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1. G i r i ~
Demokratikl hukuk devletlerinde "kolelik, kul halinde bulundurma ve zorla
qallgtrrma" gibi kavramlar, literaturden qlkarllmlg kavramlar olarak nitelendirilmelidir.
Evrensel, bolgesel ve ulusal insan haklarl normlarr ekseriyetle demokratik yonetimlerin
var oldugu, bagta devlet olmak uzere her turlu demokratik organizasyonlarda uygulamaya konulabilir.
Siyasal manadaki demokrasinin, eksikleri olsa da, doyuma ulagt~g~
Bat1
ulkelerinde insan haklar~normlarrn~nqal~gmayagamlnda da uygulanmas~gerektigi
yonunde yogun qabalar sarf edilmektedir. Baglaylc~hukuk kurallarlnl yururluge koyma
bak~mlndaAvrupa Birligi bu konuda onculuk etmektedir. Bununla birlikte, liyakatleri egit
olsa da, bir qok Avrupal~etnik orijini, dini, ozurlu olugu veya yagrnln ig bulmaslnda
kargrs~nabir engel olarak qlktlglna inanmaktadlr.2
Okumakta oldugunuz makale; "Cal~gmaYagamlnda insan Haklar~"konulu
detaylr bir qal~gman~n
ilk uriinu olarak degerlendirilmelidir. Cal~gmam~z
qal~gmayagaml
aqrslndan koleligi, kullugu ve zorla qallgtlrmay~,evrensel, bolgesel ve ulusal hukuk
normlar~ve yargl kararlar~qer~evesindeele almaktadlr.
2.Evrense1, Bolgesel ve Ulusal Hiikiimler
Hemen hemen butun evrensel ve bolgesel insan haklarl sozlegmelerinin
tamamlnda, "kolelik", "kul halinde bulunma" ve "zorla veya zorunlu qallgtlrma" qal~gt~rma yasaklanm~gbulunmaktadlr.
insan Haklar~Evrensel Bildirisinin3 4. maddesi "Hiq kimse kole veya kul olarak
tutulamaz; her turlu kolelik ve kole ticareti yasaktlr" hiikmijne yer vermektedir. 1966
Universitesi 1.1.B.F. bgretirn Uyesi
IBU
~allgrna"dernokrasi" kavrarnlni incelerneyi arna~larnarnaktad~r.
Bununla beraber, yalnlzca
dernokratik organizasyonlarda kendisinden soz edilebilecek olan "insan haklarl" norrnlarlnl istihdarn
hukuku a~lslndanele allp incelediginden, dernokrasi ile dogrudan baslantill bir ~allgrnadlr.Bu nedenle,
~allgrnanlnyayrnlandig~elinizdeki derginin hitap ettigi kitleyi de dikkate alarak, dernokrasi konusundaki
ternel kavrarnlarln rnaharetle incelendisi, Vahit B l ~ a tsraflndan
k
Tiirk~e'ye~evrilenBeetharn D., ve Boyle
K., 1998, Dernokrasinin Ternelleri, Liberte ad11 eser, konuya rnerak duyanlara bir baglangl~olrnas~
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a~is~ndan,
tavsiye edilir.
2 ~ dururn
u
Avrupa Birligi'nin Mayls 2003 ay~ndayaptlgl "Avrupa'da Aylr~rncrllk"
(Discrimination in Europe
-Eurobarorneter 57.0) ad11 aragtlrrnan~n en onernli bulgusudur. Ara~tlrrnaya http:/l
europa.eu.inffcornrnlernployrnent~sociallfundarnental~rights/proglstudies~en.htrn
adresinden erigilebilir.
kenel Kurulunun 10.12.1948 tarihli ve 217A (Ill) say111Karar~ylakabul ve ilan edilrnigtir. Sozlegrneye
http:llwww.un.org.trIdoc_pdflh-rigths-turkcepdf adresinden erigilebilir.

tarihli BM Kigisel ve Siyasal Haklar Uluslararas~sozlegmesinin4 Kolelik Yasag~bagl~k11 8(1). maddesi, "1. Hiq kimse kole olarak tutulamaz; her turlij kolelik ve kole ticareti
yasakt~r"hukmune yer verirken, 8(2). Maddesi "2. Hiq kimse kul olarak tutulamaz" hukmune yer vermektedir. An~lanSozlegmenin 3. maddesi istisnalara yer vermekte olup,
tam metni agag~daverilmigtir:3. a) Hiq kirnse zorla ~allgtlrllarnazveya zorunlu qal~grnayatabi tutularnaz;

