  privacy 
rights are generally concerned with the protection of the physical space in the 
spatial concept. However, we particularly take into consideration informational 
dimensions of genetic privacy. In this point, Allen claims that notions of 
physical privacy have taken the ‘‘back seat’’ in recent discussions of genetic 
testing to show difference between two dimensions of privacy.40 Nevertheless, 
in the general level it can be said that informational privacy rights are concerned 
with the protection from publicity of particular facts about our lives. This may 
                                                
36  SANKAR, P. Kısaltma !Genetic Privacy, Annual Review of Medicine. Vol.54, 2003, pp. 393. 
37  Genetic Privacy Page, What is Genetic Privacy, (www.worldprivacyforum.org/geneticprivacy.html, 

25 May 2011). 
38  BECKMAN, 2005, pp. 97. 
39  LAURIE, Graeme, Genetic Privacy, A Challenge to Medico-Legal Norms. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002, pp.34-48. 
40  ALLEN, Anita, Genetic Privacy: Emerging Concepts and Values, in: M. Rothstein (ed.), Genetic 

Secrets: Protecting Privacy and Confidentiality in the Genetic Era. New Haven: Yale University 
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includes facts about the individual’s sexual habits, political and religious 
convictions, health status and seemingly also facts about the genetic constitution 
of the individual. Legal norms securing the right to privacy of information 
include standards for the collection, storage and transfer of computerized data, 
medical records etc.41 Eventually, in the general concept of protection of privacy 
one of the notable subject in the human rights area. Hovewer, protection of 
genetic privacy is more sensitivie than general concept. In fact, this realty 
springs from a rich information connection. For example, one’s genetic informa-
tions close all family members. Therefore, new rules should be adapted comply 
with conditions of genetic informations 

 

6. CONCLUSION 

Genetic tests commence to diffuse our life with a radip increase. For 
this reason, it can be seen both of negative and pasitive sides at the same time. It 
is clear that genetic tests benefits overrides its damages. Furthermore, genetic 
tests has an importance in terms of public health and it has been argued that 
compulsory testing for genetic disorders might cease the spread of genetic 
disease.42 However, it doesn’t come a meaning that it is not necessary try to 
minimize damages of genetic tests implementations. People generally battled to 
entitle their fundemental human rights against kings, feudal masters or dictators 
through out history of humanity. However, humankind is upon a conrnerstone 
interms of restoring general human rights perception. Today, we can see that 
classical protection walls of human rights don’t have enough capacity to prevent 
violations towards human rights. In this point the situation can be shortly 
formulated like this; new era needs new generation perceptions in terms of every 
fields of human rights.      
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INTERVIEW  

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. PETER HÄBERLE İLE RÖPORTAJ 

Dr. Hüseyin YILDIZ / Prof. Dr. Dr. h.c. mult. P. Häberle 

 
Zu den Personen: 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Häberle: Der deutsche Staats- und Ver-
fassungsrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Häberle ist weltweit einer der 
renommiertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Pro-
fessor Häberle kam am 13. Mai 1934 in Göppingen (Deutschland) auf die Welt. 
Er studierte in Tübingen, Bonn, Freiburg/Br. und Montpellier Rechtswissen-
schaften und promovierte anschließend im Jahre 1961 bei Konrad Hesse an der 
Freiburger Universität. Seine Dissertation „Die Wesenhaltsgarantie des Art. 19 
Abs. 2 Grundgesetz“ fand in der Staatsrechtswissenschaft ein starkes Echo. Mit 
der Arbeit „Öffentliches Interesse als juristisches Problem“ wurde er in Freiburg 
im Jahre 1969 habilitiert. Nach einer Lehrstuhlvertretung in Tübingen hat man 
ihn als ordentlichen Professor an die Universität Marburg auf den Lehrstuhl für 
öffentliches Recht und Kirchenrecht berufen. Im Jahre 1976 wurde ihm an der 
Universität Augsburg der Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphiloso-
phie angetragen. Im Jahre 1981 nahm Professor Häberle die Berufung an die 
Universität Bayreuth an. Dort leitet der siebenfache Ehrendoktor als Emeritus 
zurzeit die Forschungsstelle für Europäisches Recht und Rechtskultur. Ferner 
war er 20 Jahre lange ständiger Gastprofessor für Rechtsphilosophie an der Uni-
versität St. Gallen. Professor Häberle ist seit 1983 der Herausgeber der Zeit-
schrift „Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart“. Als Schüler von Kon-
rad Hesse gehört er in der Tradition der deutschen Staatsrechtlehre der Smend-
Schule an.  Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bilden die 
Rechtsvergleichung und die Europäische Verfassungslehre. In diesem Rahmen 
finden die von ihm behandelten Themen „Verfassungsinterpretation oder Ver-
fassung als öffentlicher Prozess“ und „Verfassungslehre als Kulturwissenschaft“ 
weltweit große Beachtung. Des Weiteren stieß seine Lehre von der Rechtsver-
gleichung als „fünfte Auslegungsmethode“ auf breite internationale Resonanz. 
Mit seinem kulturwissenschaftliche Ansatz hat Professor Häberle den juristi-
schen Begriff der Verfassung um den kulturellen Kontext erweitert und somit 
das (rechtstheoretische) Verfassungsrecht mit den praxisorientierten kulturwis-
senschaftlichen Disziplinen bereichert. Infolgedessen erlangen in seiner Lehre 
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die gesellschaftlich-empirischen kulturellen Inputs für die Verfassung oder das 
Verfassungsrecht eine große Bedeutung. Er lenkt den technisch-
berufsorientierten Blick der Juristen von der rechtstheoretischen Ebene der Ver-
fassungslehre auf das empirische Wirklichkeitsfeld des gesellschaftlichen Le-
bens. Verfassung ist somit für ihn nicht nur „juristischer Text, sondern auch 
kultureller Kontext“ und Verfassungsinterpretation nicht mehr im engeren Sinne 
nur ein geschlossene Akt der „juristischen Fachinterpreten“, sondern darüber 
hinaus eine offene Handlung, die auch den Bürger als Interpreten mit einbezieht. 
Mit seinem kulturwissenschaftlichen und rechtsvergleichenden Ansatz hat Pro-
fessor Häberle in der internationalen Fachwelt nicht nur Anerkennung gefunden 
- insbesondere in Lateinamerika -, sondern auch einen länderübergreifenden 
Prozess der kommunikativen Zusammenarbeit innerhalb der Verfas-
sungsrechtler ins Leben gerufen. Zu seinen wichtigsten Werken können unter 
anderem Arbeiten wie „Verfassungslehre als Kulturwissenschaft“, „Verfassung 
als öffentlicher Prozess“, „Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungs-
staates“, „Nationalhymnen“, „Nationalflaggen“ oder „Europäische Verfassungs-
lehre (schon 7. und erweiterte Aufl. 2011)“ aufgeführt werden.    

Ass.-Prof. Dr. phil. Hüseyin Yıldız, LL.M.: Er führt den Lehrstuhl für 
Verfassungsrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Turgut Özal 
Universität Ankara.   

H. Yıldız: Seit die türkische Verfassung der Dritten Republik von 1982 
in Kraft getreten ist, gibt es hier im Lande Diskussionen über die Konstitution 
hinsichtlich ihrer Mängel in Sachen Demokratie und Menschenrechte. Als einen 
weltbekannten Verfassungsrechtler möchte ich Sie fragen, was macht die Kon-
stitution eines demokratischen Verfassungsstaates aus? Was sind ihre wichtigs-
ten Merkmale? 

Prof. Häberle: Zu unterscheiden ist zwischen der Verfassung im for-
mellen Sinne einer geschriebenen Verfassungsurkunde und der Verfassung im 
materiellen Sinne. Für beides sind als Elemente des Verfassungsstaates folgende 
Prinzipien charakteristisch: Menschenwürde und Menschenrechte einschließlich 
sozialer und kultureller Rechte, die freiheitliche Demokratie i.S. einer pluralisti-
schen Gesellschaft, die Gewaltenteilung sowie Staatsziele wie der soziale 
Rechtsstaat und der Kulturstaat; schließlich ist die Garantie der Unabhängigkeit 
der dritten Gewalt bis hin zur Verfassungsgerichtsbarkeit unverzichtbar. Aus 
meiner Sicht einer Verfassungslehre als Kulturwissenschaft sollte dem geschrie-
benen Verfassungstext eine Präambel vorausgehen. Sie sollte die Essenz der 
Verfassung in bürgernaher Sprache formulieren und alle Bürger buchstäblich 
„ansprechen“. Auch Übergangsvorschriften am Schluss empfehlen sich aus der 
Sicht eines Verständnisses der „Verfassung in der Zeit“. In der Schweiz regeln 
die Kantonenverfassungen hier die Wege einer Partial- und Totalrevision.  
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H. Yıldız: Dolf Sternberger hat die positive Beziehung zwischen der 
deutschen Gesellschaft und dem Grundgesetz mit dem Begriff „Verfassungspat-
riotismus“ erklärt. Mit anderen Worten, das deutsche Volk identifiziert sich (im 
Großen und Ganzen) mit seiner Verfassung und der verfassungsrechtlichen 
Ordnung. Im Gegensatz zu Deutschland kann leider von einem türkischen Ver-
fassungspatriotismus nicht die Rede sein, weil zwischen der Gesellschaft und 
der Verfassung „ein gestörtes Verhältnis“ besteht. Anders ausgedrückt, aufgrund 
der weltanschaulichen Distanz zum Volk und der menschenrechtlichen sowie 
demokratischen Mängel der Verfassung kommt die soziokulturelle, soziopoliti-
sche und soziohistorische Realität der Gesellschaft in der Verfassung nicht aus-
reichend zum Ausdruck, was schließlich zu einer Entfremdung zwischen den 
Bürgern und der Konstitution geführt hat. Was würden sie dem Verfassungsge-
ber und den Verfassungsrechtlern empfehlen, damit sich die Kluft zwischen 
Volk sowie Verfassung minimisiert und sich auch in der Türkei ein Verfas-
sungspatriotismus sukzessive etablieren kann?  

Prof. Häberle: D. Sternbergers Begriff des Verfassungspatriotismus ist 
in meiner Sicht sehr hilfreich. Er deutet nämlich an, dass eine lebende Verfas-
sung auf emotionale und rationale Konsensquellen angewiesen ist. Dies ge-
schieht auch über meine kulturwissenschaftliche Trilogie von nationalen Feier-
tagen, Nationalhymnen und Nationalflaggen –zu allen drei Themen habe ich in 
den letzten Jahren kleine Monographien publiziert (vgl. auch Art. 3 Ihrer 
Verfassung von 1982). 

Ich beobachte die Verfassungsentwicklung in der Türkei seit Jahren mit 
Sympathie und habe auch die Verfassung von 1982 in meinem Jahrbuch veröf-
fentlicht (JöR 32 (1983), S. 553 ff.). Sie enthält durchaus auch positive Merkma-
le: z.B. den Schutz der Geschichts-, Kultur- und Naturschätze (Art. 63), auch 
den Schutz der Kunst und der Künstler (Art. 64) sowie die Förderung des Sports 
(Art. 59) und – pionierhaft – die Sorge für die alten Menschen (Art. 61 Abs. 3). 
Wenn ich jetzt auf Ihre Bitte hin Kritik äußere, so nur im Rahmen der gebotenen 
Zurückhaltung: mit Freude sehe ich, dass die Armee unter Ihrem Ministerpräsi-
denten Ergodan auch rechtlich an Einfluss verliert. Ich vermisse aber einen 
effektiven ethnischen Minderheitenschutz und empfehle eine Kräftigung des 
Regionalismus. Er ist Ausdruck vertikaler Gewaltenteilung wie der bewährte 
Föderalismus; dadurch sollte sich Ihr Kurdenproblem nach dem Vorbild der 17 
Autonomen Gebietskörperschaften in Spanien lösen lassen. Dazu braucht es 
einen langen Atem. In Deutschland wird seit Hegel zwischen Staat und Gesell-
schaft unterschieden. Dazu gibt es bis heute viel Theorienstreit. Mein Vorschlag 
lautet: nicht von Dualismus zu sprechen, sondern Staat und Gesellschaft diffe-
renziert einander zuzuordnen. Für mich ist es schwer verständlich, wie in der 
Türkei neben den laizistischen Staat eine islamische Gesellschaft i.S. der Tren-
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nungsideologie bestehen kann, und ich hoffe auf die Entwicklung eines „Euro-
Islam“ – vorbildlich ist in Österreich der „Austro-Islam“ –. Zu Ihrer Frage: 
Letztlich und erstlich muss der „Verfassungspatriotismus“ in den (staatlichen) 
Schulen beginnen. Hierzu bedarf es eines glaubwürdigen Kanons von Erzie-
hungszielen, wie sie in den deutschen Landesverfassungen vorgeschrieben sind 
(Achtung vor der gleichen Menschenwürde des Anderen i.S. von I. Kant, Tole-
ranz, Heimatliebe, demokratische Gesinnung, Völkerversöhnung und – neu – 
Achtung vor der Umwelt). Es gibt im Typus Verfassungsstaat eine unentbehrli-
che „Verfassungspädagogik“. Sie beginnt in den Schulen und endet vorläufig in 
den Universitäten. Ich bemühe mich um ein gemischtes Verfassungsverständnis. 
Verfassung ist im Sinne von R. Smend „Anregung und Schranke“, im Sinne von 
U. Scheuner „Norm und Aufgabe“, in meinem Sinne „öffentlicher Prozess und 
Kultur“. Die Erkenntnisse jedes Wissenschaftlers sind immer nur als Teilwahr-
heiten zu verstehen und dürfen nicht rechthaberisch verabsolutiert werden. 

H Yıldız: Die Wirkung Ihres kulturwissenschaftlichen Ansatzes, mit der 
Sie die Verfassung und das Verfassungsrecht als kulturellen Prozess verstehen, 
auf die Verfassungslehre ist unbestritten. Um mit Ihren Worten diese Theorie in 
einem Satz lapidar auszudrücken: „Verfassung ist nicht nur juristischer Text 
oder normatives Regelwerk, sondern auch Ausdruck eines kulturellen Entwick-
lungszustandes, Mittel der kulturellen Selbstdarstellung des Volkes, Spiegel 
seines kulturellen Erbes und Fundament seiner Hoffnungen.“ Diese Aussage 
hebt die enge Beziehung zwischen der Verfassung und der Gesellschaft hervor. 
Die Konstitution ist nicht nur das Werk und die Leistung einer „juristischen-
elitären kleinen Schicht“, sondern ein gesamtgesellschaftlicher soziokultureller 
und soziopolitischer Prozess der „offenen Gesellschaft“. Sie stellt meines Erach-
tens einen wichtigen Schritt zur Überwindung der Spaltung zwischen dem Volk 
einerseits und den staatspolitischen Eliten andererseits dar. Solch eine „schisma-
tische Teilung“ von der hier gesprochen wird, ist unglücklicherweise eine Reali-
tät der türkischen Gesellschaft, die sich nicht minder kontraproduktiv auf die 
Verfassung und das Verfassungsrecht des Landes auswirkt. Verfassung und 
Verfassungsrecht werden in der Türkei vorwiegend nicht im kulturellen Kontext 
der Gesellschaft definiert. Die soziokulturelle Realität der Gesellschaft wird des 
Öfteren „ausgeblendet“. Welche Konsequenz hat es für die Entwicklung des 
Verfassungsrechts eines Landes, wenn der kulturwissenschaftliche Ansatz außer 
Acht gelassen wird?  

Prof. Häberle: Mein Zitat aus dem Jahre 1982 findet vor allem in den 
Lateinamerikanischen Ländern viel Echo. Verfassung als Kultur zu verstehen, 
ermöglicht diesen jungen Ländern einerseits von der Verfassungsvergleichung 
zu lernen, anderseits ihre eigene kulturelle Identität zu bewahren und weiter zu 
entwickeln. Ich habe das Paradigma des offenen Kulturkonzepts (1979) vorge-
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schlagen. Es gibt die Hochkultur des Wahren, Guten und Schönen, die Volks-
kultur (sehr lebendig in der Schweiz) und die Alternativkulturen (z.B. der Beat-
les). Die Idee der offenen Gesellschaft stammt von Popper. Doch grundiere ich 
sie von meinem kulturellen Ansatz her. Offenheit braucht Grund und Gründe. 
Die Staatsrechtslehre in der Türkei muss versuchen, die von Ihnen genannten 
kulturellen Kontexte ernst zu nehmen. Einige Beispiele wie den Schutz von 
kulturellen Minderheiten und die Vermittlung von Erziehungsziele habe ich 
genannt. Die Jurisprudenz als schönste Wissenschaft der Welt darf nicht 
etatistisch verstanden und nicht elitär monopolisiert werden. Sie steht im Dienst 
der Bürger im Alltag. 

H. Yıldız: Gibt es eine Beziehung zwischen der Verfassung als kulturel-
lem Prozess und der verfassungsrechtlichen Demokratie? Falls ja, dann erhebt 
sich die Frage, ob die Vernachlässigung des kulturwissenschaftlichen Ansatzes 
der Verfassung und des Verfassungsrechts die demokratische Entwicklung eines 
Landes beeinträchtigen kann? 

Prof. Häbere: In der Tat gibt es eine Beziehung zwischen der Verfas-
sung als kulturell öffentlichen Prozess und der pluralistischen Demokratie. In 
Portugal spricht man z.B. von „kultureller Demokratie“. Es geht um Bildung 
und Ausbildung aller Bürger. Die Möglichkeiten eines Wissenschaftlers darf 
man nicht überschätzen, doch hoffe ich, dass der kulturwissenschaftliche Ansatz 
die Engführungen der Positivismus und die Nachteile des Etatismus nach und 
nach beseitigen kann.  

H. Yıldız: Sie reden in Ihrem Werk „Verfassungslehre als Kulturwis-
senschaft“ von den „Republikanischen Bereichtrias: privat/öffentlich/staatlich“. 
Ich finde diese Teilung der Felder in die erwähnten drei Gruppen hinsichtlich 
des türkischen Verfassungssystems sehr wichtig. Wir haben nämlich seit der 
Inkrafttretung der Verfassung der Dritten Republik von 1982 mit einer „Staats-
invasion“ des privaten und öffentlichen Raumes der Gesellschaft zu tun. Des-
halb spricht eine nicht mindere Anzahl von Verfassungsrechtlern zu Recht von 
einer Bevormundung der Gesellschaft und des Individuums durch die Staatsge-
walt. Zwar gab es in der letzten Dekade durch Verfassungsänderungen einige 
Verbesserungen zugunsten der Zivilgesellschaft und liberalen Demokratie, aber 
trotzdem hat sich von dem prinzipiellen Vorrang des Staates vor der privaten 
Sphäre des Einzelnen und dem öffentlichen Leben der Gesellschaft kaum etwas 
geändert. In diesem Kontext genießt der Staat und seine Souveränität ein gewis-
ses Privileg vor der Verfassung und dem Rechtsstaat sowie den Menschenrech-
ten. Es gibt bestimmte staatliche Werte und Organe die eine gewisse Immunität 
gegenüber den liberal-demokratischen Prinzipien des Verfassungsstaates genie-
ßen, was in mancher Hinsicht zu enklavendemokratischen Strukturen und 
rechtsstaatlichen Defiziten führt. Daher kann von einer „Verfasstheit“ des Staa-
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tes und seinen Grundsätzen nicht die Rede sein. Nun zur Frage: Könnten Sie 
bitte erstens erklären welche Beziehung zwischen den oben erwähnten drei Be-
reichen in einem demokratischen Verfassungsstaat herrscht. Zweitens welche 
Werte, Institutionen und Mechanismen des liberal-demokratischen Verfassungs-
staates müssten in die heutige Verfassung der Republik Türkei aufgenommen 
werden, damit die Staatsgewalt den privaten und öffentlichen Bereichen der 
Gesellschaft ihrer „Autonomie“ nicht mehr berauben kann? Welche Bedeutung 
kommt z.B. in diesem Rahmen der uneingeschränkten Gewährleistung der Men-
schenrechte zu?      

