
AVRUPA iNSAN HAKLARI MAHKEMESi KARARLARININ 
ic; HUKUKAETKiSi SORUNU: 

FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESi'NiN 
iKi KARARININ BiR DEGERLENDiRMESi 

Yrd. Dor;. Dr. Ece GOZTEPE* 

Dilnyamn en kiilli anayasa yargis1 i~tihadma sahip, temel hak ve ozgiirliikler konusundaki 
ilerici anlayi§1 nedeniyle pek~ok iilke i~in ornek olu§turan Federal Alman Anayasa Mahkeme
si'nin (FAYM) 14 Ekim 2004 tarihinde Avrupa insan Haklan Mahkemesi (AiHM) kararlanmn 
i~ hukuka etkisi konusunda verdigi bir karar, gerek Alman bas1mnda gerekse hukuk literatti
rilnde btiytik tarb§malara yol a~ti1. Bu karann yankis1, sadece Almanya ile de s1mrh kalmad1. 
Avrupa insan Haklan Mahkemesi Ba§kam isvi~reli Luzius Wtldhaber'in Almanya'nm haftahk 
siyaset dergisi "Der Spiegel"e verdigi bir deme~te belirttigi tizere, Alman Anayasa Mahkeme
si'nin karannm a~1klanmasmdan sonra ozellikle Rusya, Polonya, Ukrayna ve Ttirkiye, Avrupa 
insan Haklan Mahkemesi'ne tiye devletlerin "geri;ekten de" kendileri hakkmda verilmi§ btitiln 
kararlara tamamiyle ve aynen uymak zorunda olup olmadiklanm defaten sormu§lard1r2• 

FAYM'nin 80 paragrafhk olduk~a uzun saytlabilecek karanmn btittin boltimleri Alman anayasa
s1mn her ko§ulda Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'ne gore oncelikli ve tisttin bir konumu oldu
guna i§aret etmese de, AiHM Ba§kam Wildhaber'in ve Almanya'mn Strasburg'daki yargic1 Ge
org Ress'in dikkat i;ektigi ve ele§tirdigi gibi3, FAYM'nin bu karan Almanya di§mdaki baz1 tiye 
iilkelerde Avrupa insan haklan standartlanmn gorecelile§tirilebilecegi yontinde bir kam, hatta 
"umut" uyandirrm§br. Bu nedenle de uluslararas1 sozle§meleri i~ hukukunda basit yasalann tis
tilnde tutmayan ya da bunlara anayasal bir norm stattisti tammayan Alman anayasas1m, ulus
lararas1 hukuka a~iklik ilkesi dogrultusunda yorumlayan FAYM'nin bu karan Avrupa insan 
Haklan Mahkemesi kararlannm i~ hukuka etkisi sorunu ai;ismdan ozel bir onem ta§1maktad1r. 

Alman basmmdaki tepkiler ise gazetelerin siyasi yonelimlerine gore farkhhk gostermekte
dir. Sol-liberal Suddeutsche Zeitung'a gore FAYM'nin karan, gelecekte patlama potansiyeli 
olan ve §imdilik birbiriyle i~erik olarak yer yer ~eli§se de bir ortayol bulmaya ~ali§an bir nite
lik tq1maktadir4. Muhafazakar Frankfurter Allgemeine Zeitung ise FAYM'nin karanm "Ulus
lararas1 Hukuka Ai;ikhgm da Bir S1mn Var" ba§hgiyla vererek, bu kararla Alman devletinin 

* Bilkent Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ogretim Uyesi. 
l Bkz. Hans-Joachim Cremer, Zur Bindungswirkung von EGMR-Urteilen - Anmerkungen zum Gorgiilii-Beschluss 

des BVerfG vom 14.10.2004, EuGRZ 2004, s. 683-700; Klaus Grupp/Ulrich Stelkens, Zur Beriicksichtigung der Ge
wihrleistungen der Europliischen Menschenrechtskonvention bei der Auslegung deutschen Rechts, DVBI. 2005, s. 
133-143; Eckart Klein, Anmerkung zum Urteil des BVerfG, JZ 2004, s. 1176-1178; Jens Meyer-Ladewig/Herbert 
Petzold, Die Bindung deutscher Gerichte an Urteile des EGMR. Neues aus StraJ3burg und Karlsruhe, NJW 2005, 
s. 15-20. 

2 "Der Spiegel" dergisinin 47. sayismda yayinlanan 15 Kas1m 2004 tarihli roportaj. 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.10.2004. 
4 Heribert Prantl, Siiddeutsche Zeitung, 20.10.2004. 
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egemenliginin ve Anayasa Mahkemesi'nin nihai karar mercii olarak yetkisinin savunuldugunu 
iddia etmektedir5• Aym gazetenin FAYM Ba§kam Hans-Jurgen Papier ile yaptigi roportajm te
mel dii§'iincesi de bu yondedir6. Hans-Jurgen Papier FAYM'nin, devlet egemenliginin ifadesi 
olarak anla§ilmas1 gereken, yargida son sozii soyleme hakkmdan vazge\:emeyecegini ifade et
mektedir. Bunun yarus1ra, Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nin ·oncelikli gorevinin, hentiz 
yerle§memi§ demokrasilerdeki "sistematik insan haklan" ihlallerinin on'iine ge\:mek oldugunu, 
ama son Almanya davasmda oldugu gibi, aile hukukuna ili§kin konularda nihai temyiz mah
kemesi gibi hareket etmesinin AiHM'nin gorevi olmamas1 gerektigini belirtmektedir. 

FAYM ba§kammn bu sozleri, Mahkeme'nin yukanda sozii edilen 14 Ekim 2004 tarihli ka
ranm takip eden ve aym somut olaya ili§kin 28 Arahk 2004 tarihli karanyla biraz da olsa go
reli bir nitelik kazanm1§tir. Temel hak ve ozgi.irliiklerin korunmas1run ulusal ve uluslararas1 
mahkemeler arasmda kademeli olarak dagitildigi, her iiye devletin degi§ik anayasal \:OZiimler
le bu kademeli hukuk sistemine ge\:erlik kazandirdigi bir sistemler biit'iin'iinde ortaya \:Ikan bu 
tiirden sorunlar, salt somut davamn tarafi olan devlet a1;1smdan degil, sisteme dahil biitiin iiye 
devletler bakimmdan biiyiik onem ta§1maktadir. Herne kadar Tiirkiye'de 7 Mayis 2004 tarih
li son anayasa degi§ikligi7 ile "usul'iine gore yi.iri.irliige konulmu§ tern.el hak ve ozgi.irliiklere ili1?
kin milletlerlararas1 andla§malarla kanunlann aym konuda farkl1 hiikiimler i\:ermesi nedeniy
le \:lkabilecek uyu§mazhklarda milletleraras1 andla§ma hiikiimleri esas almrr" hiikmii ge1;erli 
olsa da, Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'nin metni degi§mese bile AiHM'nin i\:tihad1 dinamik 
bir bi\:imde geli§tirildigi i\:in, Sozle§me ve ulusal yasa metinlerinde bir uyu§mazhk ortaya \:Ik
madan da, bu metinlerin yorumlannda bir farkl1hk ortaya \:lkmas1 \:Ok biiyiik bir olas1hktir. Hu 
durumda, anayasamn uluslararas1 hukuka oncelik tamyan bu hiikmiine ragmen Tiirk mahke
melerinin de AiHM kararlanrun nasil ve ne dereceye kadar i\: hukukta uygulanmasi/dikkate 
almmas1 gerektigi konusunda bir ogreti, en azmdan genel bir \:izgi belirlemesi ka\:1mlmazdrr. 