b) Bu flkranln a) bendi, bir suqa karg~l~k
hapisle birlikte asrr igte qallgtlrrna cezaslnln
verilebildigi ulkelerde, yetkili bir rnahkerne taraflndan boyle bir cezanln verilrnesi
sonucunda aalr igte qal~gtlrrnay~
engelleyici sayrlarnaz;
c) Agas~dakihaller, bu f~krabaklrnlndan "zorla qal~gt~rrna
veya zorunlu qallgrna'
sayllrnaz:
(i) Bir rnahkernenin hukuka uygun bir kararlnrn sonucu olarak hapsedilen bir
kirnseden veya boyle bir hapislikten gartla salrverilrnig bir kirnseden gartla tahliye
sure iqin normal olarak istenen ve b) bendi kapsarnlna girrneyen bir ig veya hizrnet;
(ii) Askeri nitelikteki bir hizrnet ve inanq nedeniyle askerlik hizrnetine katllrnarna
hakktnln tanlndlg~ulkelerde vicdani redcilerden hukuken yerine getirrneleri istenen
bir karnu hizrneti;
(iii) Toplurnun yagarnlnl veya iyilioini tehdit eden olaganustu bir dururn veya felaket
halinde yapllrnast ernredilen bir hizrnet;
(iv) Normal vatandagl~kyukurnluluklerinin bir parqaslnl olugturan bir ig veya hizrnet.
Ayr~ca belirtilmelidir ki, qal~gmayagaml birincil olarak dikkate al~nmadan,
demokratik bir devlet olman~ngeregi olarak, koleligi 2. maddesinde "bir kigi uzerinde,
kiginin durumu veya gartlar~nedeniyle, bir bagka kiginin, miilkiyet h a k k ~ n ~verdigi
n
haklar~ntamamln~veya bir klsm~nruygulamast"' geklinde tan~mlayan9 Mart 1927 tarihinde yururluge giren BM Kolelik ~ o z l e g m e s i30
, ~ Nisan 1957 tarihinde yururluae giren
BM Koleligin, Kole Ticaretinin, Kolelik Benzeri Uygulamalar~nKald~rrlmaslnadair Ek
S ~ z l e g r n e25
, ~ Temmuz 1951 tarihinde yururluge giren BM insanlar~nSat~lrnalar~n~n
ve
Bagkalar~n~nFahigelegtirilerek Somurulmelerinin Ortadan Kaldlrrlmas~ Dair
S~zlegrne,~
6. maddesi "Taraf Devletler her hangi bir biqimde kadln s a t ~ g ~ven kad~n~
larin fahigelegtirilerek istismar edilmelerini sona erdirmek iqin mevzuat q~karmakda
dahil, gerekli her turlu tedbiri al~r"hukmune yer veren 3 Eylul 1981 tarihinde yururluge
giren BM Kad~nlaraKarg~Her Turlu Ayr~mcllrg~n
Tasfiye Edilmesine Dair Sozlegmeg ve
4~enelKurulun 16 Arallk 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) say111Karariyla kabul edilrnig ve irnzaya, onaya ve
kat~lrnayaa~ilrn~gtir.
23 Mart 1976 tarihinde yiirurluge girrnigtir. Sozlegrneye http :I/ www.un.
org.tr/doc-pdflrnetin133.pdf adresinden erigilebilir.
k r e b i r tercurne yapllrnarn~gtir.
6~ozlegrneninlngilizce metnine http://www.unhchr.ch/htrnl/rnenu3/b/f2sc.htm adresinden erigilebilir.
7~ozlegrneninlngilizce rnetnine http://www.unhchr.ch/htrnl/rnenu3/b/30.htrn adresinden erigilebilir.
8~ozlegrneninIngilizce rnetnine http://www.unhchr.chlhtrnl/rnenu3/b/33.htm adresinden erigilebilir.
9~ozlegrneninT u r k ~ ernetnine http://www.un.org.tr/doc-pdflrnetinl36.pdf adresinden erigilebilir.

2 Eylul 1990 tarihinde yururluge giren BM Cocuk Haklarlna Dair Sozlegme1° Birlegmig
Milletler taraflndan hazlrlanan, kolelik ve kullugun engellenmesine dair bagllca
sozlegmelerdir.
Birlegmig Milletler taraflndan hazlrlanlp, taraflarln onayl ile yururluge giren,
yukarlda klsaca bahsedilen sozlegmelerin yanlnda, Uluslararasl Callgma Orgutu (ILO)
~
kullugu,
taraflndan haz~rlanlp,taraflarln onayl ile yururluge girmig bir k a sozlegme
koleligi ve zorla veya zorunlu qallgmayl yasaklamaktad~r.Turkiye Cumhuriyeti taraflndan da onaylanan bu konudaki b a ~ l l c asozlegmeleri gu gekilde s1ralayabiliriz:29 No'lu Sozlegme: Cebri veya Mecburi Cal~gtlrmayalligkin ~ o z l e g m e ~ ~
105 No'lu Sozlegme: Zorla Callgtrrmanln Kaldlrrlmas~~ o z l e g m e s i ~ ~
182 No'lu Sozlegme: Kotu Sartlardaki Cocuk Ig~iligininYasaklanrnasl ve Ortadan
Kaldlrllmaslna lligkin Acil Onlemler ~ o z l e g m e s i ~ ~