Prof. Häberle: Meine Lehre von der „Republikanischen Bereichstrias“ 
dient dem Zweck den Etatismus zu beseitigen. Nach Rudolf Smend, meinen 
wissenschaftlichen „Großvater“, gibt es nur soviel Staat wie die Verfassung 
konstituiert. Der präkonstitutionelle Staatsbegriff, ein monarchisches Relikt, 
auch in Deutschland, ist zu verabschieden. Nur so gibt es Raum für die Zivilge-
sellschaft. Frankreich und Spanien kennen den schönen Begriff der „öffentli-
chen Freiheiten“. Denken Sie an die Demonstrationsfreiheit, erstmals in Kanton 
Jura in der Schweiz 1977 auf einen Verfassungstext gebracht. In Deutschland ist 
es geglückt, die staatliche Bevormundung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
und Fernsehens zu beseitigen, auch wenn der Einfluss der politischen Parteien 
derzeit noch zu groß ist. Das BVerfG hat bedeutende Urteile gefällt, um den 
Pluralismus in den Sendungen zu sichern (Repräsentanz aller pluralistischen 
Gruppen, „Binnen- und Außenpluralismus“). 

Zu Ihren konkreten Fragen: Der staatliche Bereich, der gesellschaftlich-
öffentliche Bereich und der Privatheitsschutz stehen autonom nebeneinander, 
freilich mit verbindenden Brückenelementen: Die staatlichen Organe müssen 
sich demokratisch-öffentlich legitimieren, der private Bürger muss sich in der 
öffentlichen Sphäre engagieren können. Die Menschenrechte entfalten ihre nor-
mative Kraft in allen drei Bereichen. Hier wird die Lehre von den grundrechtli-
chen „Status“ von G. Jellinek relevant. Ich habe diese Doktrin 1971 ergänzt um 
den „Status activus processualis“ (z.B. in Gestalt des Ombudsmanns). 

H. Yıldız: In einem demokratisch-verfassungsrechtlichen Rechtsstaat 
spielt die Verfassungsgerichtsbarkeit bei dem Schutz der bürgerlichen Grund-
rechte eine große Rolle. In der Türkei wurde die Verfassungsgerichtsbarkeit mit 
Inkrafttreten der Verfassung der Zweiten Republik im Jahre 1961 eingeführt. 
Leider können wir nicht behaupten, dass wir im Vergleich zu Deutschland eine 
Verfassungsgerichtsbarkeitstradition besitzen, die auf dem Fundament der De-
mokratie, Rechtsstaat, (freiheitliche) Menschenrechte und insbesondere auf der 
Unantastbarkeit der Würde des Menschen beruht. Einer der Gründe dieser 
„Fehlentwicklung“ ist meines Erachtens der die Bürger ausschließende elitär-
geschlossene Interpretationsansatz des Großteils der Richter bei der Prüfung der 
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Gesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung. Im Gegensatz zu jener 
geschlossenen Auslegungsmethode haben Sie die Theorie der „offenen Gesell-
schaft der Verfassungsinterpreten“ entwickelt. Könnten Sie bitte diesen Ansatz 
etwas näher darstellen und welche Grundlagen oder Vorrassetzungen sind für 
die Etablierung Ihrer Auslegungsmethode notwendig, damit diese Theorie z.B. 
auch hier bei uns Anwendung finden kann?    

Prof. Häberle: Der Türkei darf ich zwei Wege empfehlen: 

a. Die vier Auslegungsmethoden von F.C. v. Savigny (1840) müssen 
ergänzt werden durch Verfassungsvergleichung als „fünfte“ Methode – so mein 
Vorschlag aus dem Jahre 1989. Verfassungsvergleichung bezieht sich auf die 
Trias von Verfassungstexten, Judikaten und Theorien (vor allem Klassikertex-
ten). Schöpferisch betrieben, ermöglicht sie unter dem Gerechtigkeits- und Ge-
meinwohlaspekt in jeder nationalen Rechtskultur große Bereicherungen und 
Brückenschläge nach außen, etwa von der Türkei nach Europa. 

b. Der Supreme Court in Brasilia hat seit Jahren mit meiner Theorie der 
„offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“ (1975) in der Praxis ernst 
gemacht. Er öffnet das Verfassungsprozessrecht dank neuer Informationsin-
strumente und Partizipationsmöglichkeiten für Bürger und pluralistische Grup-
pen. Diese werden durch Anhörungen in einem weiteren Sinne zu „Verfassungs-
interpreten“. 

H. Yıldız: Die Entwicklung und Etablierung einer demokratisch-
verfassungsstaatlichen Verfassungsgerichtsbarkeit hängt nicht minder von der 
wissenschaftlichen und persönlichen Kompetenz der Verfassungsrichter ab. 
Deshalb möchte ich Sie bitten darzulegen, welche kulturellen, bildungspolitisch-
akademischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit eine Gesell-
schaft rechtlich-geistig-wissenschaftlich ausgereifte Anwärter zum Verfassungs-
richteramt hervorbringen kann? 

Prof. Häberle: Die kluge Auswahl von Verfassungsrichtern ist ein 
Herzstück jedes Verfassungsstaates. In Deutschland monopolisieren leider die 
politischen Parteien bis heute die Wahl der Bundesverfassungsrichter. Ohne jede 
Transparenz und Öffentlichkeit findet in den Hinterzimmern der Macht die 
Auswahl statt. Zum Glück: einmal gewählt, haben sich bisher alle Kandidaten 
als unabhängige Richter erwiesen. Ich favorisiere zwei bessere Modelle. Zum 
einen: In Italien wählt der Staatspräsident ein Drittel der Verfassungsrichter aus; 
auf diese Weise kamen ganz unabhängige Persönlichkeiten in die Corte in Rom. 
Zum anderen: Der US-amerikanische Senat (Justizausschuss) und ein Ausschuss 
des Parlaments in Brandenburg veranstalten „hearings“ mit den Richterkandida-
ten. Sie können auf ihre philosophy of law hin befragt werden. Empfehlenswert 
ist die Auswahl einer Mischung von Professoren, ehemaligen Parlamentariern 
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und Praktikern (z.B. Anwälten) sowie von Richterpersönlichkeiten aus dem 
Zivil- und Strafrecht. Nicht nur im Scherz: ein Verfassungsgericht darf nicht nur 
aus Rechtsprofessoren bestehen.  

H. Yıldız: In der Türkei wurden in der jüngsten Vergangenheit mehrere 
Rechtsfakultäten eröffnet (und es kommen in der kommenden nahen Zeit noch 
weitere hinzu). Dies erhöht die Aussicht auf die Etablierung des Rechtsbewusst-
seins und die Idee des demokratischen Verfassungsstaates in der Gesellschaft, 
was natürlich zu begrüßen ist. Jedoch ist es leider mit der Eröffnung von vielen 
Rechtsfakultäten für die Verfestigung der Rechtskultur nicht getan; von großer 
Bedeutung sind - neben dem akademischen Aufbau - die Lehrveranstaltungen 
und insbesondere ihr Inhalt. Dieser Punkt wird um so wichtiger, wenn man die 
neue Politik der gegenwärtigen Türkei in Betracht zieht, da sie ihre Beziehungen 
sowohl mit ihren Nachbarn als auch zwischenstaatlichen Institutunionen wie die 
Europäische Union intensivieren möchte (für die Europäische Union möchte 
man ja das Verhältnis nicht nur verbessern, sondern ihr beitreten). Diese Ent-
wicklung müsste eigentlich auch einen Prozess der „Internationalisierung“ des 
noch nicht minder national-etatistisch orientierten türkischen Rechtssystems in 
Gang bringen. Mit anderen Worten, das türkische Rechtssystem ist immer noch 
Staatsräsongebunden und nicht wie z.B. in Deutschland Menschenrechts- und 
Menschenwürdegebunden (Man denke in Deutschland an die Bezeichnung 
„Grundrechtsdemokratie“ oder an die Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts, das die Menschenwürde als obersten Verfassungswert des Grundgeset-
zes bezeichnet [BVerfG, 1 BvR 2150/08]). Demgegenüber gewinnen in den 
internationalen Beziehungen – zumal in Europa – die Menschenrechte und das 
Prinzip der Menschenwürde mehr und mehr an Bedeutung. Deswegen sind auch 
die türkischen Rechtswissenschaftler gezwungen über ihren Tellerrand hinaus-
zublicken. Die Rechtsfakultäten könnten hier als Ausgangspunkt dienen. Was 
könnten Sie als Verfassungsrechtler, der die internationalen Rechtssysteme und 
den internationalen akademischen Umfeld gut kennt, im Zusammenhang des 
Geschilderten den türkischen rechtswissenschaftlichen Akademikern bei der 
Gründung und Neuausrichtung der Rechtsfakultäten empfehlen, damit eine Um-
orientierung im Rechtsdenken zugunsten der Menschenrechte und einer libera-
len Staatsordnung stattfinden kann? 

Prof. Häberle: Für die Türkei empfehle ich die Normierung eines „Eu-
ropa Artikels“, wie ich dies jüngst in Tiflis anlässlich meiner dortigen lectio 
doctoralis für Georgien vorgeschlagen habe: europäische Grundrechtsstandards, 
Europa als Erziehungsziel, die europäische Integration als Staatsziel. Der 
wissenschaftliche Austausch muss auf der Ebene der Gelehrten enden. Ich be-
grüße die Gründung einer deutsch-türkischen Universität in Istanbul 2010 sehr. 
Die Goethe-Institute spielen in all dem fast weltweit eine positive Rolle, auch 
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die parteinahen Stiftungen. Leitziel aller türkischen Juristen muss die Europäi-
sierung und Internationalisierung des türkischen Rechtssystems in langsamen 
Prozessen sein. Ich habe im Jahre 2000 speziell für die Gründung einer deutsch-
ungarischen Universität in Budapest ein pädagogisches Modell für die Europa-
wissenschaften entwickelt (Wiederabdruck in P. Häberle: Verfassungsverglei-
chung in europa- und weltbürgerlicher Absicht, 2009, S. 183 ff.). 

Im Verfassungsstaat gibt es keine „Staatsräson“, es gibt nur ein Ge-
meinwohl, das aus den Verfassungsdirektiven (z.B. dem sozialen Rechtsstaat) 
und aus pluralistischen Verfahren zu entwickeln ist (salus publica ex processu, 
1970).  

Die Rechtsfakultäten in der Türkei sollten sich nach und nach im ange-
deuteten Sinne ausrichten.  

H. Yıldız: Mit Ihrer Elaubnis möchte ich noch etwas bei der Men-
schenwürde bleiben. In den zeitgenössischen Verfassungen bekommt die Unan-
tastbarkeit der Würde des Menschen immer mehr Gewicht. Deutschland kann 
hier z.B. für die Türkei als Vorbild dienen. Zwar kommt in der gegenwärtigen 
Türkischen Verfassung der Dritten Republik (wenn man den Amtseid des 
Staatspräsidenten und der Abgeordneten außer Acht lässt) an zwei Stellen der 
Begriff „Würde oder Ehre“ vor, und zwar Artikel 17 Türk. Verf. in Bezug auf 
unwürdige Strafe und unwürdigen Umgang mit den Menschen sowie Artikel 32 
Türk. Verf. in Bezug auf Informationen über Einzelnen durch öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten, die dabei die Würde und Ehre der Menschen 
antasten. Diese Bestimmungen haben aber nicht den Stellenwert der Mensch-
würdeklausel der Artikel 1 GG; z.B. wird Art. 1 GG durch den Artikel 79 Abs. 3 
(„Ewigkeitsklausel“) geschützt. Auch die Türkische Verfassung kennt einen 
Artikel, der die Begrenzung von Verfassungsänderungen beinhaltet, nämlich 
Artikel 4 Türk. Verf. Aber dort werden Änderungen, die Artikel 1, 2 und 3 Türk. 
Verf. berühren, als unzulässig erklärt. In diesen Grundsätzen kommt jedoch die 
Menschenwürde nicht vor. Kurz gefasst, der Menschenwürde kommt im türki-
schen Verfassungssystem nicht der Rang zu, den er in anderen demokratischen 
Verfassungsstaaten geniest, nämlich Geltung als „oberste positive Rechtsnorm, 
die alle staatliche Gewalt, also Gesetzgeber, Exekutive und Rechtsprechung 
bindet“. Darüber hinaus wird z.B. in Deutschland die Menschenwürde nicht nur 
als objektives Verfassungsprinzip betrachtet, sondern auch als subjektives 
Grundrecht. Davon ist leider die Türkei noch ein gutes Stück entfernt. Aber auf 
der anderen Seite betont die Türkische Verfassung in Artikel 2, dass die Türkei 
ein demokratischer Staat sei. Demgegenüber unterstreichen Sie, Herr Professor 
Häberle, in Ihren Werken die enge Beziehung zwischen der Demokratie und 
Menschenwürde: „Demokratie als organisatorische Konsequenz der Menschen-
würde“. Ihrer Theorie entsprechend besteht somit innerhalb der Türkischen 
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Verfassung dann ein Widerspruch in sich. Wenn nämlich die Verfassung den 
türkischen politischen Herrschaftsverband als einen demokratischen Staat be-
zeichnet, dann wäre die notwendige Konsequenz dieser Verfassungsbestimmung 
eben die Anerkennung der Menschenwürde im Rang eines objektiven und sub-
jektiven Grundrechts. Könnten Sie bitte die zwei Begriffe, Demokratie und 
Menschenwürde, und die Beziehung, die zwischen beide Termini besteht, für 
die türkische Öffentlichkeit erläutern?    

Prof. Häberle: Die Menschenwürdeklausel des GG (Art. 1) ist die kul-
turanthropologische Prämisse des Verfassungsstaates. Sie hat eine subjektiv-
individualrechtliche und eine objektiv-rechtliche Seite, auch eine prozessuale. 
Aus ihr folgen soziale, kulturelle und demokratische Teilhaberechte. 1987 habe 
ich erstmals einen Zusammenhang zwischen der Menschenwürde und der De-
mokratie hergestellt; in anderen Worten: aus der Menschenwürde folgen demo-
kratische Grundrechte bis hin zu den Wahlrechten. Die Schweiz spricht an-
schaulich von „politischen Rechten“ bzw. Volksrechte. Dies ist der Zusammen-
hang zwischen Menschenwürde und pluralistische Demokratie. In der Normen-
hierarchie jedes Verfassungsstaates (Vorrang der Verfassung) sollte die Würde 
des Menschen an oberster Stelle stehen. Die Türkei kann sich ihrer alten grund-
rechtlichen Kerngehaltsgarantie erinnern (Art. 11 Abs. 2 Verf. von 1961), die in 
der Schweiz später rezipiert worden ist. 

H. Yıldız: Ich möchte zum Schluss noch auf den Methodenstreit der 
Weimarer Staatsrechtslehre eingehen. Aus dieser Auseinandersetzung - wie Sie 
wissen - haben sich zwei Schulen gebildet, und zwar die Smend-Schule und die 
Schmitt-Schule. Ich möchte Sie bitten, der türkischen Öffentlichkeit erstens die 
Auseinandersetzung zwischen den großen Staatsrechtlern wie Rudolf Smend, 
Carl Schmitt und Hermann Heller zu erläutern und zweitens welche Standpunk-
te die erwähnten zwei Schulen vertreten? Drittens kann man noch von einem 
Einfluss dieser beiden Richtungen auf die deutsche Staats- oder Verfassungs-
rechtslehre der Gegenwart ausgehen, wenn ja in wiefern? In diesem Zusammen-
hang wissen wir, dass Sie der Smend-Schule angehören und z.B. Ernst-
Wolfgang Böckenförde ein Vertreter der Schmitt-Schule ist. Wenn die beiden 
Strömungen noch die deutsche Staats- oder Verfassungsrechtslehre  beeinflus-
sen, wie wirkt sich das auf Ihre Ideen und die von Herrn Böckenförde. Denn auf 
den ersten Blick sieht man zwischen Ihren und den Werken von Herrn Böcken-
förde im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grund-
gesetzes keinen markanten unterschied; und beileibe keiner kann behaupten, 
dass Herr Böckenförde wie Carl Schmitt z.B. die bürgerlichen und liberalen 
Vorstellungen von Staat und Politik zurückweist oder ein Kontrahent des 
Rechtsstaates und Naturrechts oder Verächter des Parlamentarismus ist. Aber 
trotzdem gehört er der Schmitt-Schule an. Wo liegt dann heute der wesentliche 
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Unterschied zwischen den zwei Strömungen und wie kommt dieser Kontrast in 
Ihren Arbeiten und denen von Herrn Böckenförde zum Ausdruck?  

Prof. Häberle: Ich freue mich, dass Sie den Methodenstreit der Weima-
rer Zeit kennen. Zu ihr gehören als  „Riesen“, auf deren Schulter wir als Zwerge 
heute noch stehen, auch H. Kelsen und H. Heller. Dank meiner akademischen 
Lehrer K. Hesse gehöre ich zur Smend-Schule. Sie wurde vor allem über das 
BVerfG einflussreich, besonders durch die Smend-Schüler K. Hesse und E.G. 
Mahrenholz. Stichworte sind die „Einheit der Verfassung“, die Grundrechte als 
Kultursystem etc. C. Schmitt lehne ich aus vielen Gründen ab: zunächst sein 
Freund/Feind-Denken für den Begriff des Politischen, sodann: mit seinen Dezi-
sionismus kann man weder Europa bauen noch die Schweiz erklären. Die Ver-
fassungsgeber entscheiden nicht „normativ aus dem Nichts“. Dies zeigen die 
Beispiele neuer Verfassungen in Portugal (1976), in Spanien (1978) sowie Ost-
europa (nach 1989), wo ich in Estland und Polen mit beraten habe. Speziell die 
Verfassungslehre von C. Schmitt (1928) ist als Werk freilich bis heute klassisch. 
Seine Person bleibt unerträglich, man denke an seinen Antisemitismus und seine 
Rechtfertigung der Morde an SA-Mitgliedern (1934). – Zu Herrn Böckenförde 
äußere ich mich ungern ad personam. Nur dieses: Man kann nicht gleichzeitig 
Schüler von C. Schmitt und Katholik sein und sich von der SPD in das BVerfG 
wählen lassen. Er kritisiert an mir den entwicklungsoffenen Ansatz und die Dy-
namisierung des Verfassungsrechts. 

Ich danke für Ihre kenntnisreichen Fragen. – Die Literaturgattung des 
wissenschaftlichen Interviews habe ich in den letzten Jahren in Spanien, Italien, 
Mexiko und Peru schätzen gelernt. Sie erlaubt eine freiere Argumentation und 
eine subtile Mischung von Erkenntnissen und Bekenntnissen. Möge es Ihnen 
gelingen, von der Seite der Wissenschaftler den schrittweisen Annäherungspro-
zess der Türkei an die EU zu befördern. Möge Ihre nationale Wissenschaftler-
gemeinschaft auf lange Sicht einen Baustein liefern zur Entwicklung einer Eu-
ropäischen Verfassungslehre, wie ich sie vor neun Jahren versucht habe (6. Auf-
lage 2009). Ich weiß nicht, ob man von einer „europäischen Türkei“ – wie vom 
„europäischen Deutschland“ (T. Mann) – sprechen kann, da die Türkei ja auch 
dem Orient zugehört. Doch habe ich großen Respekt vor Ihrer Kultur, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Literatur und Architektur. Auch habe ich nicht verges-
sen, dass die Türkei in der NS-Zeit große Juristen wie E. E. Hirsch und vielen 
anderen, etwa dem Architekten P. Bonatz, Asyl gewährt haben. Ich danke Ihnen 
für Ihre guten Fragen, die besser waren als meine Antworten. 

