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oNSoZ

Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Hukuk Devleti ve Terör

FazıI Sağlam

K on ıı ve So rıııı sıılı n Açı kl anııı ası

Anıyasal aılaıı,ıda iizgürlük soyı-ı1 dcı_ıil, içcriği vc kapsaıııı ncsnel

olarak belitli bir değerdır. Böylc olduğu için daha sağlanı bir gilvcnc.y.
sahiptir. ('ünkü anayasanın sağlıdığı ncsııci koruıııa alanı ıncak yinc ınu-
yasirda ycr alın belli ncden, ölçüt ve kurallara göre daraltılabilir. Bu aı,ılaııı-

da aı,ıayasal hak ve özgtiı,liik stıınut tılarak kullaııılınaya elvcrişli bir gtiven-

ce sağlar. Soııııı1 bir içeriği olmayaıı soytıt özgiirliik anlayışı. saı,ıat ve t'else-

l'c için düşi.inceyi besIeyen bir önenı ve değet taşlsa da. anayasanın aınaçla-

dığı son-ıut kuJlınınıa cIverişli bir güvence sağlayanıaz.

Bıınun gibi terörü ain]eyecck ve özglirlüğti güvencc aItına alacak

hukuksal çöztiınlcrin aıanırıas! da ancak iizgürliik kavrırmıı,ııı,ı belli bjr nes-

ncl içeriğe sahip soıııtıt kul]anıına clverişli anayasal bir giivcırce olarık
anlışıIıı,ıasıyla ıııün,ıkündür. Aksi takdirde savaş propagandasıırı. ırksal ve

dinse] ıetiet savunuculuğunu vc tcrajr ile şiddetin savrıı,ıulınasüüüı dı özgair-

lük kavı,anrı içinde algıianıak kuraııısa] olarak ınüıı,ıki,iıı olut. tJiiyle bir

yaklaşıı,ııdan. "Ku K]rıx K]ın iizgürltiğü'iıc. IIiı]cr'in yaptıklarını ya da



soykırımı savunma aizgürlüğüne, laik bir ülkcde şeriatı uygulanıa. ya da

kaııusal alanda dinsel siıngeleri kullanına özgürlüğüne geçmck. dalra radi-

kal bjr anlatım]a teröriStten özgürlük ya da din SaVaşçlsl üretınek aftlk bir

an ırıcselcsidir,

Ozgürlüğü sınırlaınadan tcrörü önleıneıin bir yolu yoktur. Oncıııli

olan bu sınırlanıanın ölçüsünü doğru değerlcndirınektir. Bunun için de .va-

pılacık düzenleınelerle ilgili tartüşınaların önyargısız rc sağdrıyulu oIarak

yürüt|ılınesi gerekir. Yabancı hukuk]arda sıkça rastladığütı-ıIz bu tür tartüş-

n,ıalar içiır Türkiyc'de sağlıklı bir ortaın bulunduğunu söylemck güçtilr.

Aıııa cı,ı azıııdaı,ı bunun deneırmcsi gerekir. Yabancı hukuklarda böyle hir

tartışma ortamını Türkiye için de verimli kılacak çeşitli iirnekler vaI. Bu

kcınuşmamda Almanya ile sınırlı olarak iiç örnek seçtim Alnıan Anayasa

Mahkeınesinin son yıllarda verdiği iiç karar.

A, Haııo Araç,larınııı Salılırı Silolıı Olarak Kulluılılmusı ile

İlgiüi Yasat Diizenlenıe ve İlgiti Ferlerul Aııayasa Mulıkemesi

Kararı

l) Yasal Durum

Almanya^nıı lirankliırt a,'M kcntinde.5 Ocak 2003 tarihinde bir

spor uçağı sitah tehdidiylc kaçırılnıış, uçağı dencıiııi altınır alan kişi. kcndi-

sine ABD ilc bir teletiın giirüşncsi sağlanmadığı takdirde uçağı Avrupa

Mcrkez Bankası üzerinc düşiircceği tehdidinde bulunmuştur. Bunun aizcli-

ne uçakla ilgili ilk tedbirler alınnıış rc tchdit altındaki yerlcrin boşaltılınası

sağlalümıştır. Aı,ıcak 1,arıın saat sonra uçağı kaçıran kişinin bir akıl hastasü

olduğu anlaşıln,ıış, istediği tclclon görüşnresi sağlandıktan sonra da biı di-
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rcnç gösterürledCıü 1cS]ilıı OIn]uŞtur

Bu olaydan iki yıl kadar sonra Almanya'da hava trat'iğinin güvcn-

cesiyle ilgili yasaya lerörisllerc:e ele geçirilıni.ş biı, lıç:uğı helli koşııllarlcı
düşürıneye yetki vercn bir madde eklenmiş.