29. No'lu ILO Sozlegmesinin 2(1). maddesi "Bu Sozle~meninama~larliqin,
"Cebri veya Mecburi Callgtlrma" ifadesi herhangi bir kiginin ceza tehdidi altlnda ve bu
kiginin tam istegi olmadan mecbur edildigi tum ig veya hizmetleri ifade eder" geklinde
cebri veya mecburi Gallgtrrmanln qercevesini ~izmektedir.Agag~dasayllan durumlar 29
No'lu ILO Sozlegmesinin 2(2). maddesi uyarrnca cebri veya mecburi qallgma sayrlmaz:Mecburi askerlik hizmeti hakklndaki kanunlar geregince mecbur tutulan ve sadece
askeri bir mahiyet taglyan iglere hasredilen bir Gallgma veya hizmet;
Bizzat kendi kendini yoneten bir memleketin vatandaglarlnln olagan kamu hizmeti
yukumluluklerinin bir parGaslnl tegkil eden bir ig veya hizmet,
Callgma veya hizmetin bir kamu makamlnln nezaret ve kontrolij altlnda icra edilmesi ve soz konusu ferdin ozel kigilerin, girketlerin veya ozel-tuzel kigilerin hizmetine
blrakllmamas~ veya verilmemesi gart~yla,bir mahkemenin verdigi mahkumiyet
kararlnln sonucu olarak yapmaya mecbur edildigi bir ig veya hizmet;
Olaganustu hallerde, yani harp, felaketler veya yangln, su baskln~,a ~ l ~yer
k , sarslntrlarl, salgln hastal~klarve giddetli hayvan salglnlarl, hayvanlarln ve mahsule zarar
veren bocek veya parazitlerin hastallk yaymalar~durumunda ve genel olarak halkln
butunun veya bir klsmlnln normal yagama gartlarln~veya hayatlnl tehlikeye koyan
tehlikeli veya zarar verici her turlu gartlarda yapllmasl mecburi bir ig veya hizmet;
K u ~ u kGap11toplumsal hizmetler, yani toplum fertleri taraflndan dogrudan dogruya
toplum menfaatine yaprlan igler, biuat toplumun fertleri veya dogrudan dogruya
temsilcilerinin bu ~al~gmalarln
gerekli oldugunu beyan etmeleri hakklnln tanlnmas~
gart~ylatoplum uyelerine dugen olagan kamu hizmeti mukellefiyetleri olarak mutalaa edilecektir.
10~ozleSmenin
Tiirk~emetnine http://www.un.org.tr/doc-pdf/metinl32,pd adresinden eriailebilir.
ll~ozleSmeye metnine http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/sozlesme/sozO29.htm
adresinden eriailebilir.
12~ozleSmemetnine http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/sozlesme/sozl05.htm
adresinden erigilebilir.
13~ozleSme metnine http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/sozlesme/sozl82.htm
adresinden eriailebilir.

insan haklarlnln korunmaslna dair olan evrensel sozlesmeler, asaglda incelenecek olan bolgesel sozlesmelerde oldugu gibi, kesin olarak taraf devletleri zorla
veya zorunlu sallstlrmanln engellenmesi hususunda tedbirler almaya yonlendirmektedir.
Bolgesel sozlesmelerin en onemlilerinden biri Avrupa insan Haklarl
Sozlegmesidir ( A ~ H S )A1HSqnin
.~~
4. maddesi:Madde 4, Kolelik ve zorla $all$tlrma yasagl
Hi$ kirnse kole ve kul halinde tutularnaz.
Hi$ kimse zorla $all$t~rllarnazve zorunlu ~al~$rnaya
tabi tutularnaz.
Asagldaki haller bu rnaddede sozu ge$en "zorla $all$tlrrna veya zorunlu
$all$rna"dan say~lmazlar:
Bu Sozle$melnin 5. rnaddesinde ongorulen ko$ullar altlnda tutuklu bulunan
kirnseden tutuklulugu veya $art11 sallverilmesi surecince olagan olarak yapllrnasl
istenen $all$rna;
Askeri nitelikte bir hizrnet veya inan~larlgeregince askerlik gorevini yaprnaktan
kaqnan kirnselerin dururnunu mesru sayan ijlkelerde bu inanca sahip kimselere
zorunlu askerlik yerine gordurulecek ba$ka bir hizrnet;
Toplurnun hayat veya refahlnl tehdit eden kriz ve afet hallerinde istenecek her
hizrnet;
Normal yurtta$llk yukurnlulukleri kapsamlna giren her turlu $all$rna veya hizrnet