H. Yıldız: Herr Professor Häberle ich möchte Ihnen für das Interview 
rechtherzlich danken und wünsche Ihnen für Ihr zukünftiges Leben Genesung 
und bei Ihrer künftigen wissenschaftlichen Tätigkeit weiterhin viel Erfolg. 
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20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: 
Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru 

 
 

Tay-sheng WANG 
      Çeviren: Doğan DURNA 
 

ÖZET 

Tayvan, Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in 
kuzeyinde bir adadır. Birinci Çin-Japon Savaşının (1 Ağustos 1894 – Nisan 
1895) ardından Qing Hanedanlığı tarafından Japonya'ya terk edilen ada, 1895-
1945 yılları arasında Japon kolonisi olarak kalmış, 1945'te II. Dünya Savaşı 
sona erdikten sonra, o dönem Çin'e hâkim olan Çin Cumhuriyeti'ne iade 
edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Çin'de Milliyetçi Çin Partisi (MÇP) ile 
Komünist Parti (ÇKP) arasında devam eden iç savaş 1949'da Komünist 
Partinin kesin zaferiyle sona ermiştir. Bu yenilginin ardından MÇP lideri 
Chiang Kai-Shek (Çan Kayşek) ve taraftarları Tayvan'a sığınmıştır. Bu tarihten 
sonra Çin Ana Karasında hâkim olan siyasal sistem ile Tayvan adasında hâkim 
olan sistem iki farklı şekilde gelişmiştir.  

Tayvan hukuk sistemi önceleri Çin Ana Karasının geleneksel hukuk 
sisteminden etkilenmiş sonraları Japon Koloni döneminde Alman hukuk 
sistemini benimsemiş Japon hukukun, dolayısıyla Alman hukuk sisteminin 
etkisinde kalmıştır. Daha sonra ABD ile olan ilişkilerin artmasıyla özellikle 
ticaret hukuku alanında Anglo-Sakson hukuk sisteminin etkisi altına girmeye 
başlamıştır. Tüm bu karmaşık yapı günümüz Tayvan hukuk sistemini 
oluşturmuştur. 

                                                 
  Bu makale ilk olarak “Tayvan Hukuk Sisteminin Gelişimi: Batı Tarzı Bir Hukuka Doğru” olarak, 14-

15 Aralık 1999 tarihinde, China Quarterly and the Goverment Information, R.O.C, Taipei’de, 14-15 
Aralık 1999 tarihinde 20. yy’da Tayvan: Geçmişe Bakış isimli konferansta sunulmuştur. Çeviriye esas 
teşkil eden metin, 11 Pacific Rim Law & Policy Journal, 531 (2002) sayısında, Legal Development of 
Taiwan in the 20th Century: Toward a Liberal and Democratic Country, ismiyle yayınlanmıştır. Bu 
makale Sayın Prof. Dr. Tay-sheng Wang izniyle Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri metnini inceleyerek de-
ğerli görüşlerini benimle paylaşan Sayın Doç. Dr. Seriye Sezen’e ve Serkan Yıkarbaba’ya teşekkür 
ederim. 

  Prof. Dr., Tayvan Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
  Hukukçu, AB Uzmanı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Filipinler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ada
http://tr.wikipedia.org/wiki/1_A%C4%9Fustos
http://tr.wikipedia.org/wiki/1894
http://tr.wikipedia.org/wiki/1895
http://tr.wikipedia.org/wiki/Qing_Hanedanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Anahtar Kelimeler: Tayvan Hukuk Sistemi, Batı Hukukunun 
Resepsiyonu. 

 
LEGAL DEVELOPMENT OF TAIWAN  

IN THE 20TH CENTURY:  
Toward a Liberal and Democratic Country 

 

ABSTRACT 

Taiwan is an island,in the south of China and Japan in the East Asia 
and in the north of Philippines. After the first Sino-Japan War (1 August 1894-
April 1895) the Island was abandoned to Japan  by Qing Dynasty, Between the 
years 1895 and 1945 it was a Japanese colony. In 1945,after the Second World 
War, it was given back to China which dominated China at that time. After Se-
cond World war, the on-going civil war in China between Nationalistic China 
Party (MÇP) and Communist Party ( ÇKP) ended with the certain victory of 
Communist party in 1949. After the that defeat Leader of the NCP  Chiang Kai-
Shek (Çan Kayşek) and his supporter retreat to Taiwan. After that date domina-
te political system mainland China and Taiwan have developed two different 
own way.   

At first Taiwan Legal system was effected by the traditional law system 
of mainland China and later by Japan,which adopted German Legal system at 
Japan colony time and so it was  effected by German law. Later as the 
relationship with the USA developed especially in trade law Anglo-saxon legal 
system was adopted. All these complex structure is formed today’s Taiwan legal 
system. 

Key Words: Taiwan Legal System, Reception of Western Law. 

 

Çevirenin Notu 

Tayvan, Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in 
kuzeyinde bir adadır. Günümüzde Tayvan adı, Tayvan (Formoza) adasıyla 
birlikte Büyük Okyanus'taki Lanyu ve Lüdao adaları, Tayvan Boğazı'ndaki 
Penghu, Matzu ve Kinmen adaları gibi Çin Cumhuriyeti yönetimi altındaki 
toprakları da kapsar. Tayvan, Çin ana karasının 160 km doğusunda Formoza 
Boğazı ile ayrılan Büyük Okyanus'taki bir adadır. Kuzeyinde Doğu Çin Denizi, 
güneyinde Güney Çin Denizi ve doğusunda Büyük Okyanus yer alır.  

http://tureng.com/search/philippines
http://tr.wikipedia.org/wiki/1894
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Filipinler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ada
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Okyanus
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Cumhuriyeti
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1544'te adaya çıkan Portekizli denizciler buraya güzel ada anlamına ge-
len Ilha Formoza adını vermişler, ancak Tayvan'ı sömürgeleştirmemişlerdir. 
1624-1662 yılları arasında kısa süreli Hollanda Koloni Dönemi’nin ardından 
Tayvan adası Çin'e bağlanmıştır. Birinci Çin-Japon Savaşı’nın (1 Ağustos 1894 
– Nisan 1895) ardından Qing Hanedanlığı tarafından Japonya'ya terk edilen ada, 
1895-1945 yılları arasında Japon kolonisi olarak kalmış, 1945'te II. Dünya 
Savaşı sona erdikten sonra, o dönem Çin'e hâkim olan Çin Cumhuriyetine iade 
edilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Çin'de Milliyetçi Parti (MÇP) ile Komünist 
Parti (ÇKP) arasında devam eden iç savaş 1949'da Komünist Parti’nin kesin 
zaferiyle sona ermiştir. Bu yenilginin ardından MÇP lideri Chiang Kai-Shek 
(Çan Kayşek) ve taraftarları Tayvan'a sığınmıştır. Bundan sonra Çin Ana 
Karasında hâkim olan siyasal sistem ile Tayvan adasında hâkim olan sistem iki 
farklı şekilde gelişmiştir. Soğuk Savaş nedeniyle Batıyla tüm ilişkileri kopan 
Çin Ana Karasındaki komünist yönetim 1970’lere kadar Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınmamıştır. 1970'lerin başına kadar Birleşmiş Milletlerde Çin’in 
meşru hükümeti olarak Çin’i, Tayvan'daki Çin Cumhuriyeti temsil etmiştir. 
1970'lerde ABD'nin Ping Pong diplomasisi sayesinde Çin ile ABD ilişkileri 
düzelmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tüm Çin'i temsilen BM'ye kabul 
edilmiştir. 

1975'te Chiang Kai-shek'in ölümü üzerine başlayan Tayvan'ın 
demokratikleşme süreci, 1978'de Başkanlığı devralan Chiang Ching-kuo 
döneminde hızlanmıştır, 1948'de yürürlüğe giren olağanüstü hâl, 1987 yılında 
nihayet sona ermiştir. 1996 yılında seçimle işbaşına gelen ilk Tayvan Başkanı 
Lee Denghui'yi 2000 yılında Demokratik İlerleme Partisi adayı Chen Shuibian 
takip etmiştir. Chen Shuibian 2004 yılında tekrar bu göreve seçilmiştir. 2008 
yılında yapılan başkanlık seçimini MÇP adayı Ma Ying-jeou kazanmıştır. 

Japonya, İmparator Meiji döneminde (1868-1912) modernleşme 
çabalarının bir sonucu olarak Kıta Avrupası hukukunu özelde Alman hukuk 
sistemini kabul etmiştir. Tayvan, 1895-1945 yılları arasında adada koloni 
hükümeti kuran Japonya’nın etkisiyle Batı hukukunu kabul etmiştir. Yine Çin 
Ana Karasında Çin Halk Cumhuriyeti’nden önce kurulan Çin Cumhuriyeti’nin 
benzer şekilde Alman hukuk sistemini benimsemesi de sonraki süreçte bu 
etkinin devam etmesini kolaylaştırmıştır. Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD ile 
yakınlaşan Tayvan yönetimi bu sürecin bir sonucu olarak Anglo-Amerikan 
hukuk sisteminden etkilenmeye başlamıştır. Bu süreçte, Anglo-Amerikan hukuk 
sisteminin kavramları özellikle ticaret hukuku alanında Tayvan hukukuna ithal 
edilmiştir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/1_A%C4%9Fustos
http://tr.wikipedia.org/wiki/1894
http://tr.wikipedia.org/wiki/1895
http://tr.wikipedia.org/wiki/Qing_Hanedanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
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Tanzimat’la birlikte yüzünü Batıya çevirmiş olan Türkiye, 
Cumhuriyetin ilanıyla beraber hukuk devrimi yaparak Batı hukukunu, özelde 
Kıta Avrupası hukukunu benimsemiştir. Ülkemizden farklı olmakla beraber Batı 
hukukunu kabul eden Tayvan hukuk sistemi, ülkemiz açısından incelenmesi 
gerekli bir konudur. Çünkü ülkemizde yapılan mukayeseli hukuk çalışmaları 
genellikle orjin hukukla bu hukukun ülkemizdeki uygulanması üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası hukuk sistemini kabul etmiş diğer 
ülkelerde bu hukuk sisteminin ne şekilde evrildiğine ilişkin çalışmalar son 
derece sınırlıdır. Yine son dönemde Uzak Doğu’ya ve Çin’e karşı artan ilgiye 
rağmen akademik yazında bu bölgedeki ülkelerin hukuki ve siyasal yapısına 
ilişkin telif çalışmalar son derece azdır. Elinizdeki çalışma telif bir eser 
olmamakla beraber Tayvan hukuk sisteminin ve bölgenin anlaşılmasına katkı 
sağlayacağını ummaktayım.      

 

I. GİRİŞ 

Tayvan’ın1 20.yy’daki hukuki gelişimi, “bir vatan, iki ulusal bayrak” 
olarak ifade edilen karmaşık bir mirası yansıtır. Tayvan 20.yy’ın ilk yarısında 
(1895-1945) Japonya’nın dayattığı bir hükümetle, yüzyılın ikinci yarısında 
(1945-2000) ise Çin kaynaklı (Çin Ana Karası) bir hükümet tarafından 
yönetilmiştir. Japonya’dan veya Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen insanlar 
doğal olarak Tayvan’ın yönetici sınıfı olmuşlardır. Dolayısıyla her iki rejim de, 
yerel halk tarafından yabancı yöneticiler olarak algılanmışlardır.2 

Tayvan’ın hukuki kurumları, 20. yüzyılın eşiğinde köklü bir değişim 
geçirdi. 1895 öncesi dönemde, Tayvan hukuku baskın bir şekilde, 19. yy sonu 
Çin hukuk geleneğinin etkisi altındaydı. Savaş öncesi Japonya ve Cumhuriyetçi 
Çin’in, Japon ve Çin yöneticiler tarafından yadırganan, büyük ölçüde bireyci ve 
liberal modern Batı hukukunu örnek alan kamu hukukunu kabul etmeleriyle, 
Tayvan sözde “Batı hukukun kabul edilmesine”3 maruz kalmıştır. Burada ifade 

                                                 
1  Tayvan terimi sadece Tayvan Adasını ifade etmemektedir. Aynı zamanda Pescadore Adalarını ve 

diğer tali adaları da ifade eder.1949 sonrasında Tayvan’da olan olaylardan bahsedilirken, Kinmen ve 
Matsu Adaları da Tayvan’ın bir parçası olarak değerlendirilirdi.  Bkz. Tay-sheng Wang, Chapter 4: 
Taiwan, in Asian Legal Systems: Law, Society and Pluralism in East Asia 124-25 (Poh-Ling Tan ed., 
1997). 

2  Belirtmek gerekir ki bu makaledeki hukuki terimler “ulusal dil” dikkate alınarak, farklı dönemlerdeki 
Japonca ([J] bundan sonra bu şekilde ifade edilecektir) ya da Çincenin Mandarin lehçesi ([C] bundan 
sonra bu şekilde ifade edilecektir) Latin harflerine çevrilmiştir. Çincenin Mandarin lehçesi pinyin sis-
teminde Latin harflerine dönüştürülmüştür 

3  Batı Hukukunun kabul edilmesi hakkında genel bilgi için bkz. Sawaki Takao, Hō no keiju [The 
reception of law] in Gaikokuhō to Nihonhō [Foreign Law and Japanese Law] 115-58 (Itō Masami 
ed., 1966).  Savaş öncesi Japonya ve Çin Cumhuriyeti öncelikle Batılı güçlerin yargı bağışıklığını so-
na erdirmek için Batı tarzı kanunları kabul etmişti. Eski Çin hukuk düşüncesinden etkilenen Ja-
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edilen Batı hukuku; Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan hukuk sistemini 
kapsamaktadır. Bununla beraber, aşağıda da tartışılacağı üzere, savaş öncesi 
Japonya’nın ve Cumhuriyetçi Çin’in Tayvan’ı ele geçirmeden önce Kıta 
Avrupası hukukunu kabul etmeleri nedeniyle Kıta Avrupası hukuku, Anglo-
Amerikan hukukuna göre daha yaygındı. 

Bu makale, Tayvan’ın geçen yüzyıl boyunca içinde olduğu hukuki 
modernizasyon sürecini inceleyecektir. Makale, Tayvan gibi bir Asya ülkesinde, 
modern Batının bireyci ve liberal hukuk sisteminin temel araçları olan muhtelif 
mevzuatı, idari tedbirleri ve yargı kararlarını içeren pozitif hukuka 
odaklanacaktır. Bölüm II, 20.yy boyunca yürürlüğe giren kanunlara açıklayıcı 
bir bağlam olması için Tayvan’ın hukuk sisteminin gelişiminin genel hatlarını 
ortaya koymaktadır. III., IV. ve VI. Bölümler, Japonya’nın adada kendi koloni 
hükümetini kurduğu 1895’in sonlarından, Milliyetçi Çin yönetiminin sona erdiği 
20 Mayıs 2000 tarihine kadar olan dönemde anayasa hukuku, ceza hukuku ve 
medeni hukuktaki değişiklikleri tartışmaktadır.4 Bu bölümler aynı zamanda, 
genel olarak Tayvan halkının ithal edilmiş bu kurumlara ve fikirlere erişmesiyle 
ne kadar mesafe aldığını da incelemektedir.5    

 

II. ETNİSİTE, DEVLETLER VE KANUNLAR 

Her devletin, devletin idaresini, yönetimini kolaylaştırmak için ve en 
nihayetinde bağımsız bir kurallar sistemi geliştirmek için kanunları vardır. İki 
farklı devlet tarafından kabul edilen kanunun özü aynı olsa dahi, bu kanunlar iki 
ayrı hukuki egemenliğe konu olduklarından şekli açıdan da farklılık arz ederler. 
Dahası, değerler ve tutumlar, resmi hukukun yorumlanmasında, uygulanmasında 
ve özel olarak bireylerin günlük davranışları üzerinde önemli etkilere sahiptir.6 
Farklı etnik gruplar, tarihsel deneyimleri ya da kendilerine has kültürleri 
sebebiyle değişiklik gösteren, hukuki değerlere ve davranışlara sahiptir. Tayvan 

                                                                                                                   
pon’yanın ve Çin’in siyasal liderleri modern batı hukukundan türeyen liberalizmi ve bireyciliği içsel-
leştirmemişlerdir. Bkz.Tay-sheng Wang, Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial Rule, 
1895-1945: The Reception of Western Law 27-34, 175-76 (2000). 

4 Yalnızca siyasal açıdan değil aynı zamanda hukuki gelişmede de,  yeni yönetimin ortaya çıkması 
büyük ölçü de muhalefet partisi tarafından sağlanmıştır. Bkz. Wang Tay-sheng, Taiwan falüshi gailun 
[General Discussion on Taiwanese Legal History] 139, 171 ( 2001).  

5  Koloniyal yönetimin esası; diğerlerini yöneticilerin menfaatine göre kullanmaktır. Bununla beraber, 
bu durum kendi içinde ahlaksız görünse de Tayvan’daki Japon koloniyal yönetiminin kötü ya da iyi 
olup olmadığını sormak gereksizdir. Bununla birlikte, koloniyal yönetimin bazı sonuçları bazı açılar-
dan muhtemelen faydalıdır. Örneğin;  Japon koloniciler gayrimenkuller ve hane halkı için mükemmel 
bir resmi kayıt sistemi kurmuşlardır. Benzer şekilde, Milliyetçi Çin Partisi bunun anti-demokratik esa-
sı için suçlanmalıdır. Fakat bu durumun günümüz Tayvan’ı için, adada silahlı kuvvetleriyle egemen 
bir hükümet kurulması gibi bazı yararlı sonuçları vardır.    

6  Bkz. Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective 15-16 (1975). 
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örneğinde, çeşitli devletler ve etnik gruplar, Tayvan’ın 20.yy’daki hukuk 
tarihinin şekillenmesine yardım etmişlerdir. 

A. Japon Hâkimiyeti Dönemi (1895-1945) 

Japonya 1895’te, Kore’deki çıkarları üzerine yapılan ve Japonya’nın 
ezici üstünlüğüyle 

sonuçlanan, Çin-Japon savaşı neticesinde Tayvan’ı ele geçirmiştir. 
Japonların gelmesinden önce, Tayvan’da baskın olan etnik grup Han 
Çinlileriydi. 1896’da yapılan Japon incelemesine göre, adalıların nüfusu 2.5 
milyondu.7 Hukuki bir terim olarak “Adalılar” kavramı genellikle; Her ikisi de 
Han Çinlileri olan Hokkien8 ve Hakka9 grupları ile bu iki grup tarafından 
asimile edilen ova Aborjinlerini kapsıyordu.10 Daha sonra ortaya çıkan 
Tayvanlı terimi, Japonya’nın koloni egemenliği döneminde adalılar tarafından 
kendilerini tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.11 Ek olarak, Tayvan nüfusunun 
yaklaşık %3’ünü oluşturan dağ Aborjinleri, kendi kültürlerini korumuşlardır. 
Gelen şehirli Japonlar (Naichijin [J]12, Tayvan’ın nüfusuna oranla oldukça az 
olmalarına rağmen (1942 yılında toplam nüfusun %6’sına ulaşmıştı), Tayvan 
toplumunun hâkim etnik grubu durumundaydı.13 Bu grup beraberinde Japon 
hukuk kurallarını ve deneyimlerini getirmişti.  

Japonya 1895’te Tayvan’ı işgal ettiğinde, 19. yy’ın Kıta Avrupası 
hukukunu model alan modern kanunlarını geniş ölçüde tamamlamıştı.14 Batı 
tarzı kanunların kabul edilmesi Meiji döneminde (1868-1912), ulusun inşasında 
önemli bir rol oynamıştı. Kanunlar, hem ulusal birleşmenin hem de Batının 

                                                 
7  Bkz. Chen Shao-xin, Taiwan de renkou bianqian yu shehui bianqian [Population and Social Change 

in Taiwan] 95-98 (1979). 
8 Holo, Fulaoren [C]; ya da Güney Fukienese Minnanren [C]. 
9  Kejiaren [C]. 
  Tayvan Aborjinleri (Çince:原住民, yuan zhu min), Tayvan'da nüfusları 444.000'i (toplam Tayvan 

nüfusunun %2'si) bulan etnik grup. Adaya 4.000 yıl önce yerleştikleri tahmin edilen Tayvan 
Aborjinleri, genetik olarak Malay-Polinezya halklarına akrabadır. 12 kabilenin dilleri Austronezyen 
dil ailesi içinde sınıflandırılmıştır. Bugün bu etnik grup içinde hükümet tarafından tanınan ve kültürle-
ri koruma altına alınan 12 kabile vardır. http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_aborigines (Çevire-
nin notu) 

10  Bkz. Aneha Shōhei, Hontōjin nomi ni kansuru shinzohō oyobi sōzokuhō no taiyō [Summary on the 
Family Law and Succession Law for Matters Involving Only Taiwanese] 10-12 (1938). 