Bu ııaddedeki anayasal sorun şudur: Brişlrrı insoııların y(lş(ınnI
korumak aınacı,,-lo uçaklaki nıusıını insanlorın yaş(ıtnma ,sııı,ı veı.nıek uno-

1,ıısa"-lcı bcığclcışır ıııı? Bu sorun anayasa şikiyeti yoluyia Federal Anayasa

Mahkemesi önüne geldi. Davacılar. yasadaki kuralın ,sııçıııı ktırbalıı dııru-
ınıındaki insaıılcırün kQ,rten ljldijriilmesinc ceı,cız verdiğini ve bu ı,ıedenle

insan onurunun dokunuln,ıazlığı (GG m. l/l) ile yaşam hakkının (GG
m.2/2) özine dokunduğunu (GG m. l9l2) ileri sürdti]cr.

2) Federal Anavasa Mahkemesi Kararı]

aa) Federal Meclis savunınasında, amacın daha.vükıek bir i:ili sayı-

sını önlanıek oldrığunu, harcketsiz kulnıa ile yap ılabilecekler arasında en uç

noktada bir düzenleme _ı,ızpiıııı seçenekleri ile karşı kaı-şıya kaldıkiarını ve

yapılan düzeniemede ııçak diişiirıııenin ağu, koşııllorcı lıtığlanına.sına ö:en

gös l erdi k l eri n i bel irtıniştir.

ab) Fcderal Hükünret de beı,ızer görüşleri savı.ındu, ama bu savun-

ııadan iki cüııle scçtiııı. Çliıkti bu cümlclcr bir Batı ülkesi yönctiıninin
terör kurbanlarına bakış açısını gösteren kaygı verici bir özellik taşıyor:

12]

a) Davada diırlenen görüşler:

Ha\ı 1rılliinjn giiniinliiZdc karşl karsılı lıulunduelı ıchrlil karşısıııdı.



|ı)lI1ılı]ü,ıüı ıü\o|ıü hiülD]L,kl. k(ıklil!],ini hir ıtlılikt,ıı,sııkıuklurınııı hilin-

(iürüL, ı)lü]]Iüllırı q.f.ill,. .. Ktlllanllan siIahln ı\rllmıl lrir parçısl durüı-

mtındaki bll kiŞijerin ku.lıİl]nıasl lalcİ miinlkiin dcğiIdil, ... ()nli]r i.a-

deleri dıŞınclı da olsı bir silıhın paıçısı loılull]ltndıdır.

Bıı ciinıleIer baııa insaıı yaşatnın! adcla fobotlıştıı,an bir anlayışı

çığrüşttııyoü-: İıısanlar rıçağa binı,ı,ıcsiıılcı,. biı,ıerlcrsc buııun riskiııe de ka1-

lansınlar gibi bir lı,ıantlk. Şaşırnıakta hakllyıııı. çıinkii Alnran AnıyasaSı

" İ nsrı ıı t,ııı ı rıı ııtı tkıkıı ıı ıı l ıı ıııcı:" ctin,ılesiylc başlıyor.

Mılıkcıı,ıe Silahlı Kıır,r,eılcr Fcdcral I}irliği^ Pilotlar L}ırliği vc Ba-

ğıı,ısız Uçrış Relakıtçileri ()ı,giilü lcnııileileııni dinlcnıış. ı')ı,ııcği Pilot ı,e

IItıstcs teııısilcilcı-inden ıcriyotuııı. ('i]nkai onlaI)n giiriişleri karara yaıısı-

nı ış. ()zctlc şiiylı", tii1,orlır:

Kırıdrn cdiniIccck l,ıilgilcı,zorıınlu olarak lcliİisllerin tchclit rc bıskısı

ıltındi]ki pilot } a dı ki]bil] pelsonelinden. ),ani doIı1 lı ) oldan gclir. ()) sa

üıçaklaki durum sanilc hızıllı dcgişcbilil, Bu hilgi de i1.1işinr }ollırlnln
ıızıınlıığıı ncdenillc ıeıcıi hızlı aklaı,ılıııraz, I}ü şı laI altıııda \erden

ıIınıcıl lırıı, geciknıc]i oluı, r c licsin bilgilcıcleır 1okstııı kalır.

b) Kırrarın Gerckçesi

Fcderal Aıayası Malıkcıııcsi başıııtuyrı haklı buInıuş ve da\a ko-

nuSu ktl[altn ipıalinc karar vcflniŞ vc gcrckçeSini iü7S(üı1 onüül,ıüülü!n ckıkıınııl-

ııcı:lığı \()C ıL l] l) iIc ı,cışıııı lıtıkkıııtı (Ci(j ıı. 2,2) dayaıdürmıştıı. MaI,ü-

kcı-ı-ıc har iki htıkkı lıir lıij/ıjn r.ılrıı,ıı* de ğerlend i[mektcdiI.

|-'ctleı,ıl ,,\nılısı N]ahkcıııcsiıe giirc. "1ııırııı _\,ı:ı,\ıı]ılı iıı\Lıı] ı)ııLıı-ıt-

ı]lııı aIııılı t|111L,lilir" ıc "lııı birlili cıı ı iilr.ıt,li tııııııcııtıl ı/r,ğcı, ı,ı, rııııı,rıı,ıııı

lıı.\ü\,(üü1 /ı,ü11(,l illicılir". l\,,ı birlik biı 1ıııtlın tler letin. insın ıııırırrııııı ihlıl
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edecek nitelikte ijnleıııleıle yaşaı,ıı lıakkııra ıniic]uhcılc etınesiııi yısaklaıııak-

ta. alte yandan deylete l,ıer insaı,ıın yaşaııını üçiincü kişilcı,in sıldırısına
karşı da /tr.ıı,ıııııl .ı,iikiinıliiliiğii getirnrektcdir. Bu ytikün-ıltiltik I,ıerşeydeı,l

öı-ıcc iıı,ıcının ı}cı,l,:,l ltırufirulıııı ,ı,tılın bir ııc.ıııc ılıırıııııııııcı diişilriilnlc.\ini

ı,tı.scı k lu ıııı kl cıclır.

