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İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve 
UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

UNESCO 
Felsefe ve İnsan 
Hakları Kürsüsü

Bültenimizin bu sayısında, üniversitelerimiz-
deki İnsan Hakları Merkezlerinden Hacettepe 
Üniversitesinin “İnsan Hakları ve Felsefesi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi” tanıtılıyor. Tanıt-
malar tamamlandığında, bu Merkezlerin bünye-
sinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 
yürütülen lisansüstü programlarda yapılan tez 
ve proje çalışmalarına da yer vermek istiyoruz. 

Bu tanıtımdan başka bu sayıda, Merkezimizin öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Şimga’nın, dün-
yamızın bütün ülkelerinde kadınların büyük çoğun-
luğunun insan hakları bakımından durumuyla ilgili 
yazısı; ülkemizdeki adîl yargılanma hakkıyla ilgili 
bazı sorunları ele alan Musa Toprak’ın yazısı ve öğ-
rencilerimizden Yusuf Adem Uzun’un insan hakla-
rı eğitiminin sosyal hizmetler için önemini, dola-
yısıyla gerekliliğini dile getiren yazısı yer alıyor. 

Bu sayımızdaki “Söyleşi”, bir grup arkadaşıyla bir 
vakıf  kurarak, ülkemizde ilk defa ceza infaz kurum-
larındaki çocuklarla ilgili çalışmalar yapan ve bu 
çalışmalarla bu çocuklara bakışın değişmeye başla-
masına yol açan Güney Haştemoğlu ile yapılmıştır.

Bu sayı hazırlandıktan sonra aldığımız önemli 
bir haber, Hukuk Fakültelerimizin programlarına 
“hukuk mesleğinde ahlâk ve etik içerikli dersle-
rin müfredatta öncelikle seçmeli ders olarak yer 
alması, zaman içerisinde de zorunlu derslere da-
hil edilmesi hususunun üniversitelerin ilgili ku-
rullarında müzakere edilmesi [Yargıtayca] uygun 
görülmüş” olduğudur. Açık-seçik kavramlara 
ve dikkatle seçilmiş örneklere dayanarak yapıl-
dığı takdirde, bu dersin insan haklarını işbaşın-
da gözardı etmeyen hukukçuların yetişmesine 
katkıda bulunabileceğini, böylece de hukukla 
yapılan adaletsizliklerin azalabileceğini düşünü-
yor ve bu tavsiyeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

***

Okurlara NOKTALI VİRGÜL İSTİLASI
İoanna Kuçuradi

İnsan hakları eğitiminde insan hakları, çoğu zaman hukuk olarak öğretil-
mekte, böylece günlük yaşamda yapıp ettiklerimizin insan haklarının ko-
runmasında veya ihlal edilmesindeki rolü gözden kaçırılmaktadır. 

Bir binadaki merdivenin iniş yönündeki son basamağını, diğer basamak-
lardan daha yüksek veya daha kısa yapan bir ustanın ve bunun denetimini 
yapan ama düzeltilmesini istemeyen bir mühendisin, o merdivenden inen 
ve bunun farkında olmayan bir kişinin düşüp beyin kanaması geçirebile-
ceğinin, böylece de o kişinin yaşama hakkının ihlaline yol açacağının far-
kında mıyız?

Hergün televizyon ekranlarında gördüğümüz bina yangınlarının kaçının, 
söz konusu binanın elektrik tesisatını yapanın yeterli bilgi ve dikkatle yap-
mamasından kaynaklandığını biliyor muyuz?

Yine televizyon ekranlarında neredeyse hergün gördüğümüz, insanların 
ölümüne veya hayatboyu sıkıntı çekmelerine yol açan birçok yanlış teşhi-
sin, yapılan tıp eğitimiyle ve tıp etiği eğitimiyle ilgisinin farkında mıyız?

Ve kitaplardan gazete yazılarına, afişlerden ilânlara uzanan noktalı virgül 
istilası, dil eğitimindeki sorunlardan en basit birisine örnek değil mi? Olur 
olmaz yere konan noktalı virgüle göz alışıyor ve kişiler noktalı virgül mo-
dasına farkında olmadan kapılıyor. Dilde yalnız noktalı virgül değil, yanlış 
kullanılan bazı kelimeler de moda oluyor –bizde ‘algılama’ kelimesiyle 
olduğu gibi. Bu da seçik düşünmeyi engelliyor. 