11  Bkz. Tu Weiming, Cultural Identity and Politics of Recognition in Contemporary Taiwan, 148 CHİNA 
Q. 1124 (1996). Japon Hakimiyeti dönemi boyunca dağ aborjinleri “Tayvanlı” teriminin kapsamı dı-
şında bırakılmıştır.  

12  Kelime anlamıyla “anavatanın evlatları”. 
13  Bkz Chen, supra note 7, at 96-97. 
14  Bkz.Dan F. Henderson, Law and Political Modernization in Japan, in Political Development in 

Modern Japan 419-36 (Robert E. Ward ed., 1968). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ince
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tayvan
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Malay-Polinezya&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Austronezyen&action=edit&redlink=1
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yargı bağışıklığının bertaraf edilmesinde bir araç olarak rol oynadı.15 Japon 
hükümeti, bu modern kanunları kaleme alındığı dönemde kendi egemenliğinde 
olmayan Tayvan’da, doğrudan uygulamadı.    

1. Bir İlke Olarak Özel Koloni Hukuku (1895-1922) 

Yönetimi devralan Japon silahlı kuvvetlerine karşı Tayvanlıların silahlı 
direnişi, Japon yetkilileri Japonya ve Tayvan arasındaki politik, kültürel ve diğer 
farklılıkları anlamaya zorladı. Bu nedenle Japon yetkilileri yeni ele geçirdikleri 
bu adayı yönetmek için Batılı, özellikle de İngiliz tarzı koloni kurallarını kabul 
etmeye karar verdiler.16 Bu sebeple Batı koloni uygulamasının pek çok hukuki 
ilkesi, Tayvan’ın hukuk sisteminin inşası için kabul edilmiştir.17    

1895 ile 1922 arasında, Tayvan’ın medeni hukuk meseleleri temel 
olarak örf ve adet hukukuna göre çözülüyordu ve kolonide idari, cezai bazen de 
medeni hukuk meselelerine ilişkin olmak üzere çok sayıda özel kanun vardı. Bu 
sebeple bu dönem “bir ilke olarak özel koloni hukuku” olarak adlandırılır. 
Bununla beraber, belirtmek gerekir ki, tüm ülkede yeknesaklık sağlamak 
amacıyla pek çok Batı tarzı ceza ve idare hukukuna ilişkin kanun Tayvan’da 
yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanında, her ne kadar koloniyel Tayvan’daki 
idari kurumlar (örneğin; polis) ve mahkemeler ile Japon başkentindeki (Naichi 
[J])18 benzerleri arasında keskin farklar olsa da,  temelde Batı modeline 
uyumluydular.19 Başka bir deyişle, modern Batı hukuku Tayvan’a ilk olarak 
Japon hukukuna bürünmüş şekilde, Japon idarecilerin kılıçlarının gölgesinde 
girmiştir. 

2.Bir İlke Olarak Metropolitan Japon Hukuku (1923-1945) 

Japon İmparatorluğu, 1910’ların sonunda, Wilsoncu kendi kaderini 
tayin etme anlayışından etkilenen sömürge durumundaki halkın etnik 
kimliklerini ortadan kaldırmak amacıyla, asimilasyonu artırmaya karar verdi. Bu 
arada, Japonya’nın başkentinde, demokrasinin gelişmesiyle beraber pek çok 
Japon demokrat koloniyel asimilasyon politikası temelinde, koloni idaresinde 
reform yapılması gerektiğini hararetle tartışıyordu.20 Bu nedenle “anavatanın 

                                                 
15  Bkz. id., at 389-91, 433; ayrıca  bkz. Friedman, supra note 6, at 221-22. 
16  Bkz.Harry J. Lamley, Taiwan Under Japanese Rule, 1895-1945: The Vicissitudes of Colonialism, in 

Taiwan: A New History 204-06, 209 (Murry A. Rubinstein ed., 1999) ; Edward I-te Chen, The 
Attempt to Integrate the Empire: Legal Perspectives, in The Japanese Colonial Empire, 1895-1945 
248-54 (Ramon H. Myers & Mark R. Peattie eds., 1984). 

17  Bkz.Wang, supra note 3, at 47-50. 
18  Tam anlamıyla “anavatan,”. 
19  Bkz. id. 
20 Bkz.Mark R. Peattie, Japanese Attitudes Toward Colonialism, 1895-1945, in The Japanese Colonial 

Empire, 1895-1945 104-09 (Ramon H. Myers & Mark R. Peattie eds., 1984); ayrıca bkz. Lamley, 
supra note 13, at 220. 
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genişletilmesi” politikası kabul edildi. Bu politika çerçevesinde Japonya 
kolonilerinde kendi hukukunun uygulamasını mümkün olan en yaygın şekilde 
genişletti. Bunun sonucu olarak, 1 Ocak 1923’ten itibaren, Japon medeni ve 
ticaret kanunları ile çok sayıda idari kanunu içerir şekilde, Japon hukukunun 
büyük bir bölümü Tayvan’da doğrudan uygulanmaya başlandı. Bu “Japon 
hukukunun yayılması”, esasında “Modern Batı hukukunun yayılması” anlamına 
geliyordu.21  

Bununla birlikte, 1936’dan sonra, halkların tebaalaştırılması (kōminka 
[J]) politikası yürürlüğe konuldu. Hemen hemen aynı zamanda Tayvan savaş 
dönemi sürecine girdi (1937-45).22 Bu dönem boyunca, koloniyal Tayvan 
hukukunda Japonlaşma ve savaş dönemi seferberliği ana meseleler haline geldi. 
Sonuç olarak, Batı hukukundaki liberalizm Japon otoriteler tarafından sürekli 
göz ardı edildi ve büyük ölçüde dönüştürülmedi. 

B. MÇP Yönetimi Dönemi (1945-2000) 

Japonya’nın II. Dünya savaşını kaybetmesinden sonra, Milliyetçi Çin 
Partisi’nin (MÇP) (Koumintang [C], KMT)idaresindeki Çin, Japonya’nın 
1895’te yaptığı gibi, aniden Tayvan’ı ele geçirdi.23 Adada, yerleşik olan bütün 
Japonlar gönderildi ve Tayvan’a ikinci dalga Çinli göçü başlamış oldu.24 Adaya 
1945’ten önce yerleşen, Hokkien, Hakka, ve Aborjinlerden oluşan yerli 
Tayvanlılardan (benshengren [C]),25 ayırmak için 1945’ten sonra, Çin Ana 
Karasından (neidi [C]) göç edenler burada genel olarak “Ana Karalılar” 
(waishengren [C]),26 olarak adlandırılır. Çin Ana Karasından göç edenler, 
Tavyan’daki Japon koloni kurallarını kabul etmediler; fakat beraberlerinde Çin 
kanunlarını ve hukuki deneyimlerini adaya getirdiler. Yerli Tayvanlılar, Çin Ana 

                                                 
21  Bkz.Wang, supra note 3, at 52-55. 
22  Bkz.Peattie, supra note 16, at 120-22. 
  Kuomintang (KMT), Milliyetçi Çin Partisi (MÇP) 25 Ağustos 1912 tarihinde, Song Jiaoren ve Dr. 

Sun Yat-Sen tarafından Qing Hanedanlığının devrildiği Xinhai Devriminden sonra Guandong Eyale-
tinde kuruldu. 1928’den Çin İç Savaşında Çin Komünist Partisine yenildiği 1949 yılına kadar Çin’in 
çoğu kısmına hâkim oldu. MÇP, Çan Kay-Şek ve MÇP taraftarlarının Tayvan adasına çekilmesinden 
sonra adada 1970’lerin sonlarından 1990’lara kadar yapılan reformlara kadar Tayvan’ı tek parti rejimi 
altında yönetti. 2000 ve 2004 yıllarında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden MÇP 2008 yılında 
yapılan başkanlık seçimini kazanarak tekrar iktidara gelmiştir. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kuomintang (Ç.N) 

23  Bkz. Lamley, supra note 13, at 247. 
24  Bkz.Wang Tay-sheng & Sean Cooney (trans), The Impact of Modern Western Law on the Chinese in 

Taiwan, 1 Austl. J. Asian L. 195-96 (1999). 
25  Tam anlamıyla “bu bölgenin insanları”. 
26  Tam anlamıyla “diğer bölgelerden insanlar”. 
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Karasındaki ulus inşasına çok az katkıda bulunmuşlardı. Fakat Çin 
vatandaşlığından başka bir seçenekleri de bulunmuyordu.27 

MÇP, 1945’te Tayvan’ı ilhak etmeden önce, Çin Cumhuriyetinde (ÇC) 
(Republic of China, ROC) hukuk sistemini kurmuştu. Ulusal bütünlüğü 
güçlendirmek ve Batının ulusal yargıdan bağışıklığını ortadan kaldırmak 
amacıyla, MÇP rejimi 1920’lerin sonundan 1930’ların ortalarına kadar Japon 
Meiji örneğini takip ederek, Batı tarzı özellikle de Alman tarzı kanunları kabul 
etti. Bu nedenle Çin Cumhuriyeti kanunları, temelde Batıya yönelik olmakla 
beraber, içerik olarak Japon hukuk doktrininden önemli ölçüde etkilenmiştir. 
Bununla birlikte yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde bu bireyci, liberal 
hukuk normları, devam etmekte olan savaşın karmaşası sebebiyle, Çin’de hemen 
hiç uygulanma imkânı bulamamıştır.28 Bu şartların ışığında, Çin Cumhuriyeti 
kanunlarının Tayvan’da uygulanmasının neden bu kadar başarılı olduğu ilginç 
bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.Hukuk Sistemlerinin Dönüşümü, 1945-49 

Çin Cumhuriyeti’nin hukuk sistemi Tayvan’da 25 Ekim 1945 tarihinde 
yürürlüğe girdi. Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti’nin yerel hükümeti, halkı baskı 
altında tutmak için çıkartılmış olanlarla, Çin Cumhuriyeti kanunlarına tezat 
teşkil edenler dışında Japon koloni hukukunun geçici olarak geçerliliğini 
koruyacağını ilan etmiştir. 25 Ekim 1946 tarihinden sonra pek çok Japon kanunu 
yürürlükten kaldırılarak, tüm kamu ve özel hukuk meseleleri Çin Cumhuriyeti 
hukuku tarafından halledilir hale geldi.29 Bununla birlikte pek çok eski Japon 
kanunu, Tayvan’daki mevcudiyetini muhafaza etti. Kanunların mevcudiyetini 
korumasının nedeni, yeni yöneticilerin bilinçli olarak onları muhafaza etmeleri 
değildi (1895-1922 döneminde Japonların, eski Tayvan adetlerini kabul etmiş 
olmaları gibi).  Daha çok yeni olan Çin Cumhuriyeti kanunlarının başlangıçta 
aynı Alman hukuku kökenli eski Japon kanunlarını örnek almasıdır.  

Öte yandan, MÇP rejimi Japon kolonicilerin bıraktıkları siyasi yapıyı 
bilinçli olarak sürdürmüşlerdir. Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti’nin yerel 
yönetimi, tıpkı selefinde olduğu gibi, Tayvan’ın idari ve askeri meselelerinde 
nispeten özerk bir yetkiye sahipti. Bunun yanında, uygulamada, bürokraside ve 

                                                 
27  Az sayıda yerel Tayvanlının Çindeki MÇP rejimine katılmasına rağmen, Japon yönetimi altındaki 

Tayvanda  tüm nüfus içinde küçük bir oranı teşkil ediyorlardı. 
28  Bkz.Jyh-pin Fa, Early 20th-Century Law Reform in China, in The Taiwan Experience, 1950-1980 

187-89 (James C. Hsiung et. al. eds., 1981); Dan F. Henderson, Japanese Influences on Communist 
Chinese Legal Language, in Contemporary Chinese Law: Research Problems and Perspectives 158-87 
(Jerome A. Cohen ed., 1970). 

29 Bkz.Taiwan Xiensheng Baoshe ed., Taiwan nianjian [Yearbook of Taiwan] E8, E15 (1947). 
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yargıdaki yüksek mevkilerde, Japon Naichijin’lerden30 boşalan görevleri her 
zaman Ana Karalılar doldurdu.1947’de bu durumdan rahatsız olan yerli 
Tayvanlılar ayrımcılığa ve kötü yönetime karşı güçlü protestolar yaptı. MÇP’nin 
buna yanıtı, Japon kolonicilerin 50 yıl önce yaptığı gibi (daha sonra 28 Şubat 
olayı olarak bilinen), acımasız bir askeri kıyım ve korkunç bir baskı uygulamak 
oldu.31  Yerel Tayvanlıların bakışıyla Tayvan bir kez daha “dışarıdan gelenler” 
tarafından yönetiliyordu.32  

2.Otoriter Bir Devletin Hukuku, 1949-87 

MÇP’nin Çin iç savaşını kaybetmesinin bir sonucu olarak, Çin 
Cumhuriyeti’nin merkezi hükümeti 1949’un Aralık ayında Tayvan’a taşındı. 
1949’un sonlarında, adada bağımsız egemen bir hükümet ortaya çıktı ve Tayvan 
de facto bir devlet haline geldi. Farklı bir nüfus ve egemenlik temeline dayanan 
Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti, ana karadaki Çin Cumhuriyeti hükümetinden 
farklıdır.1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) hükümeti Tayvan’daki 
yerel hükümetin yerine geçerek egemenliğini kurdu.33 Bununla beraber, 
Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti hükümeti resmi temellerini 1 Ocak 1912’de 
kurulan Çin Cumhuriyeti hükümetine dayandırıyordu.34 MÇP rejimiyle birlikte 
1949 yılında Tayvan’a kaçanların çoğunluğu Ana Karalılardı. Bununla birlikte 
Ana Karalılar tüm Tayvan nüfusunun yalnızca yaklaşık %13’ünü oluşturuyordu. 
Bundan sonra, Tayvan ve Çin, her birisi kendisine ait ayrı bir hukuk sistemine 
sahip iki ayrı ülke oldu. 

Tayvan’daki MÇP rejimi, kendisini Çin’in meşru hükümeti olarak ilan 
etmesi amacının önemli bir parçası olarak, Çin anakarasında kurulmuş olan Çin 

                                                 
30  Bkz.Wang Tay-sheng, Taiwan zhanhou chuqi falü tixi de chengjie (1945-1949) [Transition of Legal 

System in Early Postwar Taiwan, 1945-1949], 29 Taida faxue luncong [National Taiwan University 
Law Review] 33-40, 43-44 (1999). 

31  Bkz.generally Tse-han Lai, et al., A Tragic Beginning: The Taiwan Uprising of February 28, 1947 
(1991). 

32  Bkz.Lamley, supra 13, at 248; Tu, supra note 9, at 1124. 
33  Fakat Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti meşru Çin hükümeti olduğunu ve Tayvan da dahil olmak 

üzere, Çin Cumhuriyeti hükümetinin hüküm sürdüğü tüm toprakların ardılı olduğunu ileri sürmüştür. 
Aslında, Ekim 1949’da Çin hükümetinin ardıllığı ortaya çıktığında, Tayvanın egemenlik meselesi sa-
vaş sonrası anlaşmayla henüz çözümlenmemişti. Bu yüzden, uluslar arası hukuka uygun olarak Tay-
van Çin Halk Cumhuriyeti’nin toprağı değildi aksine eski Çin hükümetinin ardılıydı. MÇP rejimi Ara-
lık 1949’da Tayvanda merkezi hükümeti yeniden kurdu ve kendisinin Çinin meşru hükümeti olduğu-
nu ilan etti.   Bkz.WANG, supra note 4, at 132-33. Pek çok makalede bu mesele uluslararası hukuk ya 
da anayasa hukuku açısından tartışılmıştır.  Genel olarak  bkz. Hwang Jau-Yuan ed., Liangguolun yu 
Taiwan guojia dingwei [Assertion of "Two Countries" and the Statehood of Taiwan] (2000). “Tay-
van’daki Çin Cumhuriyeti” ifadesi son dönemlerde Amerikalı akademisyenlerce bu de facto devleti 
tanımlamak için kullanılmıştır.  Bkz.e.g., Shelley Rigger, Politics in Taiwan: Voting for Democracy 7 
(1999). 

34  Ayrıca bkz. Ralph N. Clough, The Enduring Influence of the Republic of China on Taiwan Today, 148 
China Q. 1055 (1996). 
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Cumhuriyeti’nin hukuk sistemini uygulamaya devam etti. Çin Cumhuriyeti’nin 
merkezi hükümetinin Tayvan’a taşınmasından önce 1948 ve 1949 yıllarında 
savaş zamanının hukuki müesseseleri tamamlanmıştı. Çin Cumhuriyeti’nin 
hukuk sistemi, MÇP rejiminin, meşru bir güç temeli olmadan, toplum üzerinde 
otoriter kurallarını dayatması için gerekli ihtiyaçlarını karşılıyordu.35 Çin 
Cumhuriyeti kanunlarında bulunan Batı liberalizminin unsurları, özellikle 
anayasa, idari düzenlemeler, yargı sistemi ve ceza adaleti gibi hükümet etme 
yetkisiyle yakından ilgili olan alanlarda azaltıldı. Öte yandan, Japon koloni 
döneminin etkisiyle, Çin Cumhuriyeti’nin ticari ve medeni hukuka ilişkin 
kanunları Tayvan’da kolayca uygulandı.36 1960’lı ve 1970’li yıllarda, 
Tayvan’daki gelişmiş ekonomi, Batı kapitalizmini temel alan, çağdaş ticaret ve 
medeni hukukun yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. 1950’de Soğuk Savaş 
Dönemi’nde, Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti yönetimi ABD liderliğindeki Batı 
bloğuna katılmıştı. Bunun bir sonucu olarak, Amerikan hukuki kurumları ve 
fikirleri mutlak bir şekilde Tavyan’a “ithal” edildi.37 

Çin Cumhuriyeti’nin hukuku büyük ölçüde, Çin kolektivizm geleneği 
ve onun kaotik Çin’deki tarihi deneyimlerinin etkisinde kalmış, Ana Karalılar 
tarafından kontrol ediliyordu. Dahası Çinlileşme, ulusal eğitimin ve çeşitli 
sosyal faaliyetlerin birincil amacıydı.38 Çin hukukunun pek çok yerleşik 
uygulaması, modern Batı hukukunun ruhuna ters düşüyordu ve bu kurallar 
herhangi bir eleştiri olmadan uygulanıyordu. Bu şartlar altında, liberalizm ve 
bireycilik gibi Batı hukukunun fikirleri, geniş halk kesimleri arasında çok az 
etkili oldu. 