Uçakta ter(rI tehdidi a]tında buluııaıların bışkalarıııın kurtultıştı

aracı tılarak ajldüriiInreleri. onlarü ncsneleştirir" avııı zaınııııda da hak sıhibi
o]ınaktan çıkarır ve kendileri yardıı,ı,ıa ıııı-ıhtaç olav kı-ırbanlarıııın sılt insın

t,ılı,ı-ıaları nedcııiyle sahip olduk]arr değcrin yok cdilıı,ıcsine yol açar.

Kararda dikkati çekcn bir başka ııokta. lederal Anayasa Mahkeıııe-

sinin hiikiinrelin biraz (iüıce dikkatinize sıındı-ığtıııı savunıı-ıısıı,ıı vcrdiği

ccvirplaı,dıı,: İnsaıı]arın düşürülnıe rılasılığıııı gözc altrrak uçığa hindiği

iddiası. '),cııll.ıl biı, lt,nıalılt,n ,ıııli,sıın, ı,tışunıııı doğul ukışıııtı .ıııhıın<,ı hir

vuı,.\tt.\,ıın" olarak değerlendirilı,ı,ıçLtediı,. (')tiinıiiı1 kıL-ınılnıazlığı göriişti isc

şajyle ç tiriitii lürrcktcd iı,: İnsaı,ı yaşanlı vc iıısııı,ı ırıırırıı. birc.riıı./i:ik ı,tırlığııııı,ı

.ıiiı,ı,.sine btıkılııtık!/:/// itytı! anayasal kiırı.ınıadan yarırIaııır, Buııu yadsıyaıı

ya da soı,gulayaı,ı Iıcrkcs. larrjr kııı,hıınlıırıııı, iı.ıcün rıııırıınıın cı.ııl stı.ı,gı

gc ı,e,kı iı,cl iği lıiı, konııınt.lcı .ıcı.ı,gıcluı .ııık.sıııı bıı,tılinıı.ş olııı,. Terijı, kurbanları-

ı,ıın. silaha dijn liştiirti In üş ııçıığııı lıir 1ıcıı,ç,tısı ıılrlııkIarı iddiası isc. Anaya-

sa'ııııı iıısan ponlcsiy]c bağdaştırıla ııırrz; çünkü Anayasa iıısaı,ıı kcndi kadc-

ıini özgi'ıı,ce belirIeycn bir ıı-ıahluk olaı-ak cleğerle ncliı,ıı ekte ve oülun. dev]e1

taıallndaıı yalıı,ı bir ııesne dııruıııuı,ıa diişiirülnıcsini 1,asık lı ıııaktad ır.

Mal,ıkeı,ı-ıc. uçağıı,ı daIıa yüksek sayıdaki insaıı]arıı,ı yaşanıını kt,ıru-

nra yükiinrliiliiğiillüı bir qcreği olalık düşiiriilcbilcccği şcklindcki salun-

ıııaya kaı,şı ajzctlc şunlırı Söy lcıüücktcd ir: Şiltiiyct konusıı kural. terörist sal-

dırıııııı uçaktaki kurbaılarıı,ıın dı der, ]elleıı kendi yaşaııılarını ki,ırı-ııııa konrı-
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sunda bir talcp haklarınııı bulı.ınduğuı,ıtı giirne7den gclıııcktc vc daha da

vahiı,ıi cınların yirşıı]]ıılııı devlet tıratlndan doğrurlın iI,ılıl cdilı,ı,ıesiııe cçı ız
vcrııcktcdir.

c) Karırın Değerlcn d i ril mcsi

Fcdcral Anayasa Mahkemesiııin insan oııurı-ıı,ıu vc yaşaın hakkını

büyük bir tiıizliklc koruduğuıüu gijrüyoruz. Ancak Fedcral MccIisin sır uıı-

ıııasındı işarct cttiği (hareketsiz ka]ıı,ıa i]e lrıiidal,ıalc şartlarüı,ıl ağıı,laŞttran

bir düzen]eıı,ıe yapııa\ ikilcıııihatırlaııacak oJlırsa, Mahkeıııe kararının ilkc

olarak "harckctsiz kalıııa" seçcncği ile soıruçlaı,ıdığını sii1,Icnıck ıııüıııkiin-

diir. Başka bir deyişle Mal,ıkemeı,ı iı,ı vcrdiği kırır, tcrör tehdidi altındaki

insaıılarıı,ı (uçaktakilcrin yı dı ycrdckiJcrin) yaşaıı,ıları için bir çiizüııı gcti-