Bir süre önce basınımızda çıkan bir yazıya göre, Portland Eyalet Üniversi-
tesinde üç araştırmacı, bir “akademik tarafsızlık” deneyi yapmış. Bu ekip, 
“ırk, kimlik ve cinsellik üzerine makalelerin yayınlandığı, önde gelen ha-
kemli dergilere 20 adet, kasıtlı olarak çarpıtılmış” makale yollamış. Maka-
lelerin 7’si kabul edilmiş, 4’ü de farklı dergilerde yayınlanmış! Araştırma-
yı yapanların verdiği bilgiye göre, bu yazıların özelliği, şu anda o alanda 
moda olan ifadelerin kullanılmasıydı. (Cumhuriyet, 14 Ekim 2018)

Bu örnekleri vermekle amacım, genel olarak örgün eğitimin düzeyinin düş-
mesinin yol açtığı –başta yaşama hakkı olmak üzere– zincirleme insan hak-
ları ihlalleridir: Doğru dürüst eğitilmemiş insanlar –yani eğitim hakkı yete-
rince korunmamış insanlar– başka insanların haklarını ihlal etmiş oluyor. 
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1. Ülkemizde Adlî Yardım Sistemi 
Adlî yardım, maddî imkânlarının yetersizliği nedeniyle 
bir avukatın yardımına başvurma olanağından yoksun 
olan kişilere, ücreti devlet bütçesinden karşılanarak bir 
avukat sağlanması demektir. Ülkemizdeki adlî yardım 
uygulamasında bu hizmet üç ayrı yoldan sağlanmakta-
dır. Birincisi, barolar tarafından kişilere ücret ödemeden 
hizmetinden yararlanacakları bir avukatın tayin edilmesi-
dir, ki Türk hukukunda bu uygulamaya “adlî yardım” adı 
verilmektedir. İkinci olarak, “adlî müzaheret” adı verilen 
uygulama ile mahkemeler tarafından özel hukuk uyuş-
mazlıklarında ve idarî yargılamada mahkeme masrafla-
rından muafiyet tanınması söz konusudur. Üçüncü olarak 
da uygulamada kısaca “CMK avukatlığı” adı verilen “zo-
runlu müdafiilik” adlı uygulama mevcuttur. Uluslararası 
kabul edilmiş genel yaklaşımda bu üç hizmetin üçü de 
“adlî yardım” olarak adlandırılmaktadır. 

Türk hukukunda “adlî yardım” olarak adlandırılan baro 
tarafından avukat görevlendirilmesi hizmetinde ihtiyaç 
sahibi kişiler, baroya başvurarak maddî imkânlarının ye-
tersiz olduğunu ve taleplerinde haklı olduğunu gösteren 
deliller sunmakla yükümlüdür. Barolar bu talepleri ince-
leyerek avukatlık ücretini karşılama olanağı olmadığına 
ve dava konusu yapmak istediği konuda haklı olduğuna 
kanaat getirdikleri kişilere, ücreti genel bütçeden barola-
ra aktarılan paradan karşılanmak üzere bir avukat tayin 
ederler. 

Uygulamada “adlî müzaheret” adı verilen hizmette ise, 
yargılamayı gerçekleştiren mahkemeye başvuran kişi, 
kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zora dü-
şürmeksizin mahkeme masraflarını karşılama olanağı 
bulunmadığını gösteren delilleri sunarak yargılama harç 
ve masraflarından muafiyet kazanmaktadır. Adlî yardımı 
düzenleyen Avukatlık Kanunu 176. maddesine ve Hukuk 
Muhakemesi Kanununun 334. maddesine baktığımızda, 
her iki maddede de hem mahkeme masrafları hem de avu-
katlık ücretlerinin karşılanacağı hüküm altına alınmışsa 
da, uygulamada çoğu zaman barolar sadece avukat tayi-
nini yapmakta, mahkemeler ise sadece yargılama ücretin-
den muafiyete karar vermektedirler.  

“Zorunlu müdafiilik” veya kısaca “CMK avukatlığı” adı 
verilen hizmette ceza yargılamasında müdafii veya veki-
li bulunmayan kişilere, Ceza Muhakemesi Kanununda 
belirtilen şartları taşımaları halinde avukat görevlendiril-
mektedir. Diğer uygulamalardan farklı olarak bu adlî yar-

dım türünde, kişilerin maddî durumları değerlendirmede 
dikkate alınan bir ölçüt değildir. Ülkemizdeki ceza muha-
kemesinde soruşturma veya kovuşturma altında olan her-
kese, talebi halinde bir avukat görevlendirilir. Alt sınırı 
en az beş yıl hapis cezasını gerektiren bir suçla suçlanan 
kişilerin ve 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya 
da meramını ifade edemeyecek derecede malul olan kişi-
ler söz konusu ise, ceza muhakemesinin müdafii olmadan 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu kişilerin avukatı yok 
ise, talepleri aranmaksızın bir avukat tayin edilir. Sisteme 
uygulamada “zorunlu müdafiilik” denilmesine rağmen 
sadece sanığa değil, mağdura ve suçtan zarar gören kişile-
re de avukat tayin edilmektedir. İlgili kişiler, cinsel saldırı 
suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlar söz konusu ise, baro tarafından kendilerine avukat 
görevlendirilmesini isteyebilirler. Mağdur veya suçtan 
zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savu-
namayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat 
görevlendirilmesi için talep aranmaz. 