1970’ler boyunca Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti hükümeti uluslararası 
alanda meşruiyetini önemli ölçüde kaybetti. Bunun üzerine 1980’lerin başında 
MÇP rejimi meşruiyetini desteklemek için daha ileri reformlar yapmak zorunda 
kaldı. Bu arada, liberal Batı fikirlerinden etkilenen Tayvan’ın yeni nesil 
entelektüelleri, tedrici olarak siyasal ve hukuki reformlar talep etmeye 
başladılar. 1979’da yaşanan muhalif Kaohsiung olayları üzerindeki MÇP’nin 
sindirme çabaları Tayvan’ın demokratikleşmesini durduramadı. Pek çok yerel 
Tayvanlı elit, 1986’da Demokratik İlerleme Partisi’ne (DİP) (Democratic Pro-
gressive Party, DPP)39 dönüşecek olan muhalif hareketi desteklemeye devam 

                                                 
35  Bkz.Thomas B. Gold, State and Society in the Taiwan Miracle 20 (1986).   Savaş zamanı hukuki 

kurumlar için, bkz.infra notes 42-43 ve beraberindeki metine. 
36  Savaş sonrası Tayvan’ın hukuki gelişiminde Japon etkisi için, Bkz.Wang, supra note 3, at 174-83. 
37  Bkz.Wang, supra note 4, at 136; Bkz.also Jane Kaufman Winn & Tang-chi Yeh, Advocating 

Democracy: The Role of Lawyers in Taiwan’s Political Transformation, 2 Law & Soc. Inquiry 579 
(1995). 

38  Bkz.Clough, supra note 28, at 1064-66. 
39  Demokratik İlerleme Partisi (DİP), Democratic Progressive Party (DPP); KMT’nin liberal muhalifi 

olan DİP’in kuruluşunun kökleri 1970’lere kadar gider. 10 Aralık 1979 tarihinde, İnsan Hakları gü-
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ettiler. Bu durumda, anakaralı MÇP liderlerinin otoriter kuralları 
yumuşatmaktan başka seçenekleri kalmamıştı.40 

3. Hukukun Liberalleşmesi ve Demokratikleşmesi, 1987-2000 

1987’de sıkıyönetimin kaldırılması yeni bir dönemin başlangıcı oldu.41 
Makul bir gerekçe olmadan medeni ve siyasal hakları kısıtlayan çok sayıda 
kanun maddesinin değiştirilmesi yönünde bir baskı vardı. Bununla beraber, 
Tayvan ekonomisi bu dönemde daha da liberalleşti.42 Artık artan sayıda 
Tayvanlı hukuki kurumlara ve onların kökenindeki Batı liberalizmine sempati 
duyuyordu. 

Tayvan 1990’larda liberal ve demokratik bir ülke olmaya doğru adımlar 
atmaya başladı.43 Aşağıda da tartışacağımız üzere, Tayvan halkı, 1991 ile 2000 
yılları arasında altı anayasa değişikliğini kabul ederek, anayasayı yeniden 
şekillendirmiştir. 1991 yılından sonra, milletvekilleri, devlet başkanı da dâhil 
kamu yöneticileri halkoyuyla seçilmiştir. Bu seçimler, MÇP rejiminin,  yabancı 
bir rejimden, Ana Karalıların orijinal baskın statülerini kaybettiği, yerel bir 
rejime dönüşmesine olanak sağladı. Bu değişikliklere rağmen, MÇP 2000 yılının 
mart ayında yapılan başkanlık seçiminde DİP karşısında yenilgiye uğramıştır.  

Yeni seçilen devlet başkanı Chen Shui-bian 20 Mayıs 2000 tarihinde 
yemin ederek göreve başladı. Böylece 55 yıllık MÇP rejimi, 20.yy’ın sonunda 
demokratik süreç yoluyla sona ermiş oldu. Çünkü başkanlık seçiminde tüm 
Tayvan tek bir seçim bölgesini oluşturuyordu. Milletvekillerinden oluşan 
Parlamento, Tayvan halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla süre giden bir 
şekilde Çin Cumhuriyeti hukukunu değiştirmiştir. Bu süreç “Çin Cumhuriyeti 
hukukunun Tayvanlaştırılması” olarak adlandırılabilir. Benzer bir şekilde, 
1990’daki çatışmadan, yerel Tayvanlıları ve Ana Karalıları da kapsayan, 
Tayvanlı siyasal kimliği ortaya çıkmıştır.44   

                                                                                                                   
nünde, Tayvanlılar demokrasi ve reform talebiyle geniş çaplı gösteriler yaptı. Kaohsiung Olayı olarak 
bilinen bu gösteriler neticesinde tutuklanan eylemcilerle onların avukatlarının yıllar süren mücadelesi 
sonucunda oluşturdukları hareket 28 Eylül 1986’da siyasal partiye dönüştü. Demokratik İlerleme Par-
tisi 2000 ve 2004 yıllarında başkanlık seçimini kazanarak MÇP iktidarına son vermiştir. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Progressive_Party (Ç.N) 

40  Bkz.Ramon H. Myers, A New Chinese Civilization: The Evolution of the Republic of China on 
Taiwan, 148 China Q. 1078-79 (1996); Rigger, supra note 27, at 106-28. 

41  Bkz.Myers, id., at 1080; Tu, supra note 9, at 1115. 
42  Bkz.e.g., Yao-Kuo Eric Chiang, Regulatory Reform in Taiwan, 1987-1996 13 
 (1997) (yayınlanmamış doktora tezi, Washington Üniversitesi) (on file with author).  
43  Genel olarak bkz. Hung-mao Tien & Yun-han Chu, Building Democracy in Taiwan, 148 China Q.  

1141-1170 (1996). 
44  Bkz.Wang, supra note 4, at 5-9, 134-35, 138-39, 279-80, 296, 331-34, 376, n. 1, 378. 1990’larda artan 

sayıda anakaralı, kendilerini Tayvanlı olarak tanımlamaya başladı. Tayvan vatandaşları tarafından 
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III. ANAYASA 

A.Devlet Yapısı 

1. Meiji Anayasası Altında Kuvvetler Ayrılığı 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kökleri Batı anayasacılığına dayanmaktadır. 
Her ne kadar, Japon Hükümeti başlangıçta, Meiji Anayasası’nın Tayvan’da daha 
çok kısmen uygulanabileceğini ilan etse de daha sonra Anayasanın Tayvan’da 
uygulanabileceğini ileri sürmüştür.45  Tayvan’ın devlet yapısı, Meiji 
Anayasası’na uygun olarak inşa edilmiştir. Bu Prusya tarzı Anayasada 
egemenlik halktan ziyade imparatora aitti. Gerçekte imparator egemen siyasal 
gücünü devletin çeşitli organları eliyle kullanıyordu.  İmparator yürütmeye 
ilişkin bir yetkisini kullandığında, tüm işlemleri kabinedeki ilgili bakanın karşı 
imzasını gerektiriyordu. İmparator kara ve deniz kuvvetlerini, Genelkurmay 
Başkanının tavsiyesine bağlı olarak kumanda edebiliyordu. Yasamaya ilişkin 
yetkileri, parlamentonun onayını gerektiriyordu. Her ne kadar imparator adına 
karar verilse de yargı yetkisi mahkemelere aitti ve bu görev mahkemelerce ifa 
edilmek zorundaydı.46  

Buna göre, Tayvan genel hükümetindeki Tayvan genel valisi, sırasıyla, 
devlet bakanı ve genelkurmay başkanının denetimi altında yürütme yetkisine ve 
askeri otoriteye sahipti. Bununla birlikte, 1919’dan sonra, genel validen 
bağımsız olarak Tayvan Garnizon komutanlığı oluşturuldu. Genel vali, 
kabinenin onayıyla (imparator adına), parlamento tarafından çıkarılan 
kanunlarla aynı etkiye sahip özel kanun hükmünde kararnameler de (ritsurei[J]) 
yayınlayabiliyordu. Bu yüzden, yasama yetkisi Tayvan halkına nazaran, genel 
valiye aitti. Öte yandan yargılama yetkisi yalnızca mahkemelere aitti. Fakat bu 
mahkemelerin kararlarına karşı, Tokyo’da bulunan Japon Yüksek Mahkemesine 
temyize başvurulamıyordu. Fakat genel vali bu mahkemelerin idaresini kontrol 
edebiliyordu (örn: yargıçları atamak gibi.).Genel vali, yürütme yetkisine, bazı 
zamanlarda askeri yetkilere ve belirli sınırlamalar çerçevesinde yasama 
yetkisine sahipti. Bununla beraber genel valinin tüm bu yetkileri Tokyo’daki 
merkezi hükümet tarafından denetleniyordu.47      

 
                                                                                                                   

paylaşılan ortak deneyimler Tayvanlı kimliğinin ortaya çıkmasına da katkıda bulundu. Cf. Alan 
Wachman, Taiwan: National Identity and Democratization 91-92 (1994). 

45  Bkz.Wang, supra note 3, at 39. 
46 Genel olarak bkz. Ryosuke Ishii ed., Japanese Legislation in the Meiji Era 383-86, 401-03 (William J. 

Chambliss trans., 1958); Kenzo Takayanagi, A Century of Innovation: The Development of Japanese 
Law, 1868-1961, in Law in Japan: The Legal Order in A Changing Society 6, 13 (Arthur von Mehren 
ed., 1963). 

47  Bkz.Edward I-te Chen, Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of the Systems of 
Political Control, 30 Harv. J Asiatic Studies, 132-40 (1970). 
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1. Çin Cumhuriyeti Anayasası Altında Kuvvetler Ayrılığı 

Çin’in anayasa hukuku, 1945 ve 1949 yılları arasında Tayvan 
Devleti’nin yapısının genel çerçevesini belirlemiştir. O dönemde Çin anayasa 
hukuku büyük bir dönüşüm içindeydi. MÇP 1945’te Tayvan’a geldiğinde, Çin 
Cumhuriyeti’nin 1931 Geçici Anayasası hâlâ yürürlükteydi. Bu Anayasaya göre, 
egemenlik halka aitti. Fakat MÇP “siyasal vesayet dönemi” boyunca 
temsilcilerini seçme imkânı bulamayan halk adına egemenlik yetkisini 
kullanıyordu. Devletin yasama, yürütme ve yargı yetkileri, MÇP tarafından 
kontrol edilen (pratikte partinin daimi merkezi komitesi tarafından), Ulusal 
Hükümetin (Guomin zhenfu[C]) farklı bölümlerine aitti.48 Kuvvetler ayrılığı Çin 
Cumhuriyeti Anayasasının yürürlüğe girdiği 25 Aralık 1947 tarihine kadar kabul 
edilmemişti. 

Çin Cumhuriyeti Anayasası Sun Yat-sen’in beş erkli49 hükümet planını 
takip etti. Oluşturulan, beş erk (yuan), Batı modeline göre yasama, yürütme ve 
yargı görevlerini ifa ediyordu. Bu arada, Anayasa genel seçimle seçilmiş Millet 
Meclisine Başkanı seçme, azil etme ve anayasayı değiştirme yetkisi veriyordu. 
Bu Anayasaya göre, başkanın kanunları yayımlaması ve yürürlüğe koyması 
Başbakanın karşı imzasını gerektiriyordu. Öte yandan, başbakanın atanması, 
yasama organının onayını gerektiriyordu. Bu yüzden yürütme organının başkanı 
Batı ülkelerindeki başbakanınkine benzer bir rol üstleniyordu. Anayasanın 
uygulanmasından aylar sonra, Millet Meclisi “Ayaklanmaların Bastırılması için 
Seferberlik Dönemi Geçici Maddeleri”ni (bundan sonra geçici maddeler olarak 
ifade edilecek) 1948 yılında kabul etti. Geçici hükümler, başkanın olağanüstü 
hâl yetkilerini güçlendiriyordu ve kişilerin belirli özgürlüklerini kısıtlıyordu.50 

1931 Geçici Anayasası’nın hukuki çerçevesi içinde, Yürütme Yuanı, 
Ekim 1945’ten Mayıs 1947’ye kadar olan dönemde, Tayvan’da Bölgesel İdari 

                                                 
48  Bkz.Wang, supra note 4, at 152-54. 
49  Dr.Sun Yat-Sen tarafından oluşturulan beş erkli devlet sistemine göre, Ulusal Meclis halk adına 

hükümet yetkisini kullanırken, Yürütme, Yasama, Yargı Yuanı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi 
olarak adlandırılan organlarla bu yetkisini paylaşmaktadır. Bu model beş erkli anayasa olarak tanım-
lanmaktadır. Tayvan’da yasama erki tek meclisli Yasama Yuanı ve Ulusal Meclisten oluşur. Kanun 
yapmak, bütçe tekliflerini incelemek, denetim yapmak ve yürütme organının faaliyetlerini denetlemek 
gibi klasik parlamento yetkilerine sahip bulunan Yasama Yuanı; 73 tanesi her bir seçim bölgesinden 
bir milletvekili olmak üzere genel seçim yoluyla, 34 tanesi seçime katılan siyasal partilerin ülke ça-
pında aldıkları oy oranları temel alınarak en büyük artık oy sistemiyle, 6 tanesi de Aborjinler arasın-
dan yapılan genel seçim yoluyla seçilen 113 üyeden oluşur.  

 http://www.ly.gov.tw/ly/en/01_introduce/01_introduce_03.jsp?ItemNO=EN030000 (Ç.N)   
50  Bkz.Herbert H. Ma, Adoption of the ROC Constitution of 1946, in The Taiwan Experience, 1950-

1980: Contemporary Republic of China 298-301 (James C. Hsiung et. al. eds., 1981 ).  Ma, Çin Cum-
huriyeti Anayasasının ne İngiliz kabine sistemini ne de Amerikan başkanlık sistemini kabul etmediği-
ni ve Çin Cumhuriyeti Anayasasının hükümet sisteminin her iki sisteminde belli kısımlarını kabul et-
miş sui generis bir hükümet sistemi olduğunu belirtmiştir.  
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Yürütme Ofisinin genel valisinin yürütme yetkisini temsil etti. Genel vali aynı 
zamanda Tayvan’ın garnizon komutanıydı. Japon Yönetimi dönemindeki 
emsalinden farklı olarak, Çin Cumhuriyeti’nin genel valisinin kanun hükmünde 
kararname yayınlama ve mahkemeleri idare etme yetkisi yoktu. Bununla 
beraber, “yeni” genel vali, Japon dönemindeki muadili gibi Tayvan dışındaki 
merkezi hükümetin (o dönemde Çin)  denetimi altında, adadaki yürütme 
yetkisine ve askeri otoriteye sahipti. 16 Mayıs 1947 tarihinde Tayvan’daki en 
yüksek yürütme organı olan, Tayvan’daki Bölgesel Hükümetinin Başkanı, 1949 
yılının başlarında Chen Cheng’in bu görevi devralmasıyla, yetkilerini askeri 
otoriteyi de içine alacak şekilde genişletti. Nihayet, 20 Mayıs 1949 tarihinde 
sıkıyönetimin yürürlüğe girmesiyle Tayvan’daki yürütme ve yargı yetkisi 
hukuki olarak askeri idarede birleşmiş oldu.51  

1949’un sonlarından itibaren, Tayvan’daki nihai karar verici organ hiç 
şüphesiz yürütme organıydı. Çin Cumhuriyeti Anayasası da devletin en yüksek 
idare organı olarak yürütme Yuanına vurgu yapıyordu. Bununla beraber, 
uygulamada MÇP rejimi Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti Hükümetini “başkanlık 
sistemine” dönüştürmek amacıyla, ayaklanmaların bastırılması için Seferberlik 
Dönemi sona erene kadar 40 yılı aşkın bir süreyle Geçici Maddeleri kullandı.52 
Bu çerçevede, başkan herhangi bir görev süresi sınırlaması olmadan yeniden 
seçilebiliyordu. Buna MÇP başkanlığından kaynaklanan gücü de eklendiğinde, 
başkan ömür boyu diktatöre dönüştü.53 Bu tarz diktatoryel başkanlık, Japon 
Yönetimi dönemindeki ve MÇP’nin ilk zamanlarındaki genel valiye eşit, hatta 
ondan daha güçlüydü. 

1990’lardaki anayasa değişiklikleri, diğer değişikliklerin yanı sıra 
devletin yapısının yeniden düzenlenmesine odaklanmıştı. Millet Meclisi (Natio-
nal Assembly) 1991’in Nisan ayında anayasanın Geçici Hükümleri’ni kaldırdı 
ve “Ek Maddeler” olarak adlandırılan yeni değişiklikleri kabul etti. 1991 tarihli 
Ek Maddeler başkanın görev süresini yeniden düzenledi.  Yine bu maddeler, 
başkanın olağanüstü yetkilerini kısıtladı ve Geçici Hükümlere göre düzenlenen 
başkanlık yetkilerini azaltmaya çalıştı. Bununla beraber, 1997 tarihli Ek 
Maddelere göre; devlet başkanı başbakanı yasama organının (legislative yuan) 
onayı olmadan atayabiliyordu. Ancak başbakan daha önce olduğu gibi devlet 
başkanından ziyade yasama organına karşı sorumluydu. Sonuç olarak, 

                                                 
51  Bkz.Tse-han Lai, et al., supra note 25, at 57; Wang, supra note 24, at 34-41. 
52  Bkz.Jau-Yuan Hwang & Jiunn-rong Yeh, Taiwan, in Asia-Pacific Constitutional Yearbook 1995 287 

(Cheryl Saunders & Graham Hassall eds., 1997). Devlet Başkanı doğrudan liderliğinde Milli Güven-
lik Kurulunu şekillendirme konusunda yetkilendirildi. Kurul, başkan yardımcısı, beş Yuanın başkanla-
rı, Bakanlar Kurulunun önemli bakanları, Millet Meclisi’nin Genel Sekreterinden oluşuyordu. Devlet 
Başkanı uygulamada, hükümetle ilgili her faaliyette bu önemli karar verme yetkisini “ulusal güvenlik” 
adına kullanıyordu.       . 

53  Bkz.id., at 287.  MÇP’nin başkanı olmayan devlet başkanlarının otoritesi açıkça zayıflamıştır. 
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diktatoryal başkanlık sistemi yarı başkanlık (ya da iki başlı yürütme) sistemine 
dönüştü.54 Çin Cumhuriyeti’nin başkanı ile yürütme organının başı arasındaki 
ilişki Tayvan’ın Japon Genel Valisi ile hükümet başkanı arasındaki ilişkiye 
benzerdi.55 

Tayvan’da yasama erki görece olarak zayıftı. Japon Yönetimi 
döneminde Tayvanda koloniyal bir parlamento yoktu. 1945-49 arasındaki 
dönem boyunca Tayvan Eyaletinin Meclisi (Canyihui [C]) dolaylı olarak 
Tayvan vatandaşları tarafından seçiliyordu. Bununla beraber, meclis ne etkili 
şekilde genel valinin yetkilerini kontrol edebiliyordu ne de Tayvan’ın kendi 
kanunlarını kabul edebiliyordu. 1949’un sonlarından itibaren var olan ulusal 
parlamentonun seçim çevresini de facto Tayvan halkı oluştursa da de jure Çin 
Anakarasını da kapsıyordu. Parlamento üç organa ayrılıyordu; Millet Meclisi, 
Yasama Yuanı, ve Sayıştay*. İlk ikisinden yukarda bahsedildi. Sayıştay, il ve 
belediye meclislerinden seçilen üyelerden oluşuyordu. Yargı Yuanının 
başkanını, başkan vekilini, yüksek hâkimler ile Devlet Personel Dairesinin56 
başkan, başkan vekili ve üyelerinin atanmasını onaylamak Sayıştay’ın en önemli 
işlevlerinden biriydi. Bu çerçevede kontrol ile Batı parlamentolarındaki senato 
arasında bazı benzerlikler vardı.57 Bu tarz bir kuvvetler ayrılığı gerçekte 
yürütme erkinin kontrol edilmesi imkânını zayıflatıyordu. 

1992 tarihli Ek Maddeler Sayıştay’ın statüsünü ve yetkilerini önemli 
ölçüde değiştirdi. Buna göre; Sayıştay üyeleri artık seçilerek değil, Millet 
Meclisi’nin onayıyla devlet başkanı tarafından atanacaklardı. Sayıştay artık 

                                                 
54  Bkz.id., at 291. 
55  Tayvan’ın genel valisi bir asker olduğunda, vatandaşlarla ilgili konularda mülki idare şefine daima 

güvendi. Her ne kadar genel valinin mülki idare şefini atama konusunda münhasır bir yetkisi bulun-
masa da, bu konudaki tavsiyeleri oldukça etkiliydi. Bkz.Huang Zhao-tang, Taiwan zongdu fu [The 
Government-General of Taiwan] 166, 215 (Huang Ying-zhe trans., 1989). 