Bu yaz1da ama\:lanan, uluslararas1 sozle§melerin i\: hukuka etkisi konusundaki Ti.irk og
retisini degerlendirip tarti§maktan t;ok, uluslararas1 sozle§melerin anayasa hukukundaki ye
rini basit yasalarla e§ tutan Alman Anayasas1'run, FAYM'nin ogretisi ve anayasa ogretisinde 
genel kabul goren uluslararas1 hukuka a\:1khk ilkesi I§Iginda Avrupa insan Haklan Sozle§me
si'nin (AiHS) uygulanmasmda nasil yorumlandigim, yukanda amlan iki karann analizini ya
parak ortaya koymaktir. Bunun i\:in a§agida oncelikle FAYM karanna konu olan anayasa §ika
yetindeki somut olay aynntih bit;imde a\:1klanacak (II), sonrasmda da AiHM'nin bu davayla il
gili karan ozetlenecektir (III). Bunu takiben, FAYM karannda ele alman ba§hca hukuki sorun
lar, Tiirkiye i\:in de onem ta1j1malan nedeniyle aynntil1 olarak incelenecektir (IV). AiHM ve 
FAYM kararlanrun Tiirk hukuku i\:in ta§1d1gi oneme deginildikten sonra da (V) FAYM'nin 28 
Arahk 2004 tarihli karan bu tart11jmada gelinen son nokta olarak ele almacakbr (VI). 

Il- FEDERALANAYASAMAHKEMESi (FAYM) KARARININ KONUSU SOMUT OLAY 

FAYM'nin on'iine anayasa §ikayetiS yoluyla gelen somut olay, alt derece ve temyiz mahkeme
sinde si.irdi.iriilen uzun bir hukuk miicadelesinin ara adimrm olu!jturmaktaydi. 14 Ekim 2004 ta
rihli FAYM kararma esas olu§turan anayasa §ikayetinin konusu, Naumburg eyalet temyiz mah
kemesinin Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nin davac1 lehine verdigi karan dikkate almadan 
davaci aleyhine verdigi karardi. Dava konusu, Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'ndeki aile ve ozel 
hayatm korunmasma ili§kin hakkm yorumlanmas1 at;ismdan biiyiik onem ta§1d1gi ve aile kavra
mmm kapsamrm sadece evliliki\:i ili§kiyle srmrlandirmadigi i\:in de ozel bir onem ta§1maktad1r. 

5 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.2004. 
6 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.12.2004. 
7 Resmi Gazete: 22.05.2004, No: 25469. 
8 Alman anayasasllllll onemli bir kurumu olan anayasa §ikayetinin kapsam1 i¢n bkz. Zafer Goren, Anayasa Mahke

mesi'ne Ki§isel Bqvuru,Anayasa YarglSl 11, 1995, s. 97-134; Ece Goztepe,Anayasa $ikayeti,Ankara 1998; Yavuz Sa
buncu, FederalAlmanya'daAnayasa $ikayeti,Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi, 1982, s. 76-86. 
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Somut olayda davac1, 25 Agustos 1999'da evlilikd1§1 dogan bir ~ocugun babas1d1r. Qocug~n 
annesiyle ili§kileri ~ocugun dogumundan once sona ermi§ olmakla birlikte, hamilelik siiresin
de davaci ve ~ocugun annesi, ~ocuga davac1mn bakacagi konusunda anla§m1§lard1r. Ama an
neyle davacimn baglant1s1 Temmuz 1999'dan itibaren kopmu§ ve davac1 bu tarihten itibaren 
anneye ula§amam1§t1r. Anne, dogumdan sonra ~ocugun babas1mn kim oldugunu yetkili ma
kamlara a~1klamam1§ ve dogumdan bir giin sonra ~ocugun evlat edinilmesine yaz1h bir a~1kla
mayla cevaz vermi§tir. Anne, ~ocugun evlat edinilmesine ili§kin bu onayim, 1 Kas1m 1999 ve 
24 Eyliil 2002 tarihlerinde, ~ocugun dogumundan itibaren bakimm1 iistlenen ailenin evlat 
edinme talepleri iizerine de noter arac1hgiyla tekrarlam1§br. 

Davac1 baba, anneyle ili§kileri Temmuz 1999'dan itibaren kesildiginden, ~ocugun dogumun
dan ve evlat edinilmesine ili§kin a~1klamadan ancak Ekim 1999'da haberdar olmu§tur. Bunun 
iizerine baba, ~ocugunu bizzat evlat edinmek iizere giri§imlerde bulunmu§ ve oncelikle babah
gimn tamnmas1 i~in ~aba gostermi§tir. Qocugun biyolojik babas1 olduguna 20 Haziran 2000 ta
rihinde alt derece mahkemesince (Amtsgericht Wittenberg) karar verilmi§tir. Babal1gin tesbitin
den sonra alt derece mahkemesi 9 Mart 2001 tarihli bir kararla, babamn talebi dogrultusunda 
~ocugun velayetini tek ba§ma babaya vermi§tir. Mahkeme aynca davacmm, ~ocugunun esenli
gi i~n gerekli olan her tiirden bakim ve sorumlulugu iistlenecek durumda oldugunu, ~ocugun 
babas1yla siiregelen gorii§melerinden edinilen izlenime gore, ~ocugun babas1yla birlikte ya§ama
ya ba§lamas1 ve §U anda yanlannda ya§adigi aileden aynlmas1 halinde psikolojik bir zarara ug
ramayacagi kanaatine vanldigim belirtmi§tir. Bu karara kar§I ~ocugun bakimm1 iistlenmi§ olan 
aile ve resmen vasisi olan Qocuk Kurumu (Jugendamt) karara kar§I temyize ba§vurmu§lar ve 
alt derece mahkemesinin karan 20 Haziran 2001 tarihinde Naumburg eyalet temyiz mahkeme
si (Oberlandesgericht (OLG) Naumburg) tarafi.ndan iptal edilmi§tir. Bunun yams1ra temyiz 
mahkemesi 30 Haziran 2002'ye kadar ~ocugun esenligini koruma gerek~esiyle re'sen, babanm 
~ocuguyla gorii§me hakkim kaldirrm§br. Babamn bu karara kar§1 a~1gi anayasa §ikayeti dava
s1, Federal Anayasa Mahkemesi tarafi.ndan 31 Temmuz 200l'de reddedilmi§tir9. 

Babamn hukuk miicadelesinde ugrad1gi bu yenilgi, bu yaz1ya konu olan somut olayin an
cak yan yolunu olu§turmaktad1r. Baba, Almanya'daki i~ hukuk yollanm tekrar tekrar tiiketip 
yeni davalarla ~ocuguyla gorii§ebilme hakkim elde etmeye ve velayetini iistlenme ~ah§irken, 
bir yandan da Avrupa insan Haklan Mahkemesi'ne bireysel ba§vuru yoluyla aile ve ozel haya
tm korunmas1 hakkim Alman i~ hukukunda Avrupa ol~iitlerine gore yorumlatmaya ~ah§mt§br. 
Bu ama~la davac1 baba, 18 Eyliil 200l'de Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'nin 8. maddesinde 
giivence altma al1nm1§ aile ve ozel hayatm korunmas1 hakkimn ihlal edildigi, ~ocugunun biyo
lojik babas1 oldugu kamtlandigi halde, aksi yondeki iradesine ragmen ~ocugunun evlathk ve
rilmeye ~al1§1lmas1mn ve velayet hakkmm kendisine verilmemesinin insanl1k onuruna ve yu
kanda amlan 8. maddeye aykin oldugu gerek~esiyle bireysel ba§vuruda bulunmu§tur. Bunun 
yams1ra, Sozle§me'nin 6. maddesinin 1. fikrasmda giivence altma alman adil yargilanma hak
kimn da Alman mahkemeleri tarafj.ndan ihlal edildigini iddia etmi§tir. Avrupa insan Haklan 
Mahkemesi'nin 26 $ubat 2004 tarihli karan a§agida aynnttl1 olarak inceleneceginden (III), bu
rada yalmzca Alman i~ hukukundaki dava a§amalarmm a~1klanmas1yla yetinilecektir. 

ilk anayasa §ikayeti reddedildikten sonra baba, Avrupa insan Haklan Mahkemesi'ndeki 
bireysel ba§vurusunun yams1ra, tekrar alt derece mahkemesine ba§vurarak ~ocugunun vela
yetini iizerine alma ve ~ocuguyla gorii§me talebinde bulunmu§tur. Bu arada ~ocuguyla gorii§
me giri§imleri, ~ocugun bakirmm iistlenen ailenin buna yana§mamas1 nedeniyle sonu~suz kal
m1§br. Alt derece mahkemesinin $ubat ve Temmuz 2003'te belirledigi duru§ma tarihleri de, da
vah tarafi.n i§birligine yana§mamas1 nedeniyle ertelenmek zorunda kalm1§br. Babamn, ~ocu
guyla gorii§mesine olanak tamnmasm1 saglamaya yonelik olarak temyiz mahkemesindeki ge
~ici tedbir ba§vurusu da 30 Eyliil 2003'te, taraflar arasmdaki biiyiik gerginlik ve hukuki duru
mun belirsizligi gerek~esiyle reddedilmi§tir. 