rcnıcnıiştir. Esıscıı bı.ı konularda çaizüm üretünck Malıkcı,ı,ıcnin giirevi ol-

naylp. yasa koyucunun vc yüri]tmc ()rgınlnln görevidir, Bu tcspit bır cJcşti-

ri ıılıııayıp. varı]aıı ııoktaı,ıın bir iladçıi,.liı. İçindc huluntlıığuI]ıuz aşanra,

hukuksal düzeyde atlcta hir ç,ı,,sil kutlcrc,ili:li ç,uğrü.ş/üru11, tııııtı lıir biç,inıdt,

tışılıııtısı gerckcn bir 1:ö;iiııı.siizliik ıııııağı olarak karşımıza çıkıııaktadır,

Bu bığlınıda scııı biı,ı,ıoktaya değinerek bu konuyu tııııaııılaı,ı,ıık is-

tiytltuııı. "llcı,/lir Antı.ı,tı.ıtı Şcrlıi"nc giirc^ dcvlct bütünlüğtinün, onu çökcrt-
lneyi vc tahIip ctıııcyi aınaçlayaır saldıtılardan korunırıısı^ ıncık biı,eyin

kendinj t'eda etııesiylc nıün]kün olacirksı, bircyin bu yönde bir yüküünlülü-

ğiinün bulundıığunu kabrıl ctıııck g(,rckir', l cdğt,Jl Anıl as.ı Mıhkcıııcsi. bu

göriişü somut olıyın hukuksal çerçevcsi içindc g(ırnıcdiğiııden tartışınıslna

da girırıeı,ıiştir. ('tinkü daı.,a ktınusı.ı kurılın dayanağı, Alıı,ıan Anayısasııüün

cyalctlcrc yaıdıııı koşullırıı,üı düzel]]eyen 3512. n,ıaddcsindc ycr alan "çok

ağır l'cJakct" kavralı,ııdır. Ve [-ıunuı,ı izin vcrdiği yardıııııı,ı boyutu devletin

bailiin]üğü iJe iIgili görüln,ıeı,ı,ıiştir. Dcvlctin bi]tiinlliğüne yönelik bir lchdit
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böyle bir f'edakirlığı haklı kılar ıı-ıı? Unitcr bir yapı içinde bu sorun nasıl

degerlcndirilirl Bu ayrı bir s,,run.

B. "Eteyici Takip" (RusterJahndung) ile İlglll Anuyasa Malı-
keınesi kararıa

l ) ()la1-

" Ra.s ıeğahndung". Türkçe'yc "cleyici takip" olarak çevrilebilecek
bir arama yöntemidir. Bu yönteırıdc kişisel bilgiler belli bir merkezde top-

lanıyor, belli ölçütlele göre bilgisayarda obmatik olarak eleniyor. Bu yön-

temin amacı "uykuda bekletilen tcröristleri" önceden belirleme. Kuzey

Ren-Westl'alya Polis Yasasında böyIe bir düzenlelı,ıeye yer vcrilıniş. Bu

kural, (konut bildirim büroları, yabaııcılar bürosu, üniversite ve yüksek

okullar gibi) çcşitli kurumlardaki kişisel bilgilerin bclli bir merkezde top-

laı,ıınasına yargıç kararı ile iııkin tanıyor ve bunun koşullarını düzenliyor.

Kuraldı ycr alan cn öncı,ü,üli koşul, "c/e_ı,lc,l ıcıkip önleıninin, e,yalellerin .ı,tı

cld federal devlelin vQrlüğüıl.ı 1:cı ılrı güı,eııliğine ı,eya bir kişinin viicudıına,

))aŞamIn0 l,e|,a ijzgiirliiğünc yijnelik hülihıızır bir lehlikenin öıılanıı.,sı için
gerekli olınasi'. Tabii bu yasanın çıkarılınasında da l l EylüI SaIdırıları

belirleyici oIduğundan "uykuda bekletiIen terörist" arayışı da son,ıut olayda

is]aı,ı,ıi unsurlar üzerinde yoğunlaşıyor. Anayasa Mahkemesi kararına konu

olan olayda l1.0()0 kişiye ait kişisel bilgiler eleıııeden gcçirilmiş. Tabii

uyguiaına gizli yapılıyor. Ancak eleııc tamaınlandıktan soı]ra, amacını

tehIikeye düşürmeyecekse, iIgili kişilere kendısı hakkında uygulanan işlc-

min bildirilmesi gerekiyor. İşte biiyle bir bildiriıni alan Fas'lı bir öğrenci,

"eleyici takip" iznini veren Mahkemc kararının Yasaya ve Anayasaya aykı-

rı olduğunu ileıi sürerck öncc gcrekli kanun yollarına başvurnıuş, bunların

reddi iizcrinc, sorunu Anayasa Mahkemesi önüne gctirmiş.
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2) Fedcral Anal,asa Nlahkcmcsi Kararı