2. Adlî Yardım Sistemindeki Temel Aksaklıklar
Kısaca ortaya koyduğumuz bu üç uygulama ülkemizde-
ki adlî yardım sistemini teşkil etmektedir. Adlî yardım 
hizmetinin üçe bölünmüş olması, özellikle mahkeme 
masraflarından muafiyet konusunda önemli sorunlar ya-
ratmaktadır. Zira hukuk muhakemesi sistemimiz ve idarî 
yargılama sistemimiz adlî yardım talebi için kişinin mah-
kemeye usulüne uygun bir dilekçe ile başvurmasını ve 
hem maddî durumunun yetersiz olduğunu ve hem de da-
vasında en azından görünüşte haklı olduğunu bir dilekçe 
ile mahkemeye bildirmesini şart koşmaktadır. Bu koşulu 
bir avukat yardımı olmaksızın yerine getirmek son dere-
ce güçtür. Dava masraflarını karşılayamayacak durumda 
olan kişilerin genel olarak ait oldukları sosyoekonomik 
sınıflar düşünüldüğünde, mahkemeye dilekçe ile adlî yar-
dım talebini ve gerekçeleri ile destekleyici belgeleri sun-
mak koşulu, aşılması neredeyse olanaksız bir engel teşkil 
etmektedir. Kanunun öngördüğü bu koşulu sağlamak ile 
dava açmak arasında yok denecek kadar küçük bir fark 
bulunmaktadır. Bu nedenle adlî yardım talepli davaların 
çoğu baro tarafından tayin edilen avukatla açılabilmek-
tedir. Mahkeme bu talebi reddederse, ilgili kişiye mah-
keme masraflarını çok kısa süre içinde ödemek dışında 
bir seçenek kalmamaktadır. Bu masrafı karşılayamaz 
durumda olanlar ise, davalarını baro tarafından talepleri 
kabul edildiği halde açamamaktadırlar. Avukatlık Kanu-
nu, barolara mahkeme masraflarını karşılamak olanağı 
vermişse de, uygulamada bütçe yetersizliği nedeniyle ba-

İnsan Hakları ve Hukuk

BİR İNSAN HAKKININ GEREĞİ OLARAK ADLÎ YARDIM
Av. Musa Toprak*

* Avrupa Konseyi Hukukçuları İnsan Hakları Eğitimi Temas Kişisi (HELP).
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rolar bu olanağı pek az kullanmaktadırlar. Barolar genel 
bütçeden Türkiye Barolar Birliği tarafından kendilerine o 
ilde yaşayan nüfus ve baroya kayıtlı avukat sayısına göre 
belirlenen bir formüle göre aktarılan bütçe bittiğinde, 
avukat görevlendirmelerini durdurmaktadırlar. Bu neden-
le baroların mahkeme masraflarını karşıladıkları durumda 
bir başka ihtiyaç sahibine avukat tayin edememeleri söz 
konusu olduğundan, Kanunda kendilerine verilmiş olan 
yetkiyi istisnaî durumlar dışında kullanmama yönünde 
inisiyatif göstermektedirler. Hukuk Muhakemesi Kanu-
nuna ve Avukatlık Kanununa baktığımızda, ne baronun 
ne de mahkemenin adlî yardıma karar vermesi için ara-
yacağı koşullar arasında “bütçede yeterli para ayrılmış ol-
ması” koşulu yer almamasına rağmen, görevlendirmeler 
esnasında kanunda yer almayan bu koşula sıklıkla başvu-
rulduğu görülmektedir. 