9 FAYM'nin Birinci Dairesi'nin 3. Altdairesi, 31.07.2001 tarihli karan: 1 BvR 1174/01. 
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Bu arada .;:ocugun balomm1 iistlenen aile, 19 Ocak 200l'de alt derece mahkemesine evlat 
edinme bai;;vurusunda bulunmu§ ve babamn, velayet ve ~ocuguyla gorii§ebilme hakkma ili§kin 
dava sona erdirilinceye kadar evlathk i§lemlerinin durdurulmasma ili§kin talebi, itiraz mercii 
tarafindan 30 Ekim 2002'de reddedilmi§tir. Temyiz mahkemesi itiraz merciinin bu karar1m 24 
Temmuz 2003'te iptal etmekle birlikte, evlathk edinme i§lemlerinin Avrupa insan Haklari 
Mahkemesi'nin karan a~1klamncaya kadar ertelenmesini reddetmi§tir. Bu karannda temyiz 
mahkemesi sadece, Alman mah:lcemelerinin AiHM'nin kararini dikkate almalari gerektigini 
belirtmi§tir. Temyiz mahkemesi bu ara a§amada evlathk i§lemlerinin, bu uzun siire~te tekrar 
kendi oniine gelen velayet davas1 sonu~lamncaya kadar ertelenmesine karar vermi§tir. 

AiHM'nin 26 $ubat 2004'te davac1 lehine karar vermesinden sonra Wittenberg alt derece 
mahkemesi 19 Mart 2004'te ~ocugun velayetini tekrar tek ba§ma babaya vermi§tir. Bunun ya
ms1ra mahkeme, davacmm ~ocuguyla gorii§ebilmesine olanak tan1mak iizere, re'sen ge~ici bir 
tedbir karan vermi§tir. Buna gore babamn, 3 Nisan 2004'ten itibaren ~ocuguyla her Cumarte
si giinii iki§er saat gorii§mesine olanak tamnmal1dir. Qocuk Kurumu ve ~ocugun bak1m1m iist
lenmi§ ailenin itiraz1 iizerine temyiz mahkemesi once ge~ici tedbir karanm (30 Mart 2004), 
sonra da bu karann konusunu te§kil eden gorii§meye ili§kin diizenlemeyi iptal etmi§tir (30 Ha
ziran 2004). Temyiz mahkemesine gore, "ge~ici tedbir karan ancak ilgilinin talebi iizerine ve
rilebilir ve re'sen kullamlabilecek bir yetki degildir. Bunun yams1ra AiHM'nin karan, yalmzca 
Federal Alman Cumhuriyeti'ni uluslararas1 tiizel ki§i olarak baglar, Alman devletinin organla
n a~1smdan baglay1C1hgi yoktur, ~iinkii Alman Anayasas1'mn 97. maddesinin 1. f1krasma gore 
mahkemeler bagims1z devlet organlandir: AiHM'nin karan, ge~mi§te verilmi§ ve i~ hukukta 
kesinlik kazanm1§ bir mahkeme karannm Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'ne aykin olarak 
verilmi§ oldugunun tesbitinden ibarettir. Bu nedenle AiHM'nin karan, ulusal mahkemeler a~1-
s1ndan herhangi bir sonu~ dogurmayan, kesinlik kazanm1§ mahkeme kararlanna bir etkisi ol
mayan bir karard1r. Qiinkii ne Avrupa insan Haklan Sozle§mesi (AiHS) ne de Alman Anayasa
s1 AiHM kararlanmn, kesinle§mi§ mahkeme kararlannm baglayic1hgm1 ortadan kald1ran bir 
etkisi olduguna ili§kin bir hiikiim i~ermemektedir. AiHS Alman Anayasas1'na gore basit yasa
lardan sayildigina gore, AiHM taraf devletlerin mahkemelerinden daha iist diizeyde bir mah
keme sayilamaz. Bu nedenle de ulusal mahkemeler ne AiHS'nin ne de anayasalanndaki temel 
hak ve ozgiirliiklerin yorumunda AiHM'nin kararlanna bagh kalmaya zorunlu degildirler". 

FAYM'nin oniine gelen anayasa §ikayeti davasmm ve kararimn konusunu, temyiz mahkeme
sinin 30 Haziran 2004 tarihli bu karan olu§turmaktadirlo. FAYM 14 Ekim 2004 tarihli karar1y
la eyalet temyiz mahkemesinin kararma kar§1 a~an anayasa §ikayeti davasmda davac1ya hak 
vermi§ ve temyiz mahkemesinin kararim bozarak temyiz mahkemesinin ba§ka bir dairesinde go
rii§iilmek iizere davayi iade etmi§tir. Kararda, davacmmAlmanAnayasas1'mn 6. maddesinde dii
zenlenen aile hakkimn ve bu baglamda hukuk devleti ilkesinin ihlal edildigi belirtilmi§tir. 

ill-AVRUPA iNSAN HAKLARI MAHKEMESi'NiN (AiBM) KARARlll 

AiHM'nin 26 $ubat 2004 tarihli karanyla, Alman temyiz mahkemesinin davac1mn aile ve 
ozel hayatm1 giivence altma alan AiHS'nin hiikiimlerini ihlal ettigine karar verilmi§tir. Mahke
me, babamn velayet ve ~ocuguyla gorii§me hakkimn reddinin, davaClfiln ozel ve aile hayatma 
bir miidahale oldugunun ve bu miidahalenin i~ hukukta yasal bir dayanagi bulundugunun tes
bitinden sonra, bu miidahalenin AiHS'nin 8/11. maddesinde yer alan "demokratik toplum diize
ninin korumiias1 i¢i;t gerekli" olup olmadigi ko§ulunun denetlenmesi gerektigini belirtmi§tirl2• 

10 Bu hayli kan§Ik hukuki sure~, FAYM'nin 14 Ekim ve 28 Aralik 2004 tarihli kararlan (http://www.bverfg.de), 
AiHM'nin 26 f?ubat 2004 tarihli karan (EuGRZ 2004, s. 700-706) ve Naumburg temyiz mahkemesinin 30 Haziran 
2004 tarihli karanndaki (EuGRZ 2004, s.749-751) dava iizetleri dikkate almarak kronolojik olarak iizetlenmi§tir. 

11 "Giirgiilii gegen Deutschland", No: 74969/01, 3. Sektion, EuGRZ 2004, s. 700-706. Karann orjinali ingilizcedir. 
12 Karann 38 kenar say:is1. 
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Mahkeme, bu denetimde oncelikle ~ocugun esenliginin gozonune almmas1 gerektigini belirttik
ten sonra, ulusal mahkemelerin somut olaym taraflanyla dogrudan baglantida bulunmalanmn 
avantajlanmn Mahkeme tarafmdan dikkate almd1gma deginmi§tir. Bu nedenle de AiHM'nin 
gorevi, ulusal m~emelerin yerine velayet ve gorii§me hakkma ili§kin bir karar vermek degil, 
aksine sadece ulusal mahkemelerin dava konusu olayda karar verirken kullandiklar1 takdir yet
kisini, Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'nin hiik.iimleri I§Igmda denetlemektedir13. illusal mer
cilerden beklenen, ~ocuk ile ebeveynlerinin ~arlan arasmda adil bir denge bulunmas1dir ki, bu 
dengede ~ocugun esenligine oncelik verilmesi bir zorunluluk te§kil etmektedirI4. 