Burıda ııırıı,rısııl .ıı.,ııııı. "clcyici 1akip" 1,iintcıı,ıiııiıı kişlnin k(nLliri

lıokkııııltıki lıilgi rt, ı,cı,ilı,rin kıılltınılnıı.ıını bcliı,lcnıc lıtıl;liını ilılul t,dip

cıııcıllğl stırusuı]da diiğiiıı,ılenıııcktcdir,'I'abii burıcia biı n]tidahalc olduğrı

kesin. Mahkeıng. bı.ı nıiiılılıı]cnin ajlçiilii olup tılıııaılığıııı iı,ıccliytır rc y-ısal

ıııüdaIıalc yctkisi ıercn diize ı,ıle ıırcyi iilçiiIii buIurken. iinleııin ııvgııIaııııa
sına ilişkin ıııalrkcırıe kaı,ıı,ını ()lçiiliiliik ilkcsinc aykıı,ı oldrığunı kırar rcri-
ytır. Fcdcral Anıyısa Mıl,ıkcı,ııcsi 1,ısadı ycr alan "halilıazır lehlikc" koşu-

lı.ınrın takibe izin vcrcn nıalıken,ıe karırında "tehlike iılasılığı"na indirgcn-

diği. oysa yasa kovı,ıcı,ııııın dılıi böyle bir diizcı,ılcn-ıcl,c yclkili olüııdığı.
yasadı ycr ılan son]u1 tchlikc koşulundın \azgeçıneyc Aııayasaııııı ccvız
vcrıı-ıcyeceği stın ııctıııiı ıı liışıyııı,.

Bö,ı,lc hiı, ç,d:iiıııc lıııkııkıınııı:lu ııluşnıı.ık ııiiııkiin tlcğil. \'iiı,ıkiı
Anavasa Mahkenıcıııiz" yaInızca niırnı deııctinıi yaptl,]ıktı. ntırı,ı,ıun rıygula-

nışındıki tcıııcl lrık ih]ıIlcrini incciclıcı,ı,ıcııcktcdiı,. Anıyasa şikiyctine yer

vern]eyen biı,yargı deı,ıctiı,ıjıı eksikliği bu (irı,ıeklc çiık ıçık bir biçin-ıdc

giiri-ilıııektcclir.

,j) K:rrarın değerlendirilmcsini bir kırşı o\,\,az!sından varırla-
narık vapacığlz

Bu karşı oy yızısında (incc giirenlik olı]ıdaıl ii,,giirIiiği]n !,ıŞıı1lIı
doldurrılanıır,ıcığı. iiıgiiıIiiğtin giiçlcndirilıııcsi için^ iiııcııısiz ı,ııı]dıhılelc-

rin giizc ıIını,ııası gcrckliği. "clcy,ici ııkip"tc kullını]aıı l-ıilgilerin" ilıhı iincc

ijzelliklc kııııu ıı,ıakaııı]iıııııa iIgi]isi lıı,ıllı]clan ıçıklınıııış rc hılızal,ı
ıIınınış bilgilcı,lc sınırlı kıldığını. brı r]ı-ırtıııırııı dı ııı |idalra lcn iıı r]ııçııı rç
ytığrııı lı-ığıııııı ııall1üğü bclirliliy(ır. Dıha sırııra Ncrr Yoı,k. 1-onclra r c Mırl
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rid'tc gcfçcklcştirilcn terör eyleıılerinin yarattığü koIkLınun. kişileri kitle

1oplaı,ütılaııı,üa kıtı]ıı,ıan,ıa. trıplrı ycı,Icrdc brılrıııııan,ıa^ 1oplu taşın araçlarına

binı,ııekteı,ı kaçınına gihi davranışlıra ıteccğini. kişılcri iizgü:, kılııak için

bunu öüılcn,ücnin zoıuıılu tılduğtı iizerindc durııluyor.

An]a asıl öncıüüli saptamı şiiyle: Yasıda yer alan "lıalihazır tchlikc"

kavraıııının, "clcyici ııkip" yiintcminin (izclliğinden ktıpuk bir aıılııııdı clc

alıııaı,ı,ıaz, çiinkti bu yijnteüı-ıin [aıııaııılaııı,ı-ııısı çok uzrın bir zaınan alıyor:

olayda 20 ay. Eğer biz halihazır lchlikcyi. "lııutlağa yakın bir kesinlikte

diığrudan zarar dcığı.ırıııık tizerc olan tehlikc" olaı-ak an]arsık. bununla clc-

yici tıkibin aıııacıı,ıa ulaşınası olıııaksızdır. Bu nedeııle ıır1o.ı,tı çıkut,tık:ıı-
rcırııı cığırlığıııtı 14öı,c /tıı,lilı Jağarlt,ntlirınt, ı,tıpılııo,ıı go,akir. Kıırkıılon

:dfor ıle litıılcır bijı,ı|jk.sc, :0r.ürIn o]1(ü.ı,u ç,ıliışı,ı,lcı ilgili rılu.ıılığı dağarlan

cliı,ını,tlcki kıtılığın o c]cra<,c ılt, .\,ıüülıü!.|dtülüı.ü\! gcrckir, Tukihe t:!ı7 |-t,ı,clı

nıtılıkt,nıaııiıı ı,cılılığı tlı,ğcrleıııllı,nıc bıı ut,ıltııı cl<ığı,ıılıır ı,e oııııı,ıı,ıııl bir

.ııırıı ıı ücş k i l et ıııt :.