*  Sayıştay, Tayvan’daki kamu görevlilerine karşı yargılama yolunun açılması, kamu görevlilerinin 
kınanması ve hesap denetimi gibi yetkileri vardır. Başkan ve başkan yardımcısı dâhil 29 üyeden olu-
şur. Üyeler devlet başkanı tarafından aday gösterilir ve Yasama Yuanının onayıyla altı yıllık bir süre 
için atanırlar. Tayvan Anayasasına göre Sayıştay, devlet başkanı ve başkan yardımcıları hariç olmak 
üzere, kamu görevlilerine karşı yargı yolunun açılmasını istemeye yetkilidir. Aynı zamanda kamu gö-
revlilerinin uygunsuz davranışlarına karşı yazılı kınama yoluna başvurmaya da yetkilidir. Ülkemizde-
ki Sayıştay’dan farklı olmakla beraber gördüğü işlev nedeniyle Control Yuan ifadesi tarafımızca  
“Sayıştay” olarak çevrilmiştir. http://www.cy.gov.tw/eng/briefing_03_4.asp,18.06.2010  

56  Devlet Personel Dairesi, Tayvan’daki kamu personel yönetiminden sorumlu merkezi bir kamu kuru-
mudur. Daire; memur sınavlarının denetimi, personelin niteliklerinin tesbiti, memur güvencesine 
 ilişkin sorunlar, ölüm yardımı, emeklilik işleri, memur istihdamına ilişkin tüm hukuki sorunlar, me-
muriyete son verme, performans değerlendirilmesi, maaş skalasının tespiti, terfiler, kurumlar arası  
geçişler, memurların ödüllendirilmesi konularında faaliyet gösterir. Devlet Personel Dairesi, başkan 
ve başkan yardımcısı dahil 19 üyeden oluşur. Üyeler altı yıllık bir süre için devlet başkanı tarafından 
Yasama Yuanı’nın onayıyla atanırlar. Üyelerin tekrar atanması mümkündür. 
http://www.exam.gov.tw/cp.asp?xItem=6257&ctNode=603&mp=5, ET.18.06.2010 (ÇN). 

57  Ma, supra note 42, at 301; ayrıca bkz. Yüksek Hâkimler Konseyinin 76 sayılı yorumu.  
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seçilmişlerden oluşan bir organ olmamasına rağmen, suçlama, denetim ve 
soruşturma yetkilerini kullanmaya devam edecekti. O tarihe kadar, Sayıştay 
tarafından kullanılan onay yetkisi de Millet Meclisi’ne geçti.58 Bunun sonucu 
olarak, parlamento ikiye bölündü; Yasama Yuanı ve Millet Meclisi bu durum 
İngiliz sistemindeki Lordlar Kamarası ve Avam Kamarasıyla aynı değildi. 
Çünkü kanunlar, Millet Meclisi’nin dâhli olmadan Yasama Yuanı tarafından 
kabul edilebiliyordu. Bu iki “parlamento” arasındaki çatışmayı çözecek herhangi 
bir kurumsal yol yok idi.59 Nihayet, 2000 yılında kabul edilen Ek Maddelerle 
Millet Meclisi lağvedildi ve hemen hemen tüm yetkileri Yasama Yuanına 
geçti.60    

Çin Cumhuriyeti’nin parlamento sisteminin saygınlığı ve otoritesi, 
seçimlerin yapılmamasından uzunca süre zarar gördü. 1954 yılında, 
Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti hükümeti Yasama Yuanı, Sayıştay ve Millet 
Meclisi seçimlerini, ulusal acil durum gerekçesiyle askıya aldı. Bu yüzden, 1948 
yılında seçilen üyeler süresiz olarak görevlerine devam ettiler. Bu tutum, 
demokratik temsil anlayışının özüne karşı ciddi bir meydan okumaydı. Modern 
anayasacılık anlayışında, yasama organın mensupları adil, olağan ve rekabete 
açık seçimlerle seçilmeliydiler. Uygulamada, yerel Tayvanlıların merkezi 
hükümette temsil edilmeleri, Ana Karalıların çoğunluğu temsiliyle ciddi şekilde 
zayıflatıldı.61 Sonuç olarak, baskın çoğunluğun oluşturan yerel Tayvanlılar, 
Japon koloniciliği altında yaşadıkları deneyimlerden farksız şekilde parlamento 
yoluyla ulusal konularda karar verme sürecine katılamadılar.   

1972 yılı Geçici Hükümleri, başkana seçilmiş kişilerden oluşan üç 
ulusal organa, normalde genel seçim yoluyla seçilebilecek “ek sandalyeler” 
oluşturma yetkisi vermesi 20 yıl sürdü. Bundan sonra, “ek sandalyelerin” sayısı 
tedrici olarak arttı. Fakat bu sayı “daimi” milletvekillerinin sayısına göre daha 
azdı.62 Bu sorun 1991 yılına kadar, tüm daimi milletvekillerini emekli etmeye 
zorlayan Yüksek Yargıçlar Konseyi kararıyla tamamıyla çözüldü. Tayvan’daki 
Çin Cumhuriyeti hükümeti ilki aralık 1991’de yapılan Millet Meclisi seçimlerini 
ve sonraki aralık ayında yapılan Yasama Yuanı seçimlerini gerçekleştirdi. 

                                                 
58  Bkz.Hwang & Yeh, supra note 44, at 299. 
59  Wang, supra note 1, at 136-37. 
60  2000 yılı ek maddeleri Millet Meclisini oluşturmak için seçilecek olan temsilcilere Anayasayı değiş-

tirmek amacıyla Yasama Yuanı tarafından kabul edilmiş ülke sınırlarını değiştirmek,  ya da başkan ve 
başkan yardımcısına yargı yolunu açmak  gibi teklifler hakkında karar verme yetkisi veriyordu.Bu tarz 
bir seçim pasif bir Millet Meclis’i için gerçekte referanduma benzerdi.   

61  Bkz. Yüksek Hakimler Konseyinin 31 sayılı yorumu.; Hwang & Yeh, supra note 44, at 284-86. 
62  Bkz.Hung Chiu and Jyh-pin Fa, Law and Justice since 1966, in The Taiwan Experience, 1950-1980: 

Contemporary Republic of China 315-16 (James C. Hsiung et. al. eds., 1981 ).  
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Böylece, Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti hükümeti gerçek ve düzenli seçimlere 
başlamış oldu.63   

Mahkemelerin yürütme erkinden ayrılması hızlıca gerçekleşti. 
Sıkıyönetim dönemi boyunca, askeri mahkemelerin sıradan suçlular üzerindeki 
yetkisi, casusluk ve ayaklanmaya karışanlar hariç olmak üzere 1952 yılının he-
men başında adli mahkemelere devredildi. Bununla beraber, hem yerel 
mahkemeler hem de temyiz mahkemeleri, Yürütme organının içinde olan adalet 
bakanlığının idari denetimi altında görev yapıyordu. Bu, Japon yönetimi 
boyunca Genel Valiliğin bünyesinde bulunan adalet bürosunun, Tayvan’daki 
yerel mahkemeleri ve yüksek mahkemeyi idare ettiği duruma benzerlik 
gösteriyordu. Temmuz 1980’den itibaren, bu üç çeşit mahkemenin tamamı 
Yargı Yuanının denetimi altına alındı. Fakat Yargı Yuanın kendisi, temelde 
mahkemelerden ziyade, mahkemelerin organizasyonundan, hâkim ve savcıların 
atamasından sorumlu idari bir organdı.64 Uygulamada, otoriter MÇP rejiminin 
sona ermesini müteakip, hükümet yetkilileri hâkimlere müdahale etmedi.65  

Tayvan’daki yargı erki açısından diğer bir önemli gelişme ise yürütme 
ve yasama organlarının işlemlerinin üzerinde yargısal denetimin kurulmasıdır. 
Japon yönetimi altındaki Tayvan’da bu tarz bir yargısal denetim mekanizması 
yoktu. Bununla beraber, Çin Cumhuriyeti Anayasası altında, Yüksek Yargıçlar 
Konseyi (Yargı Yuanının bir parçası olan) anayasanın yorumlanması, kanunların 
ve diğer mevzuatın uygulanmasında içtihat birliğini sağlanmasında münhasıran 
yargısal yetkiye sahipti.66 Otoriter devlet hukukunun olduğu dönem boyunca, 
Konsey MÇP’nin ölçüsüz kurallarını kısıtlamaktan ziyade meşrulaştırıcı bir 
işlev gördü.67 Bununla beraber, Tayvan’ın demokratikleşmesi sürecinde, Yüksek 
Hâkimler yargısal yetkilerini, idarenin takdir yetkisini sınırlamak, kişisel 
özgürlükleri korumak ve otoriter korporatizm’i ortadan kaldırmak amacıyla 
kullandılar.68 Diktatörlüğün sona ermesinden itibaren, hukuki bir arabulucu 
olarak, yüksek hâkimler, farklı çıkar gruplarından kaynaklanan siyasal 
çatışmaları çözdüler. Yargısal denetim yüksek hâkimler konseyinin 2000 yılında 
verdiği, Millet Meclisi’nin anayasaya koyduğu beşinci ek maddeyi anayasaya 
aykırı bulan 499 sayılı kararıyla en üst seviyeye çıkmıştır. Bu madde, Millet 
                                                 
63  Bkz. Yüksek Hakimler Konseyinin 261 sayılı yorumu.; Hwang & Yeh, supra note 44, at 290-91. 
64  Bkz.Hwang & Yeh, id., at 297. 
65  Bkz.Wang, supra note 4, at 234-35. 
66  Ma, supra note 42, at 300. 
67  1960’daki nadir istisna hariç; Yüksek Hakimler Konseyinin 86 sayılı yorumunda; temyiz ve adliye 

mahkemelerin, Bakanlar Kurulunun dolayısıyla yürütme organın idari denetimi altında olmasından 
ziyade Yargı Yuanın idari denetimi altında olması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla beraber Bakan-
lar Kurulu 1980’e kadar bu yorumu takip etmedi.  

68  Bkz.Sean Cooney, A Community Changes: Taiwan’s Council of Grand Justices and Liberal 
Democratic Reform, in Law, Capitalism and Power in Asia: The Rule of Law and Legal Institutions 
253-80 (Kanishka Fayasuriya ed., 1999). 
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Meclisine seçimleri engelleme imkânı veriyordu ve seçilmiş üyelere üyelik 
dönemlerini kısa süre için ertelemeye izin veriyordu.69  

3. Yetkilerin Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetimler arasında 
 Paylaşımı 

Kuvvetler ayrılığı, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında da bir 
sorundur. 1920 yılında, Japonlar, Batılı anlamda “özerkliğe” bazı yönleriyle 
benzeyen yerel yönetim sistemlerini Tayvan’a getirdiler. Üç kademeli70 bu yerel 
yönetim sisteminde, (il ve ilçe, orta düzey belediye ve belde, bucak ve köy) 
belirli düzeyde âdem-i merkeziyetçilik değişik yetki bölgelerinden sorumlu, 
çeşitli düzeylerdeki kamu görevlilerine daha fazla yetki verilmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bununla beraber yerel yönetimlerin tüm başkanları, genel valinin 
doğrudan denetimi altında görevlerini ifa ediyorlardı. Yerel meclisler sadece 
danışma amaçlıydı ve üyelerini yüksek düzeyde hükümet tayin 
ediyordu.1935’ten sonra, il ve belediye meclisleri belli ölçüde genişledi ve karar 
alma yetkileri güvence altına alındı. Yine üyelerinin yarısının ya il düzeyindeki 
yetki bölgesi içindeki daha alt düzeydeki meclislerce ya da belediye düzeyinde 
belli nitelikteki seçmenlerce seçildi. Belde ve köylerdeki yerel meclisler, 
üyelerinin yarısının belli nitelikteki seçmenlerce seçilmesine rağmen sadece 
danışma amaçlı kurumlar olarak kaldılar.71 

Savaş sonrası Tayvan’da yerel özerklik tedrici olarak arttı. 1945’den 
1949’a kadar Tayvan Çin’in bir eyaleti oldu ve alt düzeyde yerel yönetimler 
kuruldu. Yerel yönetimlere ilişkin en önemli değişiklik, yerel meclislerin tüm 
üyeleri ile kasaba ve köylerin yöneticilerinin genel seçim yoluyla seçilmesidir.72   

1949’un sonlarına kadar Tayvan’da merkezi bir hükümet varlığını 
devam ettirdi. Böylece üç kademeli yerel yönetim sistemi adada tekrar ortaya 
çıktı. Çin Cumhuriyeti anayasası, münhasıran il ve belde yönetimleri tarafından 
kullanılacak belirli düzenleme ve yürütme yetkileri sağlayarak, yerel 
yönetimlerin özerkliğini garanti altına almıştır. Bununla beraber bu hükümler 
1990’lara kadar tam olarak uygulanmadı. 1950’lerin başlarından sonra, il 
meclisleri, yöneticiler, belde konseyleri, Yürütme Yuanı tarafından herhangi bir 
                                                 
69  Bkz.Wang, supra note 4, at 163-64. 
70  Tayvan da halen (Taipei ve Kaohsiung Şehirleri) iki tane özel statülü olmak üzere, 23 il ve şehir 

belediyesi vardır. Yerel Yönetimler Kanununda 2009 yılının nisan ayında yapılan değişiklikle şehir ve 
ilçe belediyelerinin birleştirilmesine ve özel statülü belediye haline yükseltilmesine hukuki dayanak 
oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle, 2009 yılının Haziran ayında Yürütme Yuanı üç şehir be-
lediyesinin daha özel statülü belediye yapılmasını ve bazı belediyelerin birleştirilmesi talebini kabul 
etmiştir. Bu değişiklikler 20 Aralık 2010 ayında yürürlüğe girecektir. Değişikliklerin yürürlüğe girme-
siyle Tayvan da yerel yönetim sayısı 5 özel statülü, 23 il ve şehir belediyesi şeklinde yeniden düzen-
lenecektir.http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/ch04.html 

71  Bkz.id., at 176-83; Lamley, supra note 13, at 225-27. 
72  Bkz.Wang, supra note 24, at 53-59. 
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zaman değiştirilebilecek ya da iptal edilebilecek genelge hükümlerine göre 
seçiliyordu. Yürütme Yuanı aynı zamanda bölgesel yönetimin başkanın da 
atayabiliyordu. Bu sistem; il, belde yöneticilerinin ve meclislerinin doğrudan 
genel seçimle seçilmesini zorunlu kılan 1992 tarihli Ek Madde değişikliğine 
kadar 40 yıl devam etti. Daha sonra Yasama Yuanı bu tarz seçimin 
uygulanmasını mümkün kılan kanunları kabul etti. Çünkü Tayvan’ın bölgesel 
yönetimi ile merkezi hükümetin yetkileri çakışıyordu. 1997 tarihli Ek Maddeler 
ile Tayvan bölgesel yönetiminin vali ve meclisi için seçim yapılması 
yürürlükten kaldırıldı. Bunların yetkileri ya belde yönetimlerine ya da merkezi 
hükümete devredildi. Böylece, iki seviyede yerel yönetim kaldırılmış oldu.73        

B.Temel Hak ve Özgürlükler 

1.Meiji Anayasası Döneminde 

Meiji Anayasası insan haklarını koruma konusunda oldukça 
muhafazakârdı. Meiji Anayasasının II. Bölümü “Vatandaşların Hakları ve 
Yükümlülükleri” şeklindeydi. Bu bölümdeki hükümler Japon vatandaşlarının 
temel hak ve özgürlüklerini düzenliyordu. Bu haklar ve özgürlükler Batının 
doğal haklarını esas almaktan ziyade İmparatorun cömertlikle bahşettiği 
lütuflardı. Meclis tarafından kabul edilen kanunlar imparator tarafından 
yayımlanıyordu bu yüzden anayasada düzenlenen herhangi bir hak ve özgürlüğü 
ihlal edebiliyordu.74 

1920’lerde pek çok Tayvanlı entellektüel siyasal ve kültürel 
hareketlerin içinde yer aldılar. 1920’lerde ve 1930’ların başında koloni 
otoriteleri bu hareketlere müdahale ettiği zaman, entelektüeller Meiji 
Anayasasının; süreli yayın çıkarmak, gösteri ve toplantı düzenlemek, dilekçe 
hakkı, muhalefet partisi kurmak da dâhil çeşitli siyasal dernekler kurmak gibi 
temel hak ve özgürlükleri garanti altına aldığını iddia etmişlerdir. 1937 yılında 
savaşın başlamasıyla her şey değişti. Tayvanlılar savaş zamanı boyunca, 
fikirlerini ve şikayetlerini basın yoluyla bildirmekten dahi yoksundular. 
Tayvanlılara 1935 yılına kadar seçme hakkı verilmemişti. Bununla beraber bu 
seçme hakları, Japonya da olduğu gibi sadece erkeklere tanınmıştı. Fakat 
Japonya’dan farklı olarak Tayvanlılar İmparatorluk Meclisi75 temsilcilerini 
seçme hakkından mahrum bırakılmışlardı.76    

 

                                                 
73  Bkz.Hwang & Yeh, supra note 44, at 300-02; Wang, supra note 4, at 189-92. 
74  Bkz.Ishii, supra note 39, at 396-400. 
75  Meiji Anayasasına göre 1890’da oluşturulan iki meclisten oluşan parlamento. (ÇN) 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_english.nsf/html/statics/guide/imperial.htm ET.03.04.2010. 
76  Bkz.Lamley, supra note 13, at 231-34, 244; Wang, supra note 4, at 166-67.  Japon dönemindeki 

seçimler Tayvan seçim sisteminin gelişimi için önemliydi. bkz.Rigger, supra note 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_english.nsf/html/statics/guide/imperial.htm
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2. Çin Cumhuriyeti Anayasası Döneminde   

1931 tarihli Geçici Anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
hükümleri Meiji Anayasasında olduğu kadar muhafazakardı.77 Farklı olarak, Çin 
Cumhuriyeti Anayasası geniş siyasal, ekonomik ve sosyal hakları güvence altına 
almayı amaçlıyordu. Bu haklar Anayasanın II. Bölümünde düzenlenmişti ve 
cinsiyet, din, ırk, sosyal sınıf ya da siyasal düşünce farkı gözetilmeksizin kanun 
önünde eşitliği, ifade, eğitim-öğretim, yayın, özgürlüğünü, toplantı ve dernek 
özgürlüğünü, çalışma ve mülkiyet hakkını, asgari geçim düzeyinin sağlanması 
hakkını kapsıyordu. Bu haklar; “diğer bir kişinin özgürlüğünün zarar görmesini 
engellemek, yakın ve muhtemel bir krizi önlemek, kamu düzenini korumak ve 
toplumun refahını ilerletmek”78 amacıyla yasama organı tarafından 
sınırlandırılabilirdi. 