AiHM'nin yerle§ik i~tihadma gore devlet, ~ocugun aile baglarmm siirdiiriilmesini sagla
mak zorundad1r. Buna gore her devlet, ~ocugun biyolojik ebeveynleriyle birarada ya§amas1m 
saglamaya ~ah§mal1dir15. Mahkeme bu ilkeler gozontine ahnd1gmda, ulusal temyiz mahkeme
sinin takdir yetkisini kullamrken bu ilkeleri geregince gozonune almad1gim ve ~1karlar ~atI§
mas1m ~ozmek i~in her yolu denemedigini saptam11Jbr. Buna gore temyiz mahkemesi sadece ~o
cugun, bakimm1 iistlenen aileden aynlmasmm dogrudan sonu~lanyla ilgilenmi§, ama biyolojik 
babas1yla hi~ gorii!}tiiriilmemesinin uzun vadeli zararh sonu~lan hakkmda hi~ dii§iinmemi§tir. 
Qiinkii ~ocugun biyolojik babas1yla her tiirden ili§kisinin koparttlmas1, ~ocugun aile baglanmn 
kopmasma, koklerinin ortadan kaldinlmasma neden olacaktir ki, bu da ~ocugun esenliginin 
korunmas1 ilkesiyle ba,gda1Jmamaktad1r. Bu durumu hakli kilan olaganiistii bir hakl1 neden de 
somut olayda mevcut degildir16. 

Bu saptamalar dogrultusunda Mahkeme, davac1mn iddia ettigi gibi, ozel ve aile hayatmm 
korunmas1 hakkimn ihlal edildigine karar vermi§tir. Kararm sonu~ boliimunde Mahkeme, ta
raf devletlerin AiHS'nin 46. maddesine gore, tarafi olduklan biitun davalarla ilgili kararlan 
uygulamakla yiik.iimlii olduklanna ve bu yiikiimliiliigiin yerine getirilip getirilmediginin, Ba
kanlar Komitesi tarafindan denetlendigine i§aret etmi§tir. Bu dogrultuda taraf devletler, Mah
keme'nin saptadigi hak ihlalinin ve bu ihlalin neden oldugu zararlann olabildigince ortadan 
kaldmlmas1m saglamakla yiik.iimliidiirler. Taraf devletler bu ytikiimliiliigii hangi tedbirlerle 
yerine getireceklerini se~mek konusunda serbesttirler, yeter ki bu tedbirler Mahkeme'nin ka~ 
ranna esas olu§turan ilkelere aykin olmasm17. 

AiHM'nin bu karannda ilgin~ olan ve Almanya'da belli bir tepkiye yol a~an nokta, Mahke
me'nin yeni i~tihatlannda - ornegin Tiirkiye'nin taraf oldugu baz1 davalarda - geli§tirdigi bir 
yonteme ba§vurarak, Alman mahkemelerinin, kararda saptanan ihlali ortadan kaldmrken ye
rine getirmeleri gereken asgari standard! belirtmi§ olmas1drr. Mahkeme'ye gore Alman mahke
meleri "en azmdan, davac1mn ~ocuguyla gorii§ebilmesini saglamakla yiik.iimltidiirler". Bu ifa
denin, Federal Alman Anayasa Mahkemesi'nin bu karan Strasburg'tan bir gii~ gosterisi olarak 
algilamasma neden oldugunu soylemek yanl1§ olmayacaktir. Nitekim FAYM'nin karanm olum
layan gazete haberlerinde de,AiHM'nin yetkilerini a§bgI ya da abarttigi ve FAYM'nin bu yetki 
a!Jimma dikkat ~ekmek istedigi belirtilmi§tirIB. A§agida goriilecegi gibi, FAYM'nin biiyiik yan
k! uyandiran karannda bu yonde a~1k ve kesin bir ifade saptamak zor olmakla birlikte, bu yon
de bir "egilim" oldugunu soylemek yanl1§ olmayacaktir. 

13 41 kenar sayis1. Bu yondeki diger AiHM kararlan i¢n bkz. l;lahin and Sommerfeld vs. Germany (Biiyiik Daire), No: 
30943/96 ve No: 31871/96, 62 ve 64 kenar say1s1; T.P. and K.M vs. Great Britain, No: 28945/95. 

14 43 kenar sayis1. Kn;!, Scozzari and Giunta vs. Italy (Biiyiik Daire), No: 39221/98 vd No: 41963/98; P., C. And S. vs. 
Great Britain, No: 56547/00. 

15 Kr§. Kroon et al vs. Netherlands, Serie A No: 297-C, s. 56; K. And T. vs. Finland (Biiyiik Daire), No: 25702/94; Jo-
hansen vs. Norway, (7.8.1996), Reports of Judgements and Decisions 1996-111, s. 1008 78 kenar sayis1. 

16 46-48 kenar saytlan. 
17 64 kenar sayis1. 
18 Krl;l. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.2004 ve 23.10.2004. 
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IV- FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESi'NiN 14 EKiM 2004 TARiHLi 
KARARl19 VE B~LICA HUKUKi SORUNIAR 

FAYM, anayasa i;;ikayetinin yoneldigi iki temyiz mahkemesi karanndan yalmzca 30 Haziran 
2004 tarihli olamm anayasa i;;ikayeti incelemesine alm11;1, digerini ise bii;imsel koi;;ullardan red
detmii;;tir. Hayli uzun sayilabilecek Mahkeme kararmda tek bir argiiman i;izgisi saptamak zor
dur. Bu nedenle de birbiriyle i;atii;;rr gibi goru.nen paragraflan incelemenin ve bunlann analizini 
yapmamn yams1ra, kararm temel mantigim kavramaya i;ahi;;mak ve satir aralanm okuyarak ka
rarm Alman ii; hukukundaki dogrudan ya da dolayh sonui;lanm kestirmeye i;ahi;;mak ayn bir 
onem ta1;11maktachr. Bu amai;la kararm ozeti belli tema bai;;hklan dikkate ahnarak yapilacakbr. 

A- FAYM KARARININ ANA B~LIKLARI 

1) Avrupa insan Haklan S0zle1mesi'nin (AiHS) if Hukuktaki Yeri: 

AiHS Alman hukukunda basit yasa statusiine sahiptir (kr§. anayasa madde 59) ve ii; hukuk 
normlanmn (ozellikle ,de temel hak ve,ozgurlukler ile hukuk devletine ilii;;kin guvencelerin) yoru
munda dikkate ahnmµ zorundadrr . .Ancak bu, AiHS hukiimlerinin ii; hukukta dogrudan uygula
nacagi ve omegin, anayasa i;;ikayetinde denetim normu olarak kullamlabilecegi anlamma gelmez. 
Buna kari;;1hk, S0zle1me hiikiimleri ve AiHM'nin ~tihadi ii; hukukta guvence altma almm1§ 
temel hak ve ozgurlukler ile hukuk devleti ilkesinin yorumlanmasmda bir yorum araci olarak dik
kate ahmrlar. Bu yorumun, Alman anayasasmdaki anayasal guvencelerin daha dar yorumlanma
sma yol ai;amayacagi gerek AiHS'nin 53. maddesi, gerekse FAYM'nin degii;;ik kararlanyla guven
ce altma ahnm1i;;trr2°. Boylelikle Alman anayasasrmn, uluslararas1 hukuka ai;1khk ilkesi dogrul
tusunda yorumlanmas1 ve Almanya'nm uluslararas1 sozlei;;melerden kaynaklanan yukumlulukle
rine aykmhk olui;;turmayan yoruma oncelik verilmesi gerektigi bir kez daha vurgulanmaktadir21 . 