Gorulecegi uzere, Sozlesmenin istisnasl olmayan 4(1). maddesi koleligi ve kul
halinde bulunmay~yasaklarken, istisnalar~4(3). maddede listelenen "zorla ve zorunlu"
sallsma 4(2). madde ile yasaklanmaktadlr. insan haklar~nlnkorunmaslna dair pek sok
hukmun istisnasl bulunmaslna ragmen, Avrupa insan Haklarl Bildirisinin 15(2). maddesinde belirtildigi uzere; savas veya ulusun varllglnl tehdit eden baska bir genel
tehlike halinde dahi, his kimse kole veya kul halinde tutulamaz.
~~
ve Zorla Callstlr~lrna
Avrupa Birligi Temel Haklar ~ o z l e $ m e s i n i n"Kolelik
Yasagl" basllkll 5(1). maddesi "His kimse, kul ya da kole olarak tutulamaz" hukmune
yer verirken, 5(2). maddesi "His kimse zorla sallstlrllarnaz ve zorunlu sallsmaya tabi
tutulamazi' hukmune, 5(3). maddesi ise "Insan kasakslllgl yasaklanmlgtlr" hukmune
yer vermektedir.
Yukarlda klsaca deginilen evrensel ve bolgesel sozlesmeler Turkiye
Cumhuriyeti taraflndan da onaylanmls olup, Anayasamlzln 18(1). maddesinde "His
kimse zorla sallstlrllarnaz. Angarya yasaktlr" denilerek zorla veya zorunlu sallstlrma
yasaklanmaktadlr. Evrensel ve bolgesel sozle~melerde belirtilen istisnalar,
Anayasamlzln 18(2). maddesinde gu sekilde belirtilmis bulunmaktadlr.
14~ozle9rneninT u r k ~ emetnine http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/aihsmetin.htm adresinden
eri~ilebilir.
1 5 Ternel
~ ~Haklar S6zlegmesinin Tiirkce rnetnine http://www.belgenet,cornlarsiv/sozlesme/ab~thb.htrnl
adresinden eri~ilebilir.

"Sekil ve gartlarl kanunda duzenlenmek uzere hukumluluk veya tutukluluk sureleri
isindeki ~allgtlrmalar;olaganustu hallerde vatandaglardan istenecek hizmetler; ulke
ihtiya~lar~nln
zorunlu k ~ l d ~alanlarda
g~
ongorulen vatandagllk odevi niteligindeki
beden ve fikir sallgmalar~,zorla sallgtlrma say~lmaz."
Ceza Kanunumuzun "ig ve ~ a l ~ g mhurriyetinin
a
ihlili" b a ~ l ~ 11
k l7.~ maddesi
~ e g i t lyaptlr~mlara
i
yer vermektedir. Soyle ki:-

MADDE 117. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka ayklr~bagka bir
davran~gla,ig ve qallgma hurriyetini ihlGl eden kigiye, magdurun 9ikGyeti h?llinde,altl
aydan iki ylla kadar hapis veya adli para cezasl verilir.
(2) Caresizligini, kimsesizligini ve bagllllgln~somurmek suretiyle kigi veya kigileri
ijcretsiz olarak veya saglad~g~
hizmet ile aqk bir gekilde orantls~zduguk bir ijcretle
~al~gtlran
veya bu durumda bulunan kigiyi, insan onuru ile bagdagmayacak sal~gma
ve konaklama kogullar~nat6bi k~lankimseye alt~aydan us ylla kadar hapis veya yuz
gunden az olmamak uzere adli para cezasl verilir.
(3) Yukar~dakif~kradabelirtilen durumlara dugurmek uzere bir kimseyi tedarik veya
sevk veya bir yerden diger bir yere nakleden kigiye de aynl ceza verilir.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, igsiyi veya igverenlerini ucretleri azaltlp ~ogaltmaya
veya evvelce kabul edilenlerden bagka kogullar altlnda anlagmalar kabulune zorlayan ya da bir igin durmas~na,sona ermesine veya durmanln devamlna neden
olan kigiye alt~aydan u~ ylla kadar hapis cezasl verilir.
Hukuk devletlerinde ~alrgmasureleri, Ulkemizde de oldugu gibi, kanunlarla
belirlenmektedir. Ulkemizde qal~gmayagam~ylailgili bagl~cayasalar:- ( I ) 4857 saylll Ig
Kanunu, (2) 5953 say111Basln ig Kanunu, (3) 657 say111Devlet Memurlar Kanunu, (4)
2914 say111Yuksek Oijretim Personel Kanunu ve (5) 926 say111Turk Silahl~Kuvvetler
Personel Kanunudur. 4857 say111[g Kanununun 63. maddesi haftal~k~ a l ~ g msuresini
a
en qok 45 saat olarak belirlerken, 657 say111Yasanln 99. maddesi haftal~k~ a l r ~ m a
sijresini 40 saat olarak belirlemi~bulunmaktadrr. Zorla ~ a l ~ g t l r maa~ l s l n d a nhaftal~k
~ a l l g m asaatleri goz onune al~nmalrd~r.

3. Yarg~Kqrarlar~
A ~ H Mve Komisyon Sozlegmenin 4(1). maddesinde geqen "Hiq kimse kole ve
kul halinde tutulamaz" hukmiinun ihlali iddiasrn~i ~ e r e nbir k a ba~vuruyu
~
deoerlendirmigtir. Van Droogenbroeck v Belgium16 ornek olarak verilebilir. Dava konusu
olay ve karar hakklnda agaolda bilgi verilmigtir.

16~ararahttp:llwww.worldlii.orgleulcaseslECHRll98213.htrnladresinden eri~ilebilir.