Seçme hakkının kullanılması istisnası hariç, MÇP yönetimi altındaki 
savaş sonrası Tayvan’daki insan haklarının durumu Japon savaş zamanı 
kurallarının genişletilmesinden ibaretti. Yukarda da izah edildiği üzere tek 
istisna oy kullanma hakkıydı fakat uzun bir süre genel seçimler yerel yönetimler 
seviyesinde sınırlandırılmıştır. İlk başlarda, Çin Cumhuriyeti bölgesel 
yönetiminin başkanları temel olarak Japon dönemindeki emsallerinin askeri 
kurallarını devam ettirdiler. 1949’un sonlarından sonra, sıkıyönetim (1949-
1987) ya da Ayaklanmaların Bastırılması için Seferberlik Dönemi Geçici 
Maddeleri’ne (1948-1991) dayanarak Tayvan halkının temel hak ve 
özgürlüklerine ciddi şekilde zarar veren çok sayıda düzenlemeyi uygulayarak 
adayı yönettiler.  MÇP rejimi esas olarak Sun Yat-sen’in “devrimci insan 
hakları”(“geming minquan”[C]) öğretisini takip etti. Bu öğretiye göre; insan 
hakları doğuştan verilmiş haklar değildi, uluslar tarafından ulusa sadık olanlara 
bahşedilen bir haktı. Bu felsefe Meiji Anayasasına dercedilmiş olan imparatorun 
sadık olan tebaasına temel hakları bahşetmesini öngören düşünceyle paraleldi.79 
Kişinin anayasal hakları gerçek işlevlerini, 1980’lerin sonlarından 1990’lı 
yıllarda ortaya çıkan siyasal liberalizasyon ve demokratikleşmeye kadar, yerine 
getirememişti.80 Ancak bu dönemden sonra Tayvan halkının temel hak ve 
özgürlüklerinin seviyesi Japon yönetimi dönemi boyunca var olan düzeyden 
daha yüksek seviyeye çıkmıştı. Bu nedenle, Batı tarzı insan hakları felsefesi, 
diğer dönemlerden daha açık bir şekilde kendini gösterdi.   

 

                                                 
77  Bkz.Wang, id., at 167. Meiji Anayasasında olduğu gibi, 1931 tarihli Geçici Anayasada düzenlenen 

haklar ve özgürlükler kanun yoluyla ihlal edilebiliyordu. 
78  Bkz.Sean, supra note 59, at 255. 
79  Bkz.Ishii, supra note 39, at 398. 
80  Bkz.Hwang & Yeh, supra note 44, at 303. 
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IV. CEZA ADALETİ 

A. Ceza Hukuku 

1. Japon Dönemi 

1896 yılında Japonların Batı tarzı ceza kanunları adaya getirildi.81 1880 
tarihli Japon Ceza Kanunu, 1789 Fransız Devrimi sonucu ortaya çıkan pek çok 
ilkeyi bünyesinde barındırıyordu ve 19.yy’ın Kıta Avrupasının çağdaş adalet 
kavramını esas almıştı. İlk olarak, hiç kimsenin kanunda açıkça suç olarak 
sayılmamış bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağını ifade ediyordu. İkinci 
olarak, kanun önünde eşitlik ilkesini getiriyordu. Adalet yönetimi sanığın sosyal 
sınıfına, mensup olduğu aileye (imparator ailesine karşı işlenen suçlar hariç) ya 
da diğer sosyal ilişkilerine göre değişmiyordu. Üçüncü olarak, suç ve cezanın 
bireyselliği ilkesini düzenliyordu. 1908 yılında, 1907 tarihli Japon Ceza Kanunu 
eş zamanlı olarak hem Japonya’da hem de Tayvan’da yürürlüğe girdi. Alman 
orjinli bu Kanunda sübjektif anlayış açıkça görülüyordu. Kanun, cezanın takdiri 
konusunda hâkime cezanın uygulanmasının ertelenmesi de dâhil geniş takdir 
yetkisi tanıyordu.82    

Şüphesiz ki koloniyal Tayvan’daki belirli ceza kanunları, Avrupa’ya 
özgü bu ilkelere aykırıydı.1898 tarihli Eşkiyaları Cezalandırma Kanunu, yeni 
kabul edilen ağır cezaların geriye dönük olarak uygulanmasına izin veriyordu. 
Fakat bu Kanun 1916 yılından sonra uygulanmadı. 1898 tarihli Hoko [J] (baojia 
[C]) Kanunu kolektif sorumluluğu düzenliyordu yani bir Tayvanlı komşusunun 
suçundan dolayı cezalandırılabiliyordu. Bu hüküm, 1920’lerden sonra nadiren 
kullanıldı ve 1945 yılında hükümsüz oldu. Aynı zamanda Tayvanlılara karşı 
ayrımcılık politikasının bir sonucu olan cezanın ertelenmesi uygulaması, 
1920’lere varmadan terk edildi.83  

1920’lerden sonra, koloniyal Tayvan’da cezaların şiddeti ceza adalet 
sisteminin en önemli endişesi olmaktan çıktı. Bu yüzyılın ilk yarısında, Japon 
Ceza Hukuku, suçu önlemenin suçu cezalandırmaktan daha önemli olduğu 
çağdaş Kıta Avrupası hukuk düşüncesinden etkilendi.  Cezaların süresi, suçluya 
kısas yapılmasından çok ıslah edilmesi amacına yönelikti. Bu gibi fikirler 
koloniyal Tayvan’daki ceza hukukunu etkiledi. Tayvanlı siyasal suçlular, Japon 
yönetiminin ilk 20 yılı boyunca çok ağır yaptırımlara maruz kaldılar. Fakat 
1920’lerden 1930’ların ortalarına kadar çoğunlukla ağır cezalara maruz 
kalmadılar.1920’den önce, toplumun bir üyesi tarafından işlenen adi suçlar sert 
                                                 
81  1896 tarihli 4 sayılı Ritsurei Tayvan’daki ceza hukuku meselelerinin 1880 tarihli Japon Ceza Kanu-

nu’nun ilkelerine göre çözülmesine olanak sağladı.  
82  Bkz.Takayanagi, supra note 39, at 14-18; Ishii, supra note 39, at 563-73. 
83  Bkz.Wang, supra note 3, at 125, 128, 131, 135-36.  1908 ile 1915 yılları arası 62 Japonun cezasının 

ertelenmesine karşın aynı yıllar arasında sadece 4 Tayvanlının cezası ertelenmiştir. 
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cezalandırma ilkesine göre cezalandırılıyordu. Bununla beraber, 1920’lerden 
sonra kırbaçlama cezası kaldırıldı ve pek çok suçlu para cezasıyla cezalandırıldı. 
Aynı dönemde, tüm zorunlu çalışma cezalarının yarısından fazlası altın aydan 
uzun değildi. Yine ömür boyu hapis ve ölüm cezası alanların sayısı hiçbir zaman 
yılda on kişiden fazla olmadı. Savaş zamanı boyunca, suçluların 
cezalandırılması, bir önceki müsamahalı döneme göre biraz ağır olmakla 
beraber ilk 20 yıllık dönemdeki sert yaptırımlara asla dönülmedi. Açıkça 
söylemek gerekirse, Japon yönetimi döneminin son kısmı boyunca Tayvan’daki 
kamu düzeni, cezaların sertliği ile değil suçluların cezalandırılmasının teminat 
altına alınmasıyla sağlanmıştır.84 

2.MÇP Dönemi 

1907 tarihli Japon Ceza Kanununa benzeyen, 1935 tarihli Çin 
Cumhuriyeti Ceza Kanunu, Tayvan’da 1945’in başında yürürlüğe girdi. Bu 
yüzden, yukarda zikredilen; suç ve cezanın kanuniliği, cezanın eşitliği ve ceza 
sorumluluğunun bireyselliği ilkeleri Çin Cumhuriyeti ceza hukukunda mevcuttu. 
Çin Cumhuriyeti ceza kanunu suçun önlenmesine ve aynı zamanda suçlunun 
ıslahına önem veriyordu.85 Bununla beraber Çin Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 
eşitlik ilkesine aykırı olarak, cinayet suçunun veya müessir fiilin mağdurunun, 
suçlunun ebeveynleri veya ebeveynlerinin üst soyu olması hâlinde daha ağır bir 
ceza öngörmekteydi.86 Dahası özel ceza kanunları, kişinin komşusunun 
ayaklanmaya yönelik fiillerini bildirmemesi hâlinde cezalandırılmasını 
öngörüyordu. 1950’de kabul edilen bu kanun, kolektif sorumluluğu kabul 
ediyordu. 1980’lerde nadiren kullanılan bu kanun, 1991 yılında yürürlükten 
kaldırıldı.87 

Japon yönetiminin son döneminde var olan siyasal suçlulara karşı 
müsamahalı tutum MÇP döneminde uygulanmadı. Aynen Japon yönetiminin ilk 
20 yılı içinde yaptığı gibi, MÇP yönetimi 1950’lerden 1980’lere kadar olan 
dönemi boyunca siyasal muhalifleri sert biçimde cezalandırdı. İsyanın 
Cezalandırılması için Kanunda öngörülen cezalar, Japonların eşkıyaları 
Cezalandırma Kanununa benziyordu ve sıklıkla ölüm cezasını öngörüyordu. Bu 
kanun 1991 yılına kadar yürürlükte kaldı.88 1990’ların başlamasıyla, siyasal 
faaliyetlerden dolayı ceza sorumluluğu, devlete karşı şiddet hareketleriyle 

                                                 
84  Bkz.id., at 132-34. 
85  Bkz.Frederick H. Chaffee, et. al., Public Order and Safety in Taiwan, in The Taiwan Experience, 

1950-1980: Contemporary Republic of China 306 (James C. Hsiung et. al. eds., 1981 ). 
86  272, 280, 281.Maddeler. 
87  Bkz.Guoshiguan ed., Zhonghua minguo shi falü zhi (chugao) [History of the Republic of China, Draft 

Gazetteer of Law] 521 (1994). 
88  Bkz.id., at 519-520. 



Tay-sheng WANG    Çeviren: Doğan DURNA 

258 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.I, S.1, Yıl 2011  

sınırlandırıldı. Bu temel özgürlük, Japon yönetimi dönemi boyunca hiçbir zaman 
tanınmamıştı. 

MÇP için, en kıymetli Japon mirası kanunlara saygı gösteren yerel 
Tayvanlılardı.89 Bununla beraber, kişilere MÇP tarafından yüklenen cezai 
yaptırımlar, çok daha sertti. Resmi istatistiklere göre;90 1950-53 yılları 
arasındaki dönem boyunca ceza mahkemelerinde yargılanan sanıklardan, 
çalıştırma cezasına mahkum edilenlerin sayısı para cezasına mahkum 
edilenlerden fazlaydı. 1954’ten sonra, para cezasına mahkûm edilenlerin sayısı 
arttı. Fakat tüm mahkûmiyet kararları içinde çalıştırma cezasına mahkûm edilen 
sanıkların oranı hala %20’ler civarındaydı. Bu mahkûmiyet oranı, Japon 
yönetiminin son dönemindeki orandan 10 puan daha yüksekti.91 

Bilinmeyen nedenlerle çalıştırma cezalarının tüm mahkûmiyet cezaları 
içindeki oranı 1988’den sonraki dönemde tedrici olarak %40’lara kadar 
yükseldi. Buna rağmen, çalışma cezalarının süresi genellikle 6 aydan fazla 
değildi. Bunun yanında, idam cezasına mahkûm edilenlerin sayısı hâlâ yüksekti. 
İdam cezalarının sayısı 1989 yılında ciddi oranda arttı. Çünkü yüksek 
mahkemeye göre; ciddi suçların sayısı eskisine oranla artmıştı ve sert cezalar 
caydırıcı bir unsur olarak kullanılmak zorundaydı.92 Bu uygulama gerçekte, 
kamu düzeninin sürdürülmesi için sert cezaları zorunlu gören Çin hukuk 
geleneğinin bir yansımasıydı. 

B. Ceza Yargılaması ve Polis Yaptırımları 

1. Ceza Mahkemeleri ve Yargılama Usulü 

Japon Ceza Usul Kanunu Tayvan’da 19.yy’ın sonunda yürürlüğe girdi. 
1880 tarihli Japon Ceza Kanunu Yönergesi, yarı soruşturmacı Fransız usulünü 
kabul ederek, Anglo-Amerikan suçlayıcı açık yargılama usulüne tercih etmiştir. 
Bundan dolayı ilk defa avukatın sanığı mahkemede savunmasına izin verilmişti. 
Öte yandan, savcı, Fransa’nın geleneksel uygulaması olarak hâkimle beraber 
yargılamanın bir parçasıydı ve kamu adına suçlama görevini ifa ediyordu ve 
resmi saygınlığını koruyordu. Hâkim yargılamada çok faaldi, bir hakem gibi 
davranmaktan öte sanıktan itiraf elde etmeye çalışıyordu. Ağır cezalık 
davalarda, dava “ön soruşturma”ya gidiyordu, bu aşamada sanık müdafiin 
yardımından yararlanamıyordu. 1922 tarihli Japon Ceza Usul Kanunu 1 Ocak 
1924 tarihinde Tayvan’da yürürlüğe girdi. Yeniden adlandırılan bu yeni kanun 
Alman kökenli bazı tedbirlerle kabul edildi ancak kanundaki orijinal Fransız 
                                                 
89  Bkz.Wang, supra note 3, at 136-37, 182. 
90  Bkz.Taiwan gaodeng fayuan comp., Taiwan sifa tongji zhuanji [Compilations on Statistics of 

Taiwan's Judiciary], 1948-1997.  Metindeki yüzdeler yazar tarafından hesaplanmıştır. 
91  Bkz.Wang, supra note 3, at 132, tablo 4-7. 
92  Bkz.Sifayuan, Sifa anjian fenxi [The Analysis on Judicial Cases] 246-47, 350, table II-51 (1990). 
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etkisi ortadan kaldırılmadı. Bununla beraber, belirtmek gerekir ki; yeni kanun ön 
soruşturma aşamasında sanığın müdafiden yararlanmasına imkân veriyordu.93 

Koloniyal Tayvan’da ceza usulü için özel kanunlar mevcuttu. Bu 
yüzyılın başından itibaren koloni hukuku savcılara ve polise kişileri arama, 
sorguya çekme, ifadeye çağırma ya da suçüstü hali olmadan kişileri tutuklama 
konusunda geniş yetkiler veriyordu. Japon başkentindeki yetkiler yalnızca sorgu 
yargıcına aitti.94  

Bu tarz ceza yargılaması savaş sonrası Tayvan’da sürdürüldü. Çin 
Cumhuriyeti’nin 1935 tarihli Ceza Usul Kanunu “ön soruşturma” sistemi hariç 
yarı soruşturmacı metodu kabul etmişti. Bu Kanun savcıyı “sorgu hâkimi” gibi 
görüyordu. Bu yüzden savcılara, kişileri arama, sorguya çekme, ifadeye 
çağırma, tutuklama yetkisi veriyordu. Savcılarca yürütülen soruşturma esnasında 
şüphelinin müdafiden yararlanmasına izin verilmiyordu.95 1967’de Kanun Ceza 
Usul Kanunu olarak yeniden adlandırıldı fakat ceza yargılamasının temel 
yapısına dokunulmadı. 1982 yılına kadar şüphelinin savcı ya da polis tarafından 
sorgulanması sırasında müdafiinin bulunmasına izin verilmedi. Tayvan 
mahkemelerinin ağır iş yükünü azaltmak amacıyla yapılan 1990 değişiklikleri, 
yargılamanın basitleştirilmesini güçlendirdi ve usulün hızlandırılması amacıyla 
yeniden temyiz hakkını önemli ölçüde kısıtladı.96 Bir yüzyıl sonra, 1995 yılında 
savcının tutuklama yetkisi Anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırı 
bulundu. Daha sonra bu hüküm 1997’nin sonlarında Yasama Yuanı tarafından 
yürürlükten kaldırıldı.97     

2. Polis Tarafından Uygulanan Cezai Yaptırımlar 

Japon yönetimi dönemi boyunca polise, belli bazı “suçlarla” ilgilenmesi 
konusunda yetki verilmişti. Kısa Yargılama Kanunu polise, pek azı mahkeme 
tarafından incelenebilen, belirli kabahatlerde (1904’ten sonra) ve idari suçlarda 
(1896’tan sonra) hızlı şekilde karar verme imkânı tanıyordu. Bu sırada, 1906 
tarihli Tayvan Başıboş Serserileri Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre; evsiz 
iş bulması ya da bir yere yerleşmesi konusunda uyarılıyordu. Evsiz bir yere 
yerleşemez ve iş bulamazsa, bir ila üç yıl bir süre için evsizler çalışma kampına 
gönderiliyordu. Bir kişinin çalışma kampına gönderilmesi kararı görünüşte, 
“kamu düzeninin sürdürülmesi için yer değiştirmeydi” ancak gerçekte cezai bir 

                                                 
93  Bkz.Takayanagi, supra note 39, at 20-22; Wang, supra note 4, at 291. 
94  Bkz.Wang, supra note 3, at 129-30.  Savcı şüpheliyi 20 güne kadar tutuklama yetkisine sahipti. (1905-

1923) ya da 10 gün (1924-1945). Polisin tutuklama yetkisi yoktu.  
95  Bkz.Wang, supra note 1, at 141-43.  Savcının şüpheliyi 2 aya kadar tutuklama yetkisi vardı ve mah-

kemenin onayıyla bu süre 4 aya kadar uzatılabiliyordu. Kanuna göre; polis, kişileri ifade vermeye ça-
ğırmak, sorgulamak, arama yapmak ve tutuklamak için savcının iznini almak zorundaydı. 

96  Bkz.Wang, supra note 4, at 241. 
97  Bkz. Ceza Usul Kanunun 245. Maddesi; Yüksek Hâkimler Konseyinin 392 sayılı yorumu.  
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yaptırımdı. Bu karar genel valinin onayıyla polis tarafından veriliyordu ve bu 
kararlar aleyhine herhangi bir yargı yoluna başvurulamıyordu. Bununla beraber 
belirtmek gerekir ki; savaş döneminin sona ermesiyle birlikte nerdeyse hiç 
kimse çalışma kamplarına gönderilmedi.98      

MÇP dönemi boyunca polise sadece idari suçlara ilişkin kısa yargılama 
yetkisi verildi. Bununla birlikte, MÇP rejimi Japon çalışma kampı sistemini 
sürdürdü ve geniş ölçekli olarak uyguladı. Polis Tayvan Garnizon 
Komutanlığı’nın emriyle kişilerin çalışma kampına gönderilmesine karar 
verebiliyordu.   

Bu durum 1980’lere kadar değişmedi.1980’de toplanan Yüksek 
Yargıçlar idari suçlardan dolayı tutuklama ve zorunlu çalışma cezası kararının 
polis otoriteleri yerine mahkemelere ait olması gerektiğini ifade etti. Bununla 
beraber, bu sistem, Yüksek Yargıçların bu durumu anayasaya aykırı bulduğu 
1990 yılına kadar varlığını sürdürdü.99 Nihayet bu sistem, 1991’de kamu 
düzeninin sürdürülmesi için kanunla değişti. Bundan sonra, tutuklama, geçici 
olarak uzaklaştırma ya da işten yasaklama gibi yaptırımlarla cezalandırılabilir 
idari suçlarda mahkemeler karar vermeye başladı. Benzer şekilde, 1985’ten 
sonra mahkemeler kişilerin çalışma kamplarına gönderilmesine ilişkin polis 
kararlarını incelemeye başladı. Çalışma Kampları sisteminin 1992’deki 
revizyonuna rağmen 1995’te çalışma kampları sisteminin bazı hükümlerini, 
hukukun adilane bir şekilde uygulanmasına aykırı görerek Anayasaya aykırı 
buldu.100 Yasama organı bu karar doğrultusunda anayasaya aykırı bulunan bu 
maddeleri 1996’nın sonunda değiştirdi.  

3. Mahkemeye Erişim 

Japon dönemi boyunca, ceza mahkemelerinde görülen davaların sayısı, 
polis tarafından karara bağlananlara göre çok daha azdı. Bu nedenle, Japon 
hâkimiyeti altındaki yerel Tayvanlılar, Batı tarzı ceza usulünün uygulandığı 
modern mahkemelerde sıklıkla yargılanamadılar. Bu Japon yönetimi için pek de 
önemli değildi. Duruşmasız bir yargılama sistemi oluşturmanın arkasında yatan 
esas amaç, açıkça, Tayvanlıların gözünde Japon koloni hükümetini temsil eden 
polisin otoritesini güçlendirmekti. Aslında çoğunluğu Japonlardan oluştuğu 
halde, koloni yargı mensupları, halkın gözünde polisten daha fazla saygınlık 
kazandı. Etnik kökenlerine bakılmaksızın pek çok avukat davalarda sanıkları 
savunurken işlerini çok iyi yapmışlardır. Tayvanlı entelektüeller aynı zamanda 
adil yargılama usulü (due process) kavramını da öğrenmiş oldular.101 Sonuç 

                                                 
98  Bkz.Wang, supra note 3, at 99- 100, 119-125. 
99  Bkz.Yüksek Hakimler Konseyinin 166 ve 251 sayılı yorumları.  
100  Bkz.Yüksek Hakimler Konseyinin 384 sayılı yorumu.  
101  Bkz., Wang, supra note 3, at 80-84, 86-88, 100-02, 130-31. 
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olarak, insanlar bir mahkeme tarafından yargılanmayı tercih eder duruma 
geldiler. 