Bu genel ilkelerin apklanmasmdan sonra FAYM, bu yaz1mn konusu olan kararm en i;ok elei;;
tiri alan "smrr" koyma paragraflarma gei;ii;; yapmaktadrr. Buna gore, Alman anayasas1 uluslarara
s1 hukuk normlarma anayasa statusu tammamakta, birbiriyle yakm ilii;;ki ii;inde olan iki ayn hu
kuk sisteminin (ulusal ve uluslararas1) varhgmdan yola pkmaktadrr. Bu yapinm dogal sonucu ola
rak da bu ikili hukuk sistemi ancak ulusal hukuk sistemi dolayim1yla gei;erlik kazanmaktachr. 
FAYM'ye gore Alman anayasas1, uluslararas1 hukuk sistemine entegre olma iradesine kari;;m son 
sozu soyleme egemenliginden vargei;memektedir. Bu nedenle, "eger anayasanm kurucu ilkelerin
den birinin ihlali ancak yasakoyucunun uluslararas1 hukuku istisnai de olsa dikkate almamas1y
la onlenebilecekse, bu durum anayasanm uluslararas1 hukuka apkligi ilkesiyle i;atii;;maz". Qunku 
Mahkeme'ye gore Alman anayasas1, anayasanm simrlarrm kontrolsuz bir bii;imde ai;;an ve ii; hu
kuku koi;;ulsuz olarak uluslararas1 hukukun denetimine brrakan bir anlayii;;a dayanmamaktachr22. 

2) AiHM'nin Kararlannin if Hukuktaki Etkisi: 

AiHM kararlan tum devlet organlanm baglar; yasalara ve hukuka baghhk yiikumlulugu
ne aykmhk olui;;turmaks1zm, Sozlei;;me'ye aykmhgin ortadan kaldmlmas1 ii;in gerekli onlem
lerin almmas1, tum devlet organlanmn odevidir. FAYM'ye gore AiHM kararlanmn onemi, ge
rek AiHS'nin gerekse Ek Protokollerin somut ii;eriginin bu ii;tihatlar 11;11ginda anlai;;ilabilmesin
de yatmaktad1r. Buna kar1;11hk AiHM kararlan sadece davada taraf olan devletleri baglar; di
ger devletler ai;1smdan bu kararlann yalmzca "yonlendirici etkisi"nden23 sozedilebilir. Sozlei;;-

19 2 BvR 1481/04 (14.10.2004). 
20 BVerfGE 74, 358 (370); 83, 119 (128); Beschluss der 3. Kammer des 2. Senats vom 20.12.2000, 2 BvR 591/00 (NJW 

2001, s. 2245 vd.). 
21 Literatiirdeki gorii§ler i¢n kr§. Dirk Ehlers, Die Europliische Menschenrechtskonvention, § 2 Allgemeine Lehren, 

Dirk Ehlers (Hrsg.), Europliische Grundrechte und Grundfreiheiten, Berlin, 2003 i¢nde, s. 23 vd.; Christian To
muschat, Die staatsrechtliche Entscheidung fiir die intemationale Offenheit, Joseflsensee/Paul Kirchhof(Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der BRD, Cilt: VII, Heidelberg, 1992 i~inde, s. 495 vd. 

22 Bkz. 2 BvR 1481/04 (14.10.2004), C 1.1 a) - c). 
23 "Orientierungswirkung". Kavram i~in bkz. Christoph Grabenwarter, Europliische Menschenrechtskonvention, 

Miinchen, 2003, s. 117 vd. 
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me'ye aykinhgi saptanan ulusal mahkeme kararlan a,;1smdan da AiHM kararlanmn karar 
hilkmilnii ortadan kaldmc1 etkisi yoktur; bu anlamda sadece bir "tespit karan"ndan sozedile
bilir. Ancak bu, ilgili devlet organlannm, ozellikle de ulusal mahkemelerin AiHM kararlanm 
gelecekteki kararlannda dikkate almayacaklan anlamma gelmez24. 

3) Ulusal Mahkemelerin AiHM Karannr.n Gereklerini Yerine Getirme Yiikiimliiliigii: 

Mahkemeler, daha once verdikleri bir karann Sozle§me'ye aykmhgi saptanm1§Sa ve aym 
konuya ili§kin usul hukukuna uygun olarak yeniden karar vereceklerse, it; hukuk normlanna 
maddi bir aykinhk bulunmamas1 halinde, AiHM karanm dikkate almak zorundad1rlar. Alman 
anayasasmm 20/111. maddesindeki yasalara ve hukuka baighhk ilkesi, AiHM kararlanm dik
kate almayi da kapsar. Ote yandan "gerek AiHM kararlannm dikkate ahnmamas1, gerekse bu 
kararlann oncelikle ge,;erli olmas1 gereken it; hukuk normlanna aykinhgina ragmen §ematik 
olarak icras1, temel haklara ve hukuk devleti ilkesine aykinhk olu§turabilir". 

Bunun yanmda ne zaman yiiriirliige girmi§ olursa olsun ulusal bir norm, uluslararas1 hukuk 
normlanna uygun olarak yorumlanmahdir25• AiHM tarafindan saptanmi§ bir Sozle§me'ye ayki
nhk varsa, ulusal mahkemeler bu karan dikkate almak ve eger bu karardan sapacaklarsa, ne
den bu kararm tamamma kattlmadiklanm a,;1k bir bi,;imde gerek,;elendirmek zorundadirlat. 
FAYM bu genel kuralm, ozel hukuk ili§kilerinde birbiriyle ,;ati§an temel hak ve ozgiirliikl~rin 
AiHM onil.ne gelen davada yeterince gozonil.ne almamamas1 olasihgina kar§1 dikkate al1nmas1 ge
rektigini belirtmektedir. Ancak AiHS'nin 36. maddesinde diizenlenen ve ii,;il.ncii ki§ilere davada 
dinlenme hakki tamyan hiikiim gozonil.ne almd1gmda bu gerek,;eye katilmak miimkiln degildir26• 

FAYM'nin gerek,;esinde belirtildigi iizere, AiHM bir yasa normunun Sozle§me'ye aykinh
gim saptad1ginda ya bu norm uluslararas1 hukuka uygun olarak yorumlan1p yiiriirliikte kal
maya devam edecek ya da yasakoyucu tarafindan degi§tirilerek uluslararas1 hukuka uygun ye
ni bir norm haline getirilecektir. idari bir i§lem ya da eylemle ilgili AiHM karannda ise yetki
li idari organ ya bu i§lemi geri alacak ya da idari eylemi degi§tirecektir. · 

Somut olaydaki gibi Sozle§me'ye aykmhgi tesbit edilen bir mahkeme karannda ise durum 
biraz daha zor goriinmektedir. Qiinkii ne Sozle§me'de ne de Alman anayasasmda, Sozle§me'ye 
aykinhgi saptanan mahkeme karannm iptalini ongoren bir hiikiim mevcut degildir. Arna 
FAYM'ye gore bu durum, "AiHM kararlanmn Alman mahkemeleri tarafmdan dikkate ah~ma
yacagi anlamma gelmemektedir". Buna ek olarakAlman yasakoyucusu, 1998 yilmda Ceza Mu
hakemeleri Usulii Kanunu'nun 359. maddesinin 6. bendinde yaptigi bir degi§iklikle27, bir mah
keme karanmn AiHS'ye aykinhgimn saptanmas1 halinde, kesinle§mi§ ulusal mahkeme kara
nna kar§1 mahkum edilmi§ ki§i lehine iadei muhakeme yoluna ba§vurulabilmesine olanak ta
mm1§tlr. Benzer bir diizenleme diger Alman usul yasalannda mevcut degildir. Bu durumda 
mahkemelere dii§en gorev, AiHM'nin kararlanm it;. hukuka entegre ederek, ozellikle de ozel 
hukuk alamnda ,;ati§an ,;1karlar arasmda en optimal dengeyi kurmaktir2s. Somut olay a,;1sm
dan, eger karara dayanak'olu§turan it; hukuk normu yasakoyucu tarafi.ndan yiiriirliikten kal
d1nlmam1§sa, ulusal mahkemeler a,;1smdan iki 0Ias1hk sozkonusudur: Ya mahkemeler bu nor
mu Sozle§me'ye uygun yorumlayafak uluslararas1 hukuk normlanndan kaynaklanan yiikiim
liiliiklerini yerine getireceklerdir ya da karara dayanak olu§turmas1 gereken norm AiHS'nin 
gerekleri dogrultusunda yorumlanmas1 gerektiginden ve bu it; hukuk normunun Sozle§me ile 
,;ati§tigi saptandigindan, sozkonusu yasal diizenlemeyi somut norm denetimi yoleyla Anayasa 
Mahkemesi'nin onil.ne gotiireceklerdir. 