Bel~ikavatanday olan bagvurucu daha once de hukurn giydigi hlrslzl~kve h~rs~zllk
yaprnaya tegebbus su~lar~ndan
2 yll hapis ve Sosyal Koruma Kanununa gore 10
yrl da karnu hizrneti yapmak uzere hukurnetin ernri altlnda ~al~grnaya
rnahkurn oldu.
Bagvurucu, inter alia, Sozlegrnenin 4(1). rnaddesinin ihlal edildigini ileri surerek
gikayette bulundu.
AIHM kararln 58-60. paragraflar~ndaklsltlamanln belirli sijreli olugu ve uygularna
hakklnda yargl yolunun a ~ olrnas~n~
~ k
goz onune alarak, ileri surulen iddianln
Sozlegrnenin 4(1), rnaddesi kapsarnlnda degerlendir~lerneyecegini belirterek,
bagvurucunun hukuki dururnunu, Sozlegrnenin 4(3)(a). rnaddesini de goz onune
alarak, kole veya kul olarak nitelendirilerneyeceoinehukrnetti.

Kolelik ve kulluk konusunda diaer bir ornek W , X, Y and Z v UKI7 bagvurusudur. Bagvuru konusu olay ve karar:Velilerinin oluru ile deniz kuvvetlerinde dokuz yll qal~gmakuzere hizmet
sozlegmesi imzalayan dort k u ~ u k-riigtunii ispatlamayan-, bir sure sonra,
hizmet sozlegmesi sona ermeden, deniz kuvvetlerinde ~allgmakistemediklerini bildirmiglerdir.
igten ayrllma talepleri kabul edilmeyen bu dort kigi, Komisyona yapt~klar~
bagvuruda sozlegmenin yaplldrg~tarihte yaglarlnln ku~uklugunundikkate
al~ndlalnda,istihdam sozlegmelerinin iptal edilmemesinin Sozlegmenin 4(1).
maddesi kapsarnlnda kulluk olarak deaerlendirilmesi gerektigini ileri
surduler.
Komisyon bagvuruyu redderken, velilerden onay allndlg~n~,silahl~
kuwetlerde gorev yapmanln zorla ~allgman~n
bir istisnas~olabilecegine ima
ederken, kulluk olarak nitelendirilemeyeceQinevurgu yapm~gtlr.
h e r birey kendi iradesi ile yapmlg olsun, isterse veli ve vasi gibi kanuni temsilcisi vas~taylayapllrn~golsun, ozgur irade ile yap~lanhizmet sozle~melerininkulluk veya
kolelik olarak nitelendirilmesi oldukp gu~tur.
1961 Anayasamltln 42. maddesinde, 1982 Anayasam~zln 18. maddesiyle
muhteva olarak ayn~d
lr. 1961 Anayasaslnln 42. maddesi Anayasa Mahkemesinin
g
Esas No. : 19631358, Karar No. : 1964117 say111davadal8 ele a l ~ n m ~olup:"angarya "rnukellef olrnadlol halde vatandaga zorla iradesi harici bir ig yaptlrllrnasl
dernek" olarak tan~rnlanrn~gt~r.
Kararda ayrlca, Angarya Turk Hukuk Lugatinde ve
a~lklanrnl$ozel
Turk Ansiklopedisinde devletler Hukuku ve harb hali bak~rn~ndan
hukukta da bir rnal~nrnenfaatinden veya bir gahsln hizrnetinden bedava istifade
edilrnesi geklinde tarif edilrnigtir. Bu niteligi ile angarya, ucreti odenen rnecburi
~allgtlrrna kavrarnlndan tarnarnlyla ayrllrnaktad~r. Her ikisinde de ~allgrna
rnecburiyeti varsa da birinin karglllkslz digerinin kargllrkll olrnasr, bunlarln
yekdigerinden tarnarn~ylaayrl kavrarnlar~kapsadlglnl gosterrnege kafidir"

denilmektedir.
176apvuru nurnaralarl 3435-3438167.
I 8 ~ a r a r ahttp:llwww,anayasa.gov.trlKARARLARllPTAl~lTlRAZ/K1964/K1964-17.htrnadresinden eri~ilebilir.