()zgürliik ve gür,eıılik arasında sıkü bağlantı brılunduğu giiıüşünç

iIke olarak biz dc kelılırız. Ancak her iki kavrınra aynı ağıı,lığın veriln,ıcsi.

"özgiiı,lilğtin asıl sıııır]aınanııı istisııa iılduğuna ilişkin" ına ilkc ıle ı,c "üı

,lııl,ı,ı 1,ıı, lılı,rı,ıl, " ilkc.iı le çclişiı,

Ayrıca çoğunIuğuıı halilıazır tcl,ılikc kavraınııı- katşı iıy yazısındı

ilcri süriilen katıltkta degerlcndird iğini söylcı,ıek dc ga]çltir. Çoğunluk gö-

rüşünün ağürlük ııtıktası, ı,rırıırlrı iingöı,iilan lıtılihu:ır ıı:lılika ko.şıılıınıın stılt

l1 E.ı,liil, Loııtlrtı ı,c iı4ııclı,id -ıoltlırılıırınq tlu.ı,tıııcıı,ıık Alıııun.ı,tı'ılcı du gcr-

çckle.şııi,ı oldıığıı .soııııt,ııııtı ı,cı r ılu nıı.ı,cıt:oğı yiıniindedir. L}u açıdan bakıldı-

ğında'l'ürkiye'dcki 1er(iı-ortaününa biraz yakIaşan bir dı-ıruııırın Alıııııılı'nın
giiııdeııiııde olınası halindc. çoğunluk gaiıtişi.iüriin daha thı,klı bir sunuca

varacağ!nı d iiş iin iiyoru n].
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C. Avrııpa Tutuklıımıı Emri ite İlgili Feıüeral Mahkeme

Kcırıırı5

1) Olay

Suriye asıllı bir Aiman virtandaşı hıkkında l6.()9.20()4 tarihinde

Madrid 5. Asliyc ('czı Mahkcnıesiııce bir "Aıı-ııpo lü!lü!klcıın.l eDlri"

( [iurtıpae ischer Hafibet'ehI) çıkarı lııı ı ştır. Kcndisinc isnat cdilcn suç. terör

örgütü El Kaide'nin Avrupa Şı-ıbcsindc ınahtar rOlai oynııııasldır.

Brı talcp üzerinc I{ımburg Eyaiet Yüksek Mahkeıı,ıesi ilgilinin tu-

tuklaı,ıııasına ve İspaı,ıya'ya iadcsinin caiz olduğuııa karar vcriytır. Ham-

burg Eyalcti Adalet Bakanlığı da. 24.I 1.2004 tarihinde, iigili kişinin iade-

.iylc ilgili o]ıırak ıııuralıkı1 kırıfı \crünışıiı.

Tutuklaına karırlarıııda ilgilinin Ispanya ziyarctlcri sırasında o]ası

suç thilleri ıle buluştuğu ve telefbnlaştığı. Usaıııe Biı,ı Ladin için bir gemi

alııınıasıııa kalü]dığü, geıııiııin yiinetiıni ve özel]ikle belgelerin t<nıini rc
lresap|arın ödcnmcsi işJcriylc göıcvIi tıJduğu vc Bin Ladin'in Almanya'daki

sürekli ınuhatabı ve asiStanl olarak çalıştlğı belirtjlnıektedir.

2) Federal Anayasa \tahkcmesi Kararı

Burada AYM iatlc karar]arının değil, iadeye imkiin lanıyan yasaıın

Anayasaya ayklrl olduğuna karar vcrdi, Bu yası, Avrı.ıpa Birliğinin aynl

koııuda çıkardığı çerçeve kararı iç hukuka dönüştüren bir yasa, Avrupa

Birliği Antlaşmasının j]. n,ıaddesinin l b ljkrası. üye dcvJctlcr arasıı,ıda

iade krılıtısunun koJaylaştırılnıasıı,ıt ijngörüyor, Bu neden]e 20()() yılında bir
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Anayasa değişikliğine gidildi vc "Hil,hir Alıııcııı |allqn<,ı bir iilkere iııtle

cr]ilenıez" şeklindeki kuıal yuınuşıtıIıırıştır. Ycni düzenleı:ıeye göre. biı,

Alman vatandaşının iadesi. ancak "r.ı iilkec]e hukuk devlt,ti ilkeleri tı.y,n ı ijl-
çiide korıındıığıı tokcJirde" müınkıiı,ı olabilecektir. FederaI Anayasa Mah-

kemesi bu dcğişikliği şöylc yorumluyor: Bif Alnran vatandaşının iadesine

cevaz verecek olan bir yasa, iadeyi talep edecek üIkelerin de aynı hukuk

devleti ilkelerinc Almanya'da olduğu ölçüde bağlı iılııasını göz önünde

tutmakla yükümliidür. Ayrıca iade konusunda düzenleııe yapacak olan

yasa, ıniidahaIe kapsaıı,ıını belirlcrkcn, yuıttaşıır iadesini ilke olarak yasak-

layan kuralın koruırıa alanını gözeten bir yaklaşım içinde oIması gcrekir,

Mahkcme, Avrupa Tutuklama Eıırine llişkin Yasanın bu nitelikleri
karşılamaktan uzak kaldığını. ayrıca iadeye muvafhkat kararının yargısal

denetiırı dışında bırakılmasının da "elkili hukıık krıruııtısı hakkı"na aykırı
olduğu sonucuna varıyor.