24 Bkz. 2 Bvlt 1481/04 (14.10.2004), C I. 2 a) - d). Aym dogrultuda bkz. Jens Meyer-Ladewig, K~nvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Handkommentar, 2003, 4r't. 46, s. 304 vd. 

25 BVerfGE 74, 358 (370). 
26 Ayru dogrultuda bir ele~tiri i~in bkz. Hans-Joachim Cremer, Zur Bindungswirkung von EGMR-Urteilen -Anmer

kungen zum Gt!rgiilii-Beschluss des BVerfG vom 14.10.2004, EuGRZ 2004, s. 696 vd. 
27 Gesetz zur Reform des strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts vom 9. Juli 1998, BGBI. 1,)802. 
28 Bkz. 2 BvR 1481/04 (14.10.2004), CI. 3 a) - c). 
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4) AiHM Kararlanni Dikkate Alma Yiikiimliiliigiiniin Yerine Getirilmemesi Hali: 

Devlet organ.Ian AiHM kararlanm dikkate alma yiikiimliili.igiinii yerine getirmedikleri 
takdirde, bireyler temel haklanmn ve hukuk devleti ilkesinin ihlal edildigi gerek~esiyle bu ey
lemsizlige kar§1 hukuk yollanna ba§vurabilirler. FAYM uluslararas1 hukuktan kaynaklanan 
bu dikkate !!Ima yiikiimliiliigiiniin yerine getirilip getirilmedigini denetleme hakkm1 kendinde 
gormektedir. Arna~, bu tiirden bir ihmalle Almanya'mn uluslararas1 yiikiimliiliiklerinin ihlal 
edilmesinin oniine ge~mektir29. FAYM'ye gore bu gorev ozellikle,Avrupa diizeyinde ortak bir te
mel haklar standard! geli§tirilmesine katkida bulunan AiHS'nin hiikiimleri i~in ge~erlidir. Bu 
nedenle de AiHS hiikiimleri, Alman anayasasmdaki temel haklann somutla§tinlarak uygulan
masmda oncelikli yorum normu olarak dikkate almmal1dir. Hatta Mahkeme, AiHS'ye uygun 
yorum "zorunlulugu"ndan bahsetmektedir30. 

Sonu~ olarak FAYM somut olayda, karanna kar§I anayasa §ikayeti davas1 a~1lan eyalet 
temyiz mahkemesinin aile ve ozel hayatm korunmasma dair anayasa hiikmiinii ihlal ettigine 
ve somut olayla ilgili karar verirken AiHM karanm yeterince dikkate almadigma karar ver
mi§tir. Karann baz1 pasajlannda dile getirilen, FAYM'nin yargida son soz sahibi oldugu, ulus
lararas1 hukuktan kaynaklanan, AiHM kararlanna uyma yiikiimliiliigiiniin istisnai durumlar
da gozard1 edilebilecegine ili§kin birka~ dii§iince, karann tamam1 dikkate almd1gmda agirhgi
m ve onemini kaybetmektedir. Genel degerlendirmede bakild1ginda, FAYM'nin Avrupa diize
yindeki insan haklan standartlanm hi~bir bi~imde goreceli hale getirmeye ~al1§mad1gi, aksine 
tiim devlet organlanm AiHS hiikiimlerini ve AiHM i~tihadm1 dikkate almakla yiikiimlii kild1-
gi soylenebilir. Bu kararla alevlenen tart1§mamn, Alman yasakoyucusunu Ceza Muhakemele
ri Usul Kanunu di§mdaki usul kanunlannda da AiHM kararlanna dayanan iadei muhakeme 
nedenini kabul etmesine vesile olmas1 beklenebilir. 

B-.AVRUPA iNSAN HAKLARI SOZLEijMESi VE ALMAN ANAYASA HUKUKU 
OGRETiSiNDEKi GORUijLER 

Alman hukukunda uluslararas1 sozle§melerin, ozelde deAiHS'nin hiikiimlerinin i~ hukukta
ki etkisine ili§kin iki temel gorii§ mevcuttur: Bunlardan birisi "transformasyon ogretisi" (Trans
formationslehre), digeri ise "hukuki uygulama (icra) emri ogretisi"dir (Vollzugslehre). Baz1 yazar
lar uluslararas1 sozle§melerin i~ hukukta uygulanmasmm geregi olan uygun bulma yasas1mn na
sil tanimlanacagina ili§kin olarak bu iki ogreti arasmda niteliksel bir aynm yapmasa da31, ~ati§
ma durumunda iki ogretiden birisine oncelik tammamn onemi daha iyi ortaya ~1kmaktadir. 

Bu iki ogreti, uluslararas1 hukukla devletlerin ulusal hukuk sistemlerinin birbiriyle ili§ki
lerinin nasil degerlendirildigiyle yakindan ili§kilidir. Monist ogretiye gore, uluslararas1 hu
kukla ulusal hukuk sistemleri tek bir hukuk sisteminin par~as1dirlar ve giiniimiizde bu gorii
§iin temsilcileri s~dece uluslararas1 hukukun iistiinliigiinii savunmaktad1rlar. iki hukuk siste
mi arasmda bir ~ati§ma olmas1 halinde ise radikal monist ogreti taraftarlan ulusal hukuk hii
kiimlerinin ge~ersiz oldugunu iddia ederken, daha 1hmli monist ogreti taraftarlar:i sadece ulus
lararas1 hukuk hiikiimlerinin oncelikli olarak uygulanacagim soylemekle yetinmektedirler. 
Dualist ogretiye gore ise, iki hukuk sistemi birbirine paralel olarak varhgim siirdiirmektedir. 
Ogretinin eskiden savunulan radikal yorumunda, bu tammm dogal sonucu olarak iki hukuk 
sistemi arasmda bir ~ati§ma olamayacagi, ~iinkii her iki normun da varhgim kendi alanlann
da siirdiirmeye devam edecegi iddia ediliyordu. Ihmh dualist ogreti taraftarlan ise her iki hu
kuk sistemi arasmda ~ati§ma olabilecegini ve bu ~ati§mamn onceden saptanan normlarla ~o-

29 Kr11. BVerfGE 58,1 (34); 109, 13 (23). 
30 Bkz. 2 BvR 1481/04 (14.10.2004), C I. 4. 
31 Omegin Jarass, uygun bulma yasas1yla ic hukukta uygulanabilir hale gelen uluslararas1 sozle§menin hukuki ge

cerliligini actldarken, bu iki ogretiye de atifta bulunmaktadir. Her ne kadar icra emri ogretisinin hukuk dogmati
gi ac1smdan daha uygun oldugunu belirtse de kendisi iki ogretiyi birbirinin yerine gecer nitelikte kullanmaktad1r. 
Bkz. Hans D. Jarass, Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 2004 icinde, Art. 25 Rn. 1; Art. 59 Rn. 17. 

424 



zfune kavu§turulmas1 gerektigini savunmaktadrrlar. Boylesi bir durumda uluslararas1 hukuk 
normuna ulusal hukuk normu kar§ismda oncelik tamnmal1d1r, ~iink:ii devletler ulusal hukuk
larmi uluslararas1 hukukla uyumlu hale getirme yiikfunliiliigii altma girmi§lerdir32. 

Giinfuniizde her iki gorii§iin 1hmh savunuculanrun tart1§mas1z uzla§bklan nokta §udur 
ki, hi~bir devlet i~ hukukunda mevcut · aksi yondeki bir diizenlemeye dayanarak uluslararas1 
hukuktan kaynaklanan yiikfunliiliiklerini yerine getirmekten ka~mamaz. Aksine i~ hukukunu, 
onayladigi uluslararas1 hukuk hiikµmlerine uygun hale getirmekle yiikfunliidiir. Bunu yapar
ken hangi yolu se~ecegi konusunda\ ise devl~tlere geni§ bir takdir yetkisi tarunmi§tir33. 