Anayasa Mahkemesi seqim sandrklarlnda geqici bir sure iqin yukletilen mecburi
qal~gmay~
"kigilerin maddi ve manevi varl~glnrngeligmesi imkanlarln~yok edecek nitelike olmad~g~"
ve "istisnai bir vatandagl~khizmeti niteligini tag~drg~"
gerekqeleriyle
angarya olarak nitelememigtir. Bir bagka deyigle, fazla qal~gmaiqin ucret vermenin
zorunlu oldugunu, fakat bu konuda yetkili karar alrcllarrn geciktigini aq~kqabelirtmigtir.
Konusu qalrgma saatleri d~g~nda
nobeti dolaylsryla herhangi bir ucret odemede
bulunmama olan Esas Sayls~: 1971128, Karar Sayrs~:1971164 olan bir bagka davadaI9 Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasaslnr esas alarak:"kamu gorevlilerinin her qegit qallgmalarr kargll~glndaayl~kve ucretlerini ve
oteki akqal~haklarrn~ne yolda hak edecekleri ve alacaklar~,yasalarca oteki
ozluk hukumleri aras~ndabelli edilmektedir. ... ... maddesine gore yapllmas~
zorunlu olan qalrgma saatleri d~g~ndaki
ve tatil gunlerindeki yargllama qal~gmalarln~duzenleyen yonetmeligin yasalara ayklr~kurallar~kapsamas~veya
bu qegit qal~gmalar iqin ne yolda odeme yaprlacaglna iligkin esaslarln
Bakanlar Kurulunca henuz kararlagt~rrlmamrgolmas~gibi yonetime iligkin
konularrn denetimi Anayasa Mahkemesinin yetkisi dlglnda kald~glndan,...
yasalara a y k ~ rkurallarln
~
veya esaslarrn yer almas~veya bu yolda henuz bir
saptama yaprlmamas~,Anayasa'ya ayklrr yonu bulunmayan bir Yasa hiikmunun Anayasalya.ayklrt oldugunun kabulu iqin neden say~lamaz.
... gorevlilere olagan qal~gmasaatleri drglnda veya resmi tatil gunlerindeki
qallgmalarl kargrl~glnrnverilmesini onleyen bir kayrt da olmad~g~na
gore,
diyerek ilgili Yasay~Anayasaya aykm bulmam~gt~r.
Askeri Yuksek idare Mahkemesi Karar No: E.20021291
Karar No: K.20021252 say111kararlnda yukar~daincelenen angarya ve zorla qallgtlrma
yasaklarrn~degerlendirme imkan~bulmugtur.20
1992 ylllnda 926 say111Turk Silahl~Kuvvetleri Personel Kanunu hukumlerine
tabi olarak, askeri mahkeme hakimligine atanan davacrnrn 15 yll mecburi hizmet
yukumlulugu ustlenmesi nedeniyle 2001 y ~ l ~ n distifas~nln
a
kabul edilmeyigi dava
konusu olmugtur. Davac~dava dilekqesinde ozetle:-

l Q ~ a r a r a http:Nwww.anayasa.gov.tr/KARARLARIIPTALITlRAZlKl9711K1971-64.htm

adresinden

eri~ilebilir.
20http:~~~w.m~b.g~~.tr/prgs/ayim/~yim~karardetay.asp?l~~~=3332&ctg=~00002000018000006
adresinden eri~ilebilir.

15 ylllr k mecburi hizmetin; Anayasanln Temel Haklar ve Odevler bagllgl
altlndaki ikinci Klsmlnln ikinci bolumunde yer alan 18 nci maddesinin; "His
kimse zorla ~al~gtrr~lamaz.
Angarya yasaktlr", 23 ncu maddesinin "Herkes
yerlegme ve seyahat ozgurlugune sahiptir", 48 nci maddesinin "Herkes
diledigi alanda ~allgrnave sozlegme hurriyetine sahiptir" 13 ncu maddesinin
"Temel hak ve hurriyetler, ozlerine dokunulmaks~z~n
yalnlzca Anayasanln
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bag11olarak ve ancak kanunla slnlrlanabilir. Bu slnlrlamalar Anayasanln ozune ve ruhuna ayklrl olamaz" geklindeki Anayasa hukumlerine ayklrl oldugunu, mecburi hizmet kavramlnln
anayasal dayanaktan yoksun oldugunu, bir kiginin bir meslege girerken on
beg yllllk bir mecburi hizmetlik statuyu kabul etmesinin on beg y~lllkbu
statijyu devam ettirmekten vazgesme hakkrnl yok etmeyecegini, ... taahhutnameyi bu ige girebilmek isin zorunlu olarak verdigini, dolaylslyla serbest
iradesini temsil etmedigini, taahhutnamenin ige allnabilmek isin idare
taraflndan duzenlendigini, ... kiginin zorla ~ a l ~ g t ~ r ~ l m kigi
a s ~hak
n ~ve
n ozgurluklerine ayklrl oldugunu, ... meslek sesiminin kendi hatasl oldugunu, ancak
bir hatanrn bedelinin yrllarca sevmedigi bir igi yapmak zorunda kalmamasr
gerektigirli belirterek, ... Komutanll&nln ... tarihli istifa muracaatlnln kabul
edilmemesine iligkin idari iglemin iptaline karar verilmesini talep ve dava
etmigtir.
Askeri Yuksek Idare Mahkemesi agaardaki degerlendirmeyi yapmlgtlr.
Anayasanln Callyna ve Sotlegme Hurriyeti bagllkll 48 nci maddesi;
"Herkes, diledigi alanda salrgma ve sozlegme hurriyetlerine sahiptir. 926
say111Kanununun 112 nci maddesi; "muvatzaf subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yrl hitmet etmedikse istifa edemezler" hukmunu amirdir.
Davaclnln, ... istifa isteminde bulundugu ... tarihinde 15 yllllk mecburi hizmet
yukumlulu~unutamamlamad~g~
anlagllmlgtrr. ... Subayllk statijsunden istifa
yolu.ile slkabilmek i ~ i belli
n bir sure hizmet etmig olmak garttrr.
... 926 say111Kanuna tabi bulunan davaclnrn 657 say~ll,... Kanuna tabi bulunan kamu gorevlileri ile aynl statu ve hukuksal durumda olmadlgl aslktlr.
Sonus olarak, 1992 ylllnda statuye giren davaclnln 926 say111Kanunun 112
nci maddesinde aslksa ifadesini bulan 15 ylllrk yukumluluk suresini tamamlamamlg bulunmasl nedeniyle istifaslnrn kabul edilmemesine iligkin olarak
tesis edilen iglemir~hukuka ve mevzuata uygun oldugu sonus ve kanaatine
var~lmlgtlr.
Gorulecegi uzere, Yuksek idare Mahkemesi 926 say111Yasaya gore istihdam
edilenler ile, diger personel kanunlarlna gore istihdam edilenlerin, Anayasanln egitlik
prensibi sersevesinde kargrlagtrr~lamayacag~n~
vurgulamaktadlr.