3) Kara rın l)eğcrlcnd iriImesi
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a) Kaı,arda ilk dikkati çeken özellik, .ııııııııl olu,y,ın ikinci plandıı bı-

rukılnıış olmosıdır. Karardaki tüm açıklamalar yasaya yöneItilmiş ve yurtta-

şın iadesine ilişkin yargısal ya da idari işlemlerin akıbcli. yasanın iptaliniı
sonucuna bağlanmış. Kararın anayasa şikiyeti üzerine alınmış olması bu

özelliği daha da iIginç bir durumı g(,tirmckı(,d ir. Üstelik,ıaçıı,a _ı,rjıelii
incelenıeler,ıoını,ıl r,ıloyın brıl:ıı|70r,r, tışıııokla ve udetcı hir so.fu| norn de-

netimine döııüşınektcdir. Yasaya yönelik denetim ise yurttaşln yurt dlşına

iade edilemeyeceği kuralına odaklanmıştır. Buna karşılık, suçun uluslarara-

sü terör olgusu ilc belirlenmiş niteliği ve buna ilişkin özcllikler karar gerek-

çesinde kendini belli cdecek bir ağırlık göstermeünektediı.



b) İadc talc],ı cdcn tilkc İspınyı'dır. İspıııyı'nııı çok ağüı, bir tef(rr

saldırısıııa uğranıası ve iıdcsi isıcııcı,ı Surivc ısıllı A]ıııaıı ratındaşının bı-ı

saldıtıda tiı,ıcıııli hir tolü üstlcnnıcsi gi[-ıi son,ıut bilgi vc vcrilcı,. ilgili yasa-

ıın karirrdı t-ıüyük bir titüzlikle işlencn cksiklikleri yanında adeta değcrlcn-

dirııe dışı bırakılııııştır. ()ylc ki iadcnin "cınttık hııkuk t]aı,lcti illicl,-,ri krı-

rııntlıığu iilç,iitlc" yapılabıleceği kııralı. Anayasanıı :\B ilc iIgili ilkc ı,c
kuralları içctcn 2_j. nıaddcsi ilc bağlanıı kurularak yt,ıruııılann,ııştır. Bu

ııııddeniı,ı aydünlarıınız 1aratlndın çtık iyi bilinıncsi gcı,ekir, Maddc ayı,ıeı,ı

şöylc:

|:crlcrıl ,\]nıınrı ( tırrrhııü,i\eıi- lıiıic;il bir .\\ıupı'\ı gcüçakl.ştiını(k

ii.,cl.. (1.]nolüııili (]c\lc1. lrtıküık rlcrlcıi. so,rlıl dc\].ü- 1idcIlıil'dc\l.ı
lc ilincillik (Sul]sidiıliııcl)]]kcIcriİc 1)ı:l]] \c ij,,iil)d. t.lrleL ]lık \c (j,,-

gtiıliillcüc bı \ırı\ısı il. kıışıJışlııılıbiliı,niıclikıc koıuııı sıqlııın L.]ı

\\ llıpx Iiil ll!i']lln ıclişııııiııc kııkıdı hlılıınıır.

Mirlıkcnıe^ı,ı iıı gcrckçcsinde Ispaııyı'nın Alır,ıaıı A ııayıısısı ır ııı ıriı-

dığı bu nlleliklcı,i tiışüylp taşımadlğü koıırısrındı açık blr şey siiylcnıı,ıiyor.

Bu ttıtum İspanya'nın bu ııiıcliktc oln,ıadığıı,ıın iıııısı o]arak da dcğcrlendiri-

lcbi]ir. Bu doğru isc Avrupa t}irliğiııin cşit haklara sahip üyeleri arısıııda

teı,(irc karşı bir zotun]ulı-ık tılırık tırtaya çıklııı daı,uııı.şnııı tlii.şiiııı,aıi lıiç, le

şık olnııı.ııın hir hiı,,iııtfu :aclalcnııi.ş dcnıcktir. Yok. cğcr kararı böy)c okıı-