Yukanda arulan "hukuki uygulama (icra) emri ogretisi", monist ogretiye yakm bir anlayi§
la, ulusal bir uygun bulma yasas1yla uluslararas1 hukuk normlanmn i~ hukukta uygulanma
ya ba§landigim ve bu normlann yorumunda da uluslararas1 hukuk ilkelerinin e~as almacagi
m kabul etmektedir. Dualist ogretiyle baglantilandmlan "transformasyon ogretisit'nde ise ulus
lararas1 hukukun i~ hukukta ge~erlilik kazanabilmesi i~in bu normun i~ hukukal 'donii§tiiriil
mesi/transferi' gerekmektedir ki, bu da uluslararas1 hukuk normunun i~erigiyle o~de§ bir i~ hu
kuk normuyla ger~ekle§tirilmektedir. Ancak bu donii§funle uluslararas1 hukuk normunun mu
hatab1 ilgili devlet olmaktan ~ikip o devletin organlan haline gelmektedir34. Ancak her iki og
reti de uluslararas1 hukukun i~ hukuktaki hiyerar§ik yeri konusunda do~dan bir sonuca var
mamaktad1r. Literatiirdeki hakim gorii§, (en azmdan fiili olarak) uluslararas1 hukukun i~ hu
kuka ii.stun oldugunu ve bununla ~ab§an i~ hukuk hiikfunlerinin (ge~ici olarak) yiiriirliikte kal
digim kabul etmektedir35. 

Alman Anayasas1'mn 25. maddesine gore uluslararasi hukukun genel ilkeleri federal 
hukukun bir par~as1dir ve yasalara gore oncelikle uygularur, Almanya'da ya§ayanlar a~1smdan 
dogrudan hak ve yiikiimliiliikler dogurur. Buna kar§1hk anayasanm 59/11. maddesine gore 
uluslararasi sozle1meler basit yasalarla e§degerdedir. Baz1 yazarlar bu basit yasa statiisiin
den yola ~karak, uluslararas1 sozle§melerin yorumunda genel yorum ilkelerinin - yani sonra
ki yasa hiikfunlerinin onceki yasalara (lex posterior derogat priori), ozel nitelikli yasalarm ge
nel nitelikli yasalara gore oncelikle uygulanacagi ilkesinin (lex specialis derogat legi generali) -
esas ahnacagim, AiHS'nin de bu kurala istisna olu§turmad1giru savunmaktad1rlar36. Ancak bu
rada ozellikle vurgulanmas1 gereken nokta §Udur ki, FAYM'nin yerle§ik i~tihadmda da kabul 
edilen bu kural, yasakoyucunun uluslararas1 yiikiimliiliiklerine aykmhk olu§turacak bir i§
lemde bulunmayacagi varsayimma dayanmaktad1r, meger ki yasakoyucu bunu a~1k~a istemi§ 
ve belirtmi§ olsun37. 

Herne kadar AiHM'nin kararlan i~ hukukta verilmi§ mahkeme kararlanrun dogrudan ip
taline neden olmasa da, ii.ye devletlerin organlanrun verdigi kararlann ya da AiHS'ye aykm
hgi saptanan yasama i§leminin ortadan kaldmlmas1 yoniinde ii.ye devletler iizerinde normatif 
bir baski olu§tugu a~1ktir. Bu egilim omegin, Almanya'da ogretide kabul edileri anayasamn 

., 

32 Streinz, Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 2003 i~inde, Art. 25 Rn. 11-21; Art. 59 Rn. 60 vd.; Huse-
yin Pazarc1, Uluslararas1 Hukuk, Ankara 2003, s. 18-28. 

33 Rudolf Streinz, Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 2003 i~inde, Art. 25 Rn. 14. 
34 Rudolf Streinz, Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 2003 i~inde, Art. 25 Rn. 15-16. 
35 Kriif. Michael Schweitzer, Staatsrecht III, 7. Auflage, 2000, Rn. 34; Rudolf Streinz, Michael Sachs (Hrsg.), Grund

gesetz-Kommentar, 2003 i~inde, Art. 25 Rn. 20. 
36 Kriif. Hans D. Jarass, Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 2004 i~inde, Art. 59 Rn. 19; Hans-Bernhard Brockmeyer, 

Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG-Kommentar, 2004 i~inde, Art. 59 Rn. 13. 
37 BVerfGE 74, 358 (370). Siizii edilen karan bu yiinde yorumlayan gilrii§ i~ kr§. Rudolf Bernhardt, Verfassung

srecht und volkerrechtliche Vertrage, Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der BRD. 
Cilt: VII, Heidelberg, 1992, s. 589 vd.; Christoph Grabenwarter, Europaisches und nationales Verfassungsrecht, Ve
roft'entlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (VVDStRL) 60, s. 290-349. 

38 Kr§. Albert Bleckmann, Der Grundsatz der Viilkerrechtsfreundlichkeit in der deutschen Rechtsordnung, DOV 
1996, s. 137 vd.; Georg Ress, Wirkung und Beachtung der Urteile und Entscheidungen der StraBburger Konventi
onsorgane, EuGRZ 1996, s. 350 vd. 
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uluslararas1 hukuka a~1khk ilkesi dogrultusunda yorumuyla da desteklenmektedir38• Bunun 
yamnda AiHS'nin 46. maddesindeki, bir uye devlet aleyhine saptanan Sozle,;;:tne'ye aykmhgin 
ortadan kaldmlmas1 ve ihlal oncesindeki hukuki durumun olabildigince yerine getirilmesi Y'ii
kumlulugii de i~ hukuktaki normatif bask1mn ba,;;ka bir kaynagid1r. Bu dogrultuda gerek Ba
kanlar Komitesi gerekse de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, ozellikle mahkeme karar
lanmn Sozle,;;me'ye aykmhginm saptanmas1 halinde, i~ hukukta mahkeme kararlanrun iadei 
muhakeme yoluyla tekrar goru,;;ulebilmesine ili,;;kin yasal duzenleme yapI1mas1ru da i~eren ge
ni,;; bir tedbirler katalogu onermi,;;tir39. 

V- AiHM'NiN VE FAYM'NiN KARARLARININ TURKiYE AQISINDAN ONEMi 

Turkiye, Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nde aleyhine en ~ok dava a~Ilan ulkelerden bi
risidir. Bunun yamndaAiHM'nin verdigi mahkumiyet kararlanmn ya hi~, ya ~ok ge~ ya da ek
sik bi~imde yerine getirilmesi Avrupa Konseyi duzeyindeki ele,;;tiri noktalanndan birisini olu§
turmaktad1r40. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ald1gi, AiHM kararlanrun Turkiye 
tarafindan uygulanmasma ili,;;kin bir~ok kararda ~e,;;itli oneriler dile getirilmi,;;; ozel onem ta-
1;11yan davalarla ilgili eksikliklere dikkat ~ekilerek bunlann giderilebilme yollan tart11;1I1m11;1tir. 
Bu kararlarda en s1k dile getirilen onerilerden birisi de, kesinle,;;mi,;; ulusal mahkeme kararla
nrun AiHM'in verdigi bir mahkumiyet karanndan sonra iadei muhakeme yoluyla tekrar goz-
den ge~irilmesinin saglanmas1d1r41. · 

Avrupa Birligi'ne uyum surecinde ~1kanlan pek~ok uyum yasasmdan ikisinde42, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ve Bakanlar Komitesi'nin bu tavsiyeleri benimsenmi,;; ve 
Ceza Usulu Muhakemeleri Kanunu (CMUK) ile Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu'nda 
(HUMK) gerekli degi,;;iklikler yap1lm11;1tir. 4771 sayih Kanun ile HUMK'ye 445/A ve CMUK'ye 
327/A maddesi eklenmi,;;tir. Ancak olduk~a aynntih bi~imde duzenlenen bu iki madde43, Avru-

39 Bkz. Resolution 1226 (2000) of the Parliamentary Assembly on 28 September 2000: Execution of judgement of the 
European Court of Human Rights; Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member sta
tes on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of the European Co
urt of Human Rights on 19 January 2000; Report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, Doc. 8808 
(12.07.2000); Rapporteur: Mr Jurgens. 