Yukar~dakifarazi olaydaki Bayan Y'ye karg~yapllan pek qok hukuk dl91iglem
oldugu dugunijlmektedir. Henuz incelemedigimiz " a y ~ r ~ m c yapmama
~l~k
yasag~nln"
ihlal edildigi dugunulmektedir. Cal~gmakonumuz angarya ve zorla qal~gtlrmaolduguna
gore, Bayan Y'nin zorla qallgt~r~ldlgrna
karar verilebilecegini burada belirtmek gerekir.
S ~ r a sgeldikqe,
~
senaryoda bahsi geqen Bayan Y'nin durumuna deginilecektir.
a
aqlslndan lafz~
Evrensel, bolgesel ve 1Jlkemize ait mevzuatta, ~ a l ~ g myagaml
geqen "kul, kole ve zorla veya zorunlu q a l ~ ~ mkonusundaki"
a
hukumleri inceledikten
I
Avrupa lnsan Haklarr
sonra, uygulamada bu ifadelerin neleri kapsadI ~ konusunu
Mahkemesinin ve ulusal yargl kararlar~m~z
lg~g
alt~nda
~
inceleyelim.

AiHS'nin 4(2). maddesi hi^ kimsenin zorla veya zorunlu olarak ~ a l ~ s t ~ r ~ l a m a y a ca01n1belirtilmektedir. lstisnalar~n~n
~ e r ~ e v e s~il H S ' n i n4(3). maddesinde belirtilen
zorla veya zorunlu Gallsma kavramlarl, Van der Mussele v Belgium2' basvurusunda
ele al~nm~st~r.
Basvuru konusu ve karar:Cocuk avukat~olan basvurucu, herhangi bir ucret almadan ve y a p t ~ gmas~
raflar kars~lanmadanbir kisiyi temsil etmeye zorlanman~nSozlesmenin 4(2).
maddesine a y k ~ oldugu
r~
gerek~esiyle,basvuruda bulunmustur.
AIHM, konuyla ilgili Komisyon kararlar~naat~ftabulunarak "Sozlesmenin
4(2). maddesi baglam~ndazorla veya zorunlu Gallsmadan bahsedebilmek
i ~ i n ,birbiriyle iliskili iki sart~nger~eklesmis olmas~gerekir. is yaln~zca
isgorenin ozgur iradesi d ~ y n d ayap~lrn~s
olmamal~drr.isi yapma zorl~nda
kal~s~nda
haks~zbir gerek~ede olmal~d~r
veya igi bask1 alt~nda(zulijm edilereklgaddarl~kla)yapmal~d~r
veya isi yapmak ona telafisi mumkun olan bir
zorluk vermelidir.
Bir baska deyisle, ona gereksiz ac~/uzuntuvermelidir. Ayr~ca,Mahkeme, 29
Nolu Cebri veya Mecburi Cal~st~rmaya
iliskin ILO Sozlesmesinin yukar~datam metni
verilen 2. maddesine at~ftabulunarak, zorla ~ a l ~ $ t ~ r mherhangi
ay~
bir kisinin ceza
tehdidi alt~ndave bu kisinin tam istegi olmadan mecbur edildigi tum is veya hizmetler
olarak belirtmistir.
Mahkeme, verilecek hizmetin bir avukat~nnormalde yapmasl gereken hizmetin
s ~ n ~ r l ai~erisinde
r~
oldugundan, boyle bir hizmeti vermek Bay Van der Mussele'nin
mesleki gelismesine katk~saglad~g~ndan,
Bay Van der Mussele'nin sikayet konusu
uygulamadan haberdar olarak gonullu olarak meslege girdigini, hukuki yard~mda
bulunmak i ~ i nilgili avukat~nonaytna gerek o l m a d ~ g ~belirterek,
n~
Sozlesmenin 4(2).
maddesinin ihlal edilmedigine karar verdi. Mahkeme ayrlca, verilen hizmetin 4(3)(d).
maddesi kapsam~ndanormal yurttagl~kgorevi oldugunu ve temsil edilmeye ihtiyac~
olana Sozlesmenin 6(3)(c). maddesi uyarlnca ucretsiz verilen bir hizmet oldugunu da
belirtti.
Karlheinz Schmidt v Germany22 davas~esas itibariyle Sozlesmenin 14. maddesiyle engellenmeye $al~s~lan
cinsiyete dayall aylr~rnc~l~k
ise de, Sozlesmenin 4.
maddesini de ilgilendirmektedir. Almanya'nln Baden-Wurttemberg Bolgesi yasalar~na
gore yeterli say~dagonullunun bulunmamas~ halinde bolgede yagayan erkeklerin
itfaiye servisinde hizmet vermelerini gerektirmekteydi. Ayr~ca,bu hizmeti sunmayanlar,
yukumlulukleri kars~l~g~nda
belirli bir bedeli odeme hakk~nada sahipti. Mahkeme
zorunlu olarak itfaiyede hizmette bulunman~nSozlesmenin 4(3)(d). maddesine gore
vatandagl~k gorevi olabilecegini belirtmistir. Mahkeme ayrlca, zorunlu Gallsmayla
dogrudan ilgisi nedeniyle, hizmet karg~llglbedel odemenin de 4(3)(d). madde kapsam~ndaoldugunu belirtmistir. Bununla birlikte, cinsiyet a y ~ r ~ m ~ nhakl~
d a bir sebep
oldugu ispatlanamam~st~r.
adresinden erigilebilir.
22~ararahttp:llw.worldlii.orglinffcasesllIHRL11994156.htrnl adresinden erigilebilir.
21~ararahttp://w.worldlii.orgleulcases/ECHRI1983113.htrnl