MÇP dönemi boyunca, mahkemeler ceza yargılamasında polise nazaran 
daha önemli bir rol oynadılar. Bunun yanında, Japon dönemine tezat biçimde, 
MÇP askeri mahkemeleri de sivil halkın ceza yargılamasına dahil oldu. MÇP 
dönemi mahkemeleri başlangıçta, adil yargılama usulüne ilişkin Batı fikirlerinin 
gerekliliği konusunda ısrarcı olmayan, Ana Karalılar tarafından idare 
edilmişlerdir.102 Otoriter yönetim bağlamında, MÇP’nin yargı otoriteleri, sanığın 
insan haklarına ve onuruna genellikle sınırlı bir önem vermişlerdir. Bunun 
değişmesi 30-40 yıl almıştır. Tayvan’ın son demokratikleşme sürecinde, yargı 
otoriteleri, sanığın insan haklarına önceden olduğundan daha fazla saygı 
göstermeleri gerekmektedir. Yalnızca suçlunun onurunu ve haklarını savunan 
yargı bağlamında halkın mahkemelere erişmesi genel olarak halka fayda getirir.    

      

V. MEDENİ ADALET       

A. Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku 

1. Japon Dönemi 

1898 tarihli Japon Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu’nu 
taslaklarını kendine model almıştı. Bu kanun, üç temel ilkesiyle (sözleşme 
özgürlüğü, kusur sorumluluğu, mutlak mülkiyet) 19.yy Batı bireyciliği 
kavramını benimsemişti. Bu kanun, ilkece, yalnızca, adada bulunan başkentten 
gelen Japonlara uygulanabilir idi.103 Sadece Tayvanlıları ilgilendiren medeni ve 
ticari meseleler, Çin hukuk geleneğinden etkilenen “eski Tayvan örfü” 
tarafından düzenlenmekteydi. Bununla birlikte, tüm bu eski örf ve adetler Japon 
hukukçularca, Batı hukuku eğitimi ile birlikte “örf ve adet hukuku” olarak kabul 
edilerek, değiştirilmiştir. Dahası, bazı özel medeni hukuka ilişkin kanunlar daha 
da ileri giderek örf ve adet hukukunun yerini almıştır. Sonuç olarak, Kıta 
Avrupasının, mülkiyet, rehin ve ipotek gibi kurumları 1905 civarlarında 
Tayvan’a girdi. Ek olarak, yerli Tayvanlılar adada ikamet eden Japonların Kıta 
Avrupası medeni ve ticari sistemini kullanma deneyimlerinden etkilendi 
(örneğin; şirket ve kambiyo senedi kavramı gibi).104  

1923’ün başında, Kıta Avrupası medeni ve ticaret hukuku yerli 
Tayvanlıların yaşamına, Japon Medeni ve Ticaret Kanunları yoluyla, geniş 
                                                 
102  Bkz., Wang, supra note 4, at 259-61. 
103  Bkz., Takayanagi, supra note 39, at 31; Ishii, supra note 39, at 591; Ritsurei No. 8 of 1898. Japonların 

karıştığı ve arazideki mülkiyet hakkına  ilişkin olmayan  Tayvanlıların medeni hukuka ilişkin mesele-
leri Batı tarzı Japon hukukuna göre hallediliyordu. 

104  Bkz.,  Wang, supra note 3, at 146-160. 
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ölçüde girdi. Aile ve miras hukuku kitapları istisnası dışında bu kanunlar 
uygulandı. Bu istisnalar anlamsızdı, bununla birlikte, mahkemeler, Tayvanlıların 
aile ve miras davaları hakkında karar verirken örf ve adet hukukuna modern Batı 
hukukun fikirlerini ve terminolojisini taşıdı. Yine de Çin hukuk geleneğinin 
etkisi güçlü bir şekilde Tayvan örf ve adet hukukunda kalmaya devam etti, 
örneğin; kızların murislerinden kalan aile gayrimenkulleri üzerinde miras 
hakları y.105   

2. MÇP Dönemi 

Alman kanunlarını model alan, Çin Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve 
ticari kanunları, 25 Ekim 1945’te yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda Alman 
kökenli Japon medeni ve ticari kanunları hakkında yirmi yıldan fazla deneyime 
sahip olan yerli Tayvanlılar için Çin Cumhuriyeti kanunu yeterince tanıdıktı. 
Dahası, Çin Cumhuriyeti’nin aile ve miras hukuku Japonların Tayvan örf ve 
adet hukukuna yaptıklarından daha fazla Batı unsurunu benimsemişti. Örneğin; 
kız çocukları artık vefat eden ebeveynlerinden kalan mülkler üzerinde miras 
hakkına sahipti. Ana Karadan gelenler, Çin Ana Karasında yaşadıkları dönemde 
Çin Cumhuriyeti kanunlarını uygulamakta zorlanıyorlardı. Bu uygulama 
zorlukları, kanunlar Tayvan’da uygulanmaya girişildiğinde önemli ölçüde azaldı 
çünkü Japon yöneticiler arkalarında gayrimenkul ve hane halkı için eksiksiz bir 
resmi kayıt sistemi bırakmışlardı. Bu miras, Tayvan’da nispeten yaygın 
mahkeme binalarını da içeriyordu.106 Ek olumlu bir etken olarak savaş sonrası 
Tayvan’da barışçı bir kamu düzeni uzun süre sürdürüldü.  

Çin Cumhuriyeti’nin medeni ve ticaret hukuku Tayvan’da yürürlüğe 
girdikten sonra dinamik bir şekilde gelişti. İlk olarak, şahsi mallar üzerinde 
rehin, menkul kıymet borsası, cezalandırıcı tazminat, içtinap emri gibi Amerikan 
tarzı hukuk kavramları ilk önce pasif şekilde daha sonra faal olarak Çin 
Cumhuriyeti hukukuna girdi.107 İkinci olarak, 1980’lerin ortalarından bu yana, 
Çin Cumhuriyeti medeni kanununun kadınlara ilişkin ayrımcı pek çok hükmü, 
kısmen Tayvan’daki feministlerin taleplerine yanıt vermek için değiştirildi.108 
Nihayet 1999 yılında, Medeni Kanunun Borçlar Kitabının maddelerinin üçte biri 

                                                 
105  Bkz., id., at 145-46, 161-68. 
106  Bkz., id., at 182-83. 
107  ABD’nin yardımları nedeniyle, Amerikan tarzı menkul rehni, 1963 tarihli Ticari Muamelelerin Kişisel 

Mallar Yoluyla Teminat Altına Alınmasına Dair Kanunla ve menkul kıymetler borsasında, 1968 tarih-
li Borsa Kanunuyla düzenlenmiştir.  ABD’nin ticari müzakerelerinin baskısı altında, Anglo-Amerikan 
hukukunun cezalandırıcı tazminat kavramı 1985 tarihli Telif Hakkı Kanununun 33.Maddesi (şimdi 
88.)ile kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Aile İçi Şiddet Faaliyetlerinin Önlenmesi ve 
Cezalandırılıması İlişkin Kanunla Amerikan tarzı mahkeme emri 1990’larda kabul edildi.  Bkz. 
Wang, supra note 4, at 334. 

108  Bkz, e.g., Medeni Kanunun 1002, 1017, 1030-1, 1089 maddelerine ilişkin, Yüksek Hakimler Konse-
yinin 365, 410, 452 sayılı yorumları. 
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ve artık sıradan hâle gelen pek çok çeşit kural kodifiye edilerek kanuna işlendi. 
Medeni kanunun eşya hukukuna ilişkin kitabında esaslı bir değişiklik 
tartışılmaktadır.109 

B. Medeni Yargılama Usulü ve Arabuluculuk 

1. Medeni Usul Hukuku 

Japon Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 19.yy’ın sonunda 1890’da 
yürürlüğe girmiştir. Benzer şekilde, 1890 kanunuyla oluşturulan Alman tarzı 
mahkeme sürecini basitleştirebilmesi amacıyla hâkimin otoritesini 
kuvvetlendirmek ve tarafların haklarını zayıflatmak için 1905’te özel bir kanun 
yasalaşmıştır. 1926 tarihli Japon Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu daha 
sonra Tayvan’da uygulanmıştır. Yeni kanun, medeni yargılama hukuku 
sisteminin temel yapısını değiştirmemekle beraber yargılamayı hızlandırmak 
için belirli değişiklikler getirmiştir. Öte yandan, koloniyal ceza usul hukukundan 
farklı olarak, 1923’ten bu yana Tayvan’da ki medeni yargılamayı düzenlenmek 
için kanunda herhangi bir özel hüküm bulunmamaktaydı.110  

1945’ten sonra, 1935 tarihli Çin Cumhuriyeti Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu 1926 tarihli Japon Kanununun yerini aldı. Ancak bu 
kanun özü itibariyle ardılı olduğu Alman tarzı medeni yargılama usulünü devam 
ettirdi. Daha sonra, ceza usul hukukunda olduğu gibi, 1968 yılında ufak 
değişikliklerle beraber, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun adı da Medeni 
Yargılama Kanunu olarak değiştirilmiştir. 1968 tarihli Kanun, medeni yargılama 
hukukunun genel yapısını, değiştirmeyerek muhafaza etmiştir. 1990’a kadar 
mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak amacıyla seri yargılama ve hâkimler 
tarafından yapılan arabuluculuk vurgulandı. Bu çerçeve de yeniden temyiz hakkı 
sınırlandırıldı. Daha da önemlisi, 1999 ve 2000 yıllarında medeni yargılama 
hukukunu Tayvan’a daha uygun hale getirmek amacıyla Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda (Medeni Kanun gibi) bu yüzyıldaki en kapsamlı 
değişiklik yapıldı.111 

2. Hukuki Uyuşmazlıklarda Resmi Arabuluculuk 

Japon döneminin başlangıcından beri yerel hükümet, Çin hukuk 
geleneğine uygun olarak hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuğa izin 
vermiştir.1904 tarihli Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu herhangi 
bir hukuki uyuşmazlığın yerel hükümetin başkanı tarafından çözülmesine imkân 
tanıyordu. Taraflar uzlaşmaya vardıkları takdirde, davalarını mahkemeye 

                                                 
109  Bkz., Wang, supra note 4, at 330-34.  Değiştirilmiş Borçlar Kitabı 5 Mart 2000 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 
110  Bkz.Takayanagi, supra note 39, at 32; Wang, supra note 3, at 50, 55. 
111  Bkz.Wang, supra note 4, at 359-362. 
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götüremiyorlardı fakat yerel hükümet tarafından sağlanan anlaşmanın cebri icra 
yoluyla yerine getirilmesi için başvuruda bulunabiliyorlardı. Arabulucu olan 
kamu görevlileri, ellerinde bulundurdukları güçleri ve prestijleri ile 
uyuşmazlığın çözümü için taraflara önerdikleri çözümü kabule zorluyordu. Bu 
durum gerçekte, hukuki uyuşmazlıklar üzerinde herhangi bir mahkeme 
incelemesine tabi olmadan yargılama yetkisinin kullanılması anlamına 
geliyordu.112 

MÇP yönetimin başlamasından kısa bir süre sonra, Çin’in il 
arabuluculuk sistemi Tayvan’a getirildi. İl Arabuluculuğuna İçin Kanun 1955’te 
yayımlandı. Bu Kanuna göre oluşturulan arabuluculuk komitesi (resmi 
görevlilerden çok yerel halktan oluşan), takibi şikayete bağlı suçlarla ve hukuki 
uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmakla görevliydi. Tarafların uzlaşmaya 
varması halinde mahkeme anlaşmayı inceleyebiliyordu (1982’den sonra 
zorunlu) ve taraflar anlaşmanın cebri icra yoluyla uygulanması için mahkemeye 
başvurabiliyorlardı. Japon idari arabuluculuk sisteminin aksine, il 
arabuluculuğunda mahkeme, ek bir hukuki uyuşmazlık çözümü mekanizması 
olmasına rağmen, yargısal inceleme yapabiliyordu.113  

3. Mahkemelere Erişim  

Japon egemenliği döneminde, Tayvan halkı ilk önceleri 
uyuşmazlıklarını idari arabuluculuk yoluyla çözmeyi, mahkemeye götürmeye 
tercih ediyordu. Fakat 1920’lerden sonra medeni uyuşmazlıklarının çözümü için 
modern mahkemeleri kullanmaya alıştılar. Mahkeme önünde görülen 
uyuşmazlık sayısı tedrici olarak idari arabuluculuk usulü ile görülen uyuşmazlık 
sayısını geçecek sayıya kadar yükseldi. Tayvanlıların bu olumlu tutumu, usul 
kanunlarıyla beraber Batı tarzı medeni hukuk ve ticaret kurallarının nihai olarak 
kabul edilmesi hususunda bir eğilimi teşvik etti.114 

Bununla beraber, Japon yönetimi döneminde uyuşmazlıkların mahkeme 
önünde çözülmesi fazlaca beklenmiyordu. Japon otoriteleri, mahkemelerin iş 
yükünü azaltmak ve yargıya yatırım yapma konusundaki isteksizlikleri 
nedeniyle idari arabuluculuğu teşvik etmek konusunda fazlaca istekliydiler. 
Ancak, Han Çinlilerinin uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmekten kaçınma 
geleneğinin etkisi ile Japon hâkimlerin ana dillerine ve örf ve adetlerine alışık 
olmaması yönündeki endişeler, Tayvanlıların hukuki uyuşmazlıklarını çözmede 

                                                 
112  Bkz.Wang, supra note 3, at 90-91. 
113  Bkz.Wang, supra note 4, at 248-49. 
114  Bkz.Wang, supra note 3, at 91-94. 
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mahkemeleri kullanmak konusunda tereddüde düşürdü. Davaların zaman alması 
ve maliyetli olması pek çok kişiyi mahkemelere başvurmaktan alıkoydu.115 

MÇP yönetimi dönemi boyunca mahkemelerdeki dava sayısı artmaya 
devam etti. Batı tarzı pozitif hukukun kişilerin davranışları üzerindeki etkisi 
eskisinden daha da fazlaydı. Kentleşme olgusuyla karşı karşıya kalan 
Tayvan’da, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, taraflar her iki tarafla da 
ilişkisi olan, iyi bilinen saygın bir arabulucu bulmakta zorlanıyorlardı. Bu 
nedenle, mahkeme gibi devlet otoritelerinden yardım istemeye son çare olarak 
başvuruyorlardı. Tayvan’daki kapitalist ekonomi, mahkemeye gitmeden 
çözülme imkânı olmayan pek çok karmaşık uyuşmazlığı da beraberinde 
getirdi.116   

Ancak Japon döneminden farklı olarak, mahkemede çözülen hukuki 
uyuşmazlıkların oranı MÇP yönetimi döneminde azaldı. Şöyle ki; devlet 
otoriteleri hukuki uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümü için, mahkeme 
hakemliği, il hakemliği ve iş hakemliğinden oluşan üç çeşit usul getirmişti. 
İstatistik yorumlarına göre; 1976-84 yılları arasında tüm hukuki uyuşmazlıkların 
%82’den fazlası dava yoluyla çözülürken, 1985-93 yılları arasında bu sayı %64 
olmuştur. Son olarak 1997 yılına gelindiğinde, yukarda sayılan arabuluculuk 
usulleriyle çözülen hukuki uyuşmazlık sayısı, mahkeme önünde çözülen hukuki 
uyuşmazlık sayısı ile hemen hemen aynıydı.117 

MÇP rejimi, mahkemelere yeterince yatırım yapmadı. Ağır iş yükü 
yargılama sürelerinde makul olmayan gecikmelere neden oldu. Bu durum, 
kişilerin mahkemeleri kullanmasını engelledi. Yine belirtmek gerekir ki, asliye 
mahkemelerinde cebri icra yoluna başvuran alacaklıların, mahkemelerden 
yararlanma dereceleri 1990’lı yıllarda önceki yıllara göre daha azdı. MÇP rejimi 
adalet yönetiminin kalitesini geliştirmedi ve insanların uyuşmazlıklarının 
çözümü için mahkemeleri kullanmalarını zorlaştırdı. Daha da kötüsü, 
Tayvan’daki yargıçların yolsuzluk imajından kaynaklanan, mahkemelere 
güvensizlik Tayvan’da yaygın bir kanaat olarak kaldı.118 Tayvan’da yargı 
reformu konusunda oluşan güçlü talep neticesinde, 1999 yılının temmuz ayında 
bu amaçla ulusal bir konferans yapıldı.   

 

 

 

                                                 
115  Bkz.id., at 84-85, 91, 95. 
116  Bkz.Wang, supra note 1, at 154. 
117  Bkz.Wang, supra note 4, at 368-69. 
118  Bkz.id., at 369-72; Wang, supra note 1, at 153. 
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VI.SONUÇ 

1895 yılında, Japonya Tayvan’a kendi Batılılaşmış hukukunu getirmiş 
ve Tayvan devlet hukukunda “gelenekçi Çin anlayışından uzaklaşarak, Batıya 
yönelme” eğilimini başlatmıştır. Japon yetkililer, Tayvan’da Batı tarzı 
anayasacılığa gereken değeri vermemiş ama Tayvanlılar 1920’lerde Japonların 
kötü yönetimine karşı bu fikri benimsemeye başlamıştır. Batı tarzı cezai 
tedbirler Tayvan’a Japon idaresi altında gelse de, insan hakları Japon ceza 
adaleti sisteminde ihmal edilmiştir. Bu yüzden Batı tarzı kurumlardan en çok 
medeni hukuk sistemi etkilenmiştir. 

1945’teki rejim değişikliği durumun düzelmesini sağlayamamış hatta 
bazı açılardan daha da kötüye götürmüştür. Daha sonra gelecek olan MÇP rejimi 
de Japon yönetimi dönemi boyunca kısıtlanmış olan Tayvan halkını eşit siyasi 
katılımdan ve temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakmıştır. MÇP 
yönetiminde siyasi huzursuzlukların bastırılması, 1920’lerden sonraki Japon 
yönetimi döneminden daha sert olmuştur. Aynı zamanda kamuoyunun 
mahkemelere güveni Japon dönemine nazaran daha azdı. Benzer şekilde, 
Batının bireyciliği, liberal kurumları ve fikirlerinin alınmasında sadece medeni 
hukuk ve ticaret hukuku alanlarında bir ilerleme sağlanmıştır. Her ne kadar 
80’lerin ikinci yarısından itibaren, anayasa ve ceza hukukunda 1920’lerde 
ulaşılmış olan doruk noktası aşılmış olsa da medeni hukuk ve ticaret hukuku 
alanlarında da küresel hukuki gelişmelere ayak uydurulmaya devam edilmiştir. 
Yirminci yüzyılın sonunda Tayvan adım adım liberal ve demokratik bir ülke 
haline geldi. Elbette, üç yüz yılı aşan bir hukuki modernizasyonun sonucu olan, 
Batı tarzı kanunların iktibas edilmesi bunların aynen Batı ülkelerindeki gibi 
uygulandığı anlamına gelmez. Tayvan halkı kendi geleneksel anlayışlarından 
oldukça farklı olan Batı tarzı hukuki kurum ve fikirlerden sadece bir yüzyıl 
faydalanmıştır. Tayvan’ın son yüzyıldaki zorlu tarihi düşünüldüğünde Tayvan 
bu alanda kayda değer derecede ilerleme kaydetmiştir.      
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