ı,ııak yanIışsa. soı}]ü.ıt olayla bığı koparıp. yısıdaki eksiklik ya da ayküü-1l!k-

la!-t soyııl gcrckçclerle açıklaıııık. aı,ıayasa şikıiyetiı,ıiıı stıınut olaya döniik

n itcIiği ilc bağdaş ıı,ı a ı,ı,ıakta d ı r.
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Görülüyoı,ki hurada tingiiü,ülen kıtkı bellı niteliklcri ıaşıyan bir Av-

rupa Bırliğinc yiinclik bir katkıdır. Başka bir deyişlc Alnıun.ı,tı, bıı niıaliklcri

lLü,|üüülı.ı,üüü1 hir AB iilka.ıinc liurlı kcntli.ıiııi Biı,lili «ınuç,lurı.ı,l,:ü \,ijkijünlii .\u.|,-



c) Kararda gajze çarpan biı,başka özc|hk. ıılıısul hııkukıııı iiııccliği-
nin ,ıı ırgıı luııııı,:ıs ı vc 1ıı,ııptı Hııkııkıı ila rlcın ilişkilartlc ikint,illik
( Subsid iaritaet) ilkc,ıinin i}n plııntı ç,ıkcırılıııcısı ve bu arada Alııcııı kiııliğine
birıı: clıı cırııgunl bir biç,inıtlc .ı,cıpıluı ı,ıırgıı-

Ulusal lığı'I'[irkiye gündeıninden si lıııeyi i lericilik sayan. ikincillik
ilkcsini tcrsc çcvirıp Türk Ilukukuııu Brrlılıların ytizcyscl tcpkilcrinc gajrc

yazboz tahtasına çcvirııcyc l,ıazır tılan satdil aydınların bu vurguya özellik-

le tlikkat etıı,ıeleri gerekir. Birlik içinde egen,ıeıı konun,ıdaki iilkcIerin ulusa]

kinrliklerinden vazgeçtı]eye hiç de cğiliııli olünadüklarü bı.ı öı,ııekte açıkça

görtilmektedir.

Ge ııel D eğe rl e ıı ılirnı e

K tın uşııı ırııı ızdı hukuk dcv]cti ilkclcrini zedclcıııeden tcı,örle

başctnıcnin yolJarı üzcrinclc dıişailrdaiIücii örncklct sunnıaya çalışık, Bu

ijrü,ıck]cr gijstcrdi ki bu sorun basit ve yüzeysel yaklaşınılarla çijzülcn]cz.
[]u an]aıı,ıda terörtin özgüflüğü genişleterek iiı,ıleneceği gilrüşü de ciddi bir

dayanıktan yoksundlıı,. Tcrörün hukuk yoluyla önlcnıncsi. stın dcrecc irı-
ııııı.şık t,c ıı:nıtınlık gcrcküircıı hir .ıiirc,t,tir. [3ı,ı süreç, iyi yetişn,ıiş hukukçula-

rıı,ı diğcr stısyaI biliı,ı dallarıı,ıın nesncl verilcriııi lıukuk çatısı altında içscI-

leştirn,ıesiyle başarıya ulaşabilir. Bunun içiı,ı de siyasal ve ideolo.jik baskı r,e

oyunları karşı gcrçcktcn bağın,ısız vc güvcnccli bir yargı orgrrııının varlığı

ziıruıılı-ıdur. Siyasal idcoltı.ji, kcndisiııe kestirı,ııe yiıllar bulıııak içiı,ı hukuku

geriye itctse. bir sürc stınra kcndi idcolojisinı uygulayacağı gtivenilir bir

lıukuk ortaır,ıı da bu]aınaz. Her özgürlük. güvencc altüna alıı,ııııı ııcsnel içcri-

ğine ııygıın tılarak kııllıııılnıısıııı sığIayacak sınırlaııalırı göze alı,ı,ıak du-

rumuııdadır. Ancak biiyle bir anlayış. o öZgtiı,ltiğün anayasal ölçütler ve

hukuk devleti ilkeleri içinde sınırlanııııısı, u!uslararası bir nitelik kazanaüı
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terörIe dc ıynı çcrçcr,ede ınücade]e eriilııesi yöniindeki talcbi iülındırlCı

kılabilır. Ve ancak böylc bir ıırtaında bu stırunların önyaıgüsüz vc tıbjektif

bir tartışıı]ası ıııün,ıkiin oIabilir,

Notlar
' Bu konuşnra Prof, Dr. Yavuz Sabuncu'ya Arııağan olarak çıkarılan AÜSBFD o]

(3) Teıııınuz E1,Iül 2007 sa}. ısının 293 ve 3l7 sa),laları arasında a1,,nı başlıkla

1,ayın]lanan ınakalenin bir öZeli olarak Sunu]muştur.
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http:/,/rı,wrı,.bverfg.dc/cntscheidungeı,ı/rs200602 ] 5 lbvr0]5705.hııl
r Enders, in; Berlintr Koıl]mentar Zuın Cirundgesetz. Bd, ]. Aİ. l Rn. 93 (stand:

Juli 2005).
r BVerfc. l BvR 5l8/02 vom 4.:1.2006^ Absatz-Nr. ( l - ]E4).

lıttp://www.bverf'g.de/entscheidungen/rs2006040,1 I bvı05 l 802,htm1
i BVerfG. 2 BvR 2236/0,1 von] l 8.7.2005. Absatz-Nr. ( I - 20l ).

http://wwıı,,bverl-g.de,'cntscheidungen/Is200507 l 8 2bvr223604.html
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