Simdiye kadar inceledigimiz bqvurularln hep bagvurucularln aleyhine sonuGlandlglnl gorduk. Ozgur irade sonucu yap~lanhizmet sozlegmelerinin Sozlegmenin 4.
maddesi ile ~eligmeyeceginibelirtip, belirli durumlarda ozgur irade olmazsa dahi,
Sozlegmenin 4. maddesinin ihlal edilmemig say~lacaglnlda belirtmek gerekir.

Yukar~daki Farazi Olay 2'deki olay~gimdiye kadar olan incelememize gore
rahatl~kla"zorla Gal~gtlrma"olarak niteleyebiliriz.
igsizlik oranln yuksek oldugu ulkemiz gibi ekonornilerde, ceza kanunlarlnln gikayet
cezalandlrma sisteminin, sozlegmeli olarak ~ a l ~ g ave
n
muessesine dayandlrd~g~
sozlegmesi kolayl~klasona erdirilebilecek ogretim uyesi yard~rncllarln~
gikayet yoluna
gitrnekten al~koyabilir.Dolayls~yla,yasal bogluklar nedeniyle yoneticilerini zorla adam
~ a l ~ g t ~ rdurumuna
an
dugurmek istemeyen devletler, herhangi bir kurumu tum
altyaplsln~olugturmadan tesis etmemesi gerektigi kanaat~n~
tag~maktay~z.
Nitekim,
ran
dugen yonetici kadar, tum personel altyap~s~
olugturulzorla adam ~ a l ~ g t ~durumuna
madan, bir kamu kurumu olugturan yasa koyucular da, ~ i H S ' n i n4. ve Anayasam~z~n
18. maddesi bagta olmak uzere yasaklanan "zorla Gal~gtlrma"suGuna igtirak etmig
olurlar.
3.Sonucj
Demokrasinin temelindeki prensiplerden bir tanesi "insan haklarlna" saygl
duymakt~r.insanlar omurlerinin aktif olan buyuk bir klsmln~igyerlerinde ge~irirler.
Dolaylslyla, Gal~gmayagamlnda insan haklarlna saygl gosterilmesi, i ~ i n d ebulunulan
rejimin demokratik' bir rejim olmasl aqslndan kaqn~lmazdlr.Evrensel, bolgesel ve
ulusal pek ~ o hukuk
k
normu ~ a l ~ g myagamlnda
a
insan haklar~nasaygl duyulrnaslnl
' saglamaya yoneliktir. Koleligin, kullugun ve zorla Gallgt~rmanln yasaklanmas~ ile
toplumlar~ndemokratik toplumlar olmas~ama~lanmaktad~r.
Bununla beraber, toplumun
qkan isin kimi gorevlerin zorla yerine getirilmesini, belirli s ~ n ~ r l adahilinde
r
yasalar
duzenleyebilir. Yasalarln belirledigi istisnalar h a r i ~ ,kolelik, kulluk ve zorla Gallgtlrma
konusundaki gikayetlerin ard~ndazamanlnda q~kar~lmayan
yasal duzenlemeler ve
insan haklar~konusunda egitilmemig igverenler vardlr. Yuksek igsizlik oranl takibi
gikayete bag11olan, "insan haklar~ihlali" konusunda bireyi gikayet etmekten al~koyabilmektedir. Devletinin uluslararas~ mahkemelerde mahkum olmasln~gormek istemeyen yurtseverler de, insan haklar~ihlallerini sineye ~ e k m eyolunu tercih edebilmektedir.