3. Bir İnsan Hakkının Gereği Olarak Adlî Yardım
“Adil Yargılanma Hakkı” uluslararası belgelerle korunma 
altına alınmış olan insan haklarından bir tanesidir. Adil 
yargılanma hakkının yerine getirilmesinin olmazsa olmaz 
koşullarından bir tanesi de, başta sanığın ve yargılamanın 
tarafı olan diğer kişilerin bir avukatın yardımından fayda-
lanmasıdır. Son derece teknik bir alan olan hukuk, özel-
likle yargılama süreci içerisinde usul hukuku hükümleri-
nin de devreye girmesi ile daha da karmaşık bir hal alır. 
Gerekli teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin kendini 
savunması veya özel hukuktan kaynaklanan hakkını talep 
etmesi çok güçtür. Esasen avukatlık mesleğinin ortaya çı-
kışı da bu nedenden kaynaklanmaktadır. Kişilerin çelişme 
metodu esas alınarak yapılan yargılamada kendi talep ve 
iddialarını tam olarak ortaya koyamadıkları durumda hak 
kaybına uğramaları ve dolayısıyla adaletin sağlanama-
ması nedeniyle talep ve iddialarını ortaya koymalarında 
teknik bilgisi ile yardımcı olan avukatlar yargılamanın 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Çelişme 
metodunun özü bir sacayağı olarak formüle edilmiştir: 
sav, savunma ve yargı. Bu sacayağı ceza hukukunda 
savcı, müdafii ve yargıç olarak, özel hukukta ise davacı 
(ve avukatı), davalı (ve avukatı) ve yargıç olarak formü-
le edilmiştir. Ülkemizin ceza hukukunda belirli ağırlıkta 
suçların yöneltildiği kişilerin avukatları olmadan yargıla-
manın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bazı hukuk sis-
temlerinde özel hukuk davalarında da, davanın konusu 
belirli miktarda parayı aştığı durumlarda tarafların avu-
katları olmaksızın yargılamanın gerçekleşmesi mümkün 
değildir. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 11.1 sayılı maddesi 
şunu belirtmektedir: “Kendisine bir suç yüklenen herkes, 
savunması için gerekli olan bütün güvencelerin tanındığı 

açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu sap-
tanmadıkça, suçsuz sayılır.” 

Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 14.3.d. 
sayılı maddesinde herkes için aşağıdaki hususlar güvence 
altına alınmıştır: “Duruşmalarda hazır bulundurulma ve 
kendisini bizzat veya kendi seçeceği bir avukat aracılı-
ğıyla savunma; eğer avukatı bulunmuyorsa, sahip olduğu 
haklar konusunda bilgilendirilme; adaletin yararı gerek-
tirdiği her durumda kendisine bir avukat tayin edilme ve 
eğer avukata ödeme yapabilecek yeterli imkânı yoksa üc-
retsiz olarak avukat tayin edilme.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.3.c. sayılı madde-
si de aynı hakları güvence altına alan şu hükme sahiptir: 
“Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin 
yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli 
maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelme-
si için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın 
yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi hem hu-
kuk hem de ceza davalarında adil yargılanma hakkını gü-
vence altına almaktadır. Maddenin lafzına baktığımızda, 
özellikle 6.3.c. maddesinde ceza yargılamasında adlî yar-
dım hakkı açıkça belirtilmiş ve AİHM içtihadı ile hukuk 
davalarında ücretsiz adlî yardım alma hakkı da güvence 
altına alınmıştır. 

4. Sonuç
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ve BM İşkenceyi 
Önleme Alt Komitesi, adlî yardımın korkutma, kötü mua-
mele veya işkenceye karşı bir koruma önlemi olarak öne-
mini defalarca vurgulamıştır. Muhakeme sürecinin tüm 
aşamalarında avukata erişimin güvence altına alınması, 
kişilere sadece teknik bilgi aktarılmasını güvence altına 
almakla kalmamakta, özellikle gözaltı aşamasında kolluk 
güçlerinin yasak usullere başvurmaması için bir güvence 
de sağlamaktadır. Kanun koyucu davanın konusu olan şe-
yin parasal karşılığını veya kişi hakkında istenen cezanın 
yüksekliğini baz alarak daha ciddî kabul ettiği davalarda, 
kişilerin bir avukatın yardımı olmaksızın kendilerini sa-
vunmalarının veya iddialarını ortaya koymalarının müm-
kün olamayacağını ve yargılamanın sonunda adaletin 
sağlanamayacağını varsaymıştır. Adaletin sağlanması için 
yargılama sürecinde bir avukatın yardımına başvurmanın 
bir gereklilik olduğunu kabul ettiğimiz durumda, kişile-
rin hizmet aldıkları avukatın ücretini karşılayamadıkları 
zaman adil yargılanma hakkının sağlanmasının mümkün 
olmayacağı da açıktır. Adlî yardım hakkı da işte bu gerek-
sinimden doğmuştur. Bu nedenle adlî yardım, adil yargı-
lanma hakkının bir implikasyonu olarak görülmelidir.        
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