40 Bu nedenle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 22 Ocak 2002 tarihli ve 1268 (2002) 1 say1h karannda (Imple
mentation of decisions of the European Court of Human Rights) iiye devletlere onerdigi gene! tedbirlerden ayn ola
rak Hukuk t,Ieri ve insan Haklan Komisyonu'nu Haziran 2002'ye kadar Tiirkiye hakkmda i!zel bir rapor haz1rla
makla gorevlendirmittir. 

41 Recommendation 1576 (2002) 1 of the Parliamentary Assembly (23.09.2002); Resolution 1297 (2002) 1 (23.09.2002); 
Resolution 1226 (2000) (28.09.2000). 1 

42 3 Atu,stos 2002 tarihli ve 4771 saytl1 Kanun, RG No: 24841 (09.08.2002); 23 Ocak 2003 tarihli ve 4793 say1h Ka
nun, RG No: 25014 (04.02.2003). 

43 HUMK mad. 447/A: "Kesin olarak verilmit veya kesinletmit olan bir karann, Avrupa insan Haklan Mahkemesin
ce, insan Haklann1 ve Ana Hiirriyetleri Korumaya Dair S0zle1me'nin veya eki protokollerin ihlili suretiyle veril
digi saptand1gmda, ihlAlin niteligi ve agirhgi bak1mmdan S0zle1menin 41nci maddesine gore hiikmedilmi§ olan 
tazminatla giderilemeyecek sonu~lar dogurdugu anla§1hrsa; Adalet Bakan1, Yargitay Cumhuriyet Ba§savc1S1, Av
rupa insan Haklan Mahkemesi'ne ba§vuruda bulunan veya yasal temsilcisi, Avrupa insan Haklan Mahkemesi ka
rarmm kesinle§tigi tarihten itibaren bir ytl i~inde Yargitay Birinci Ba'1tanl1gmdan muhakemenin iadesi istemin
de bulunabilirler. 
Bu istem, Yargitay Hukuk Gene! Kurulunca incelenir. Yargitay Hukuk Gene! Kurulu, Avrupa insan Haklan Mahkeme
since saptanan ihlilin son~an tazminatla gideril~ veya istem siiresi i~de yap~ ise reddine; aksi halde, dos
yarun davaya bakmas1 i~ karan veren mahkemeye gonderilmesine d~ma yapmaksmn kesin olarak karar verir". 
CMUK 327/A: "Kesinle§mi§ bir ceza hiikmiiniin Avrupa insan· Haklan Mahkemesince, insan Haklanm ve Ana 
Hiirriyetleri Korumaya Dair Sozle§me'nin vey~ eki protokollerin ihlAli suretiyle verildigi saptand1gmda ihlAlin ni
teligi ve agirhgi bakimmdan Sllzle§menin 41nci maddesine gore hiikmedilmi§ olan tazminatla giderilemeyecek so
nu~lar dogurdugu anla§1hrsa; Adalet Bakam, Yargitay Cumhuriyet Ba,savc1s1, Avrupa insan Haklan Mahkeme
si'ne bqvuruda bulunan veya yasal temsilcisi, Avrupa insan Haklan Mahkemesi karannm kesinle§tigi tarihten 
itibaren bir ytl i~inde Yargitay Birinci Ba§kanl1gindan muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler. 
Bu istem, Yargitay Ceza Gene! Kurulunca incelenir. Yargitay Hukuk Ceza Kurulu, Avrupa insan Haklan Mahkeme
since saptanan ihlfilin sonu~an tazminatla gideril~ veya istem siiresi i~de yaptlmamI§ ise reddine; aksi halde, dos
yarun davaya bakmas1 i~ karan veren mahkemeye gonderilmesine d~ma yapmaks1zm kesin olarak karar verir". 
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pa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafindan, yiiriirliik tarihleri ve sadece ileriye yonelik uygulan
ma olanagi nedeniyle ele§tirilmi§tir. Qiinkii aym yasanm ge~ici 13. maddesinde, bu iki madde
nin, yayimmdan 1 yil sonra yiiriirliige girecegi ve ge~ici 2. maddesinde de bu maddelerin ancak 
yururluDe girmesinden sonra Avrupa insan .Haklan Mahkemesi'ne yapilan ba§vurular iizerine 
verilecek kararlar hakkmda uygulanacagi belirtilmekteydi. Sozii edilen ele§tiriler nedeniyle 23 
Ocak 2003 tarihli ve 4793 sayih Kanun ile HUMK 445/A, CMUK 327/A ve 4771 sayih Kanun'un 
yukanda amlan ge~ici 2. maddeleri iptal edilmi§tir. AiHM karanna dayanan iadei muhakeme 
nedenleri de HUMK 445/11. bent44 ve CMUK 327 /6. bent46 ile diizenlenmi§tir. Yasal diizeydeki 
bu diizenlemeler, giri§te belirtildigi gibi, 7 Mayis 2004 tarihli anayasa degi§ikligiyle4s eklenen 
90/son maddesi ile bir biitiinliik kazanm1§t1r. Turk hukuk ogretisi ve i~tihad1 a~1smdan bura
da onem ta§1yan nokta ise, anayasa metninde yalmzca uluslararas1 anla§malarla yasalar ara
smdaki hukum uyu1mazliDmdan sozedilmi§ olmas1dir. Ozellikle AiHM'nin dinamik geli§imi ve 
i~tihada dayanan sistemi gozonune almd1ginda, dar yorumlanmaya elveri§li bu anayasa met
ninin Avrupa insan haklanm konima mekanizmas1mn gereklerini tam anlam1yla yerine geti
remeyecegi ortadad1r. Bu durumda ya anayasamn lafz1mn bu dinamizmi de kapsayacak bi~im
de degi§tirilmesi ya da ogretinin, bu geni§ yorumu i~ine alacak bi~imde geli§tirilmesinin yerin
de olacagi soylenebilir. 

7 Mayis 2004 tarihli anayasa degi§ikligi oncesinde Turk hukuk ogretisinde uluslararas1 
anla§malann i~ hukuktaki degeri ve normlann birbiriyle ~ati§mas1 halinde ~~erli olmas1 ge
reken yorum ilkeleri konusunda, yukanda amlan monist ve dualist ogretiye dayanan iki temel 
gorii§ mevcuttu. Dualist teoriyi temel alan goru~e gore, yasa hiikmiinde olan uluslararas1 an
la§malarla i~ hukuk normlan arasmdaki ~ati§malar, genel/ozel, sonraki/onceki yasayla ilgili 
genel yorum ilkeleri yoluyla ~ozilliir. Uluslararas1 anla§malann anayasaya aylonhginm ileri 
siirillememesi, bunlann anayasa hiikmiinde ve yasalann iistiinde bir statiiye sahip olduklan 
anlamma gelmez. Bu gorii§e gore Avrupa insan Haklan Sozle§mesi de bir istisna olu§turma
maktad1r; devletin uluslararas1 yiikumliiliiklerine aylonhk olu§turmas1 pahasma da olsa i~ 
hukukta AiHS'ye aykm bir diizenleme yapilmasma anayasal bir engel yoktur47• Monist teori
ye dayanan diger gorii§ taraftarlanna gore ise, yasalarla uluslararas1 anla§malann e§degerde 
olmas1, ~ati§ma halinde uluslararas1 anla§maya oncelik verilmesine engel degildir. Aksine Tur
kiye'nin uluslararas1 yiikiimlilliiklerini yerine getirebilmesinin ko§ulu, i~ hukuk normlanm 
anla§ma hiikiimlerine uydurmas1 ve yargi organlanmn bu uyumu korumaya dikkat etmesi
di~. Omegin Erogul, Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'nin hiikiimlerinin i~ hukukla ~ati§ma
s1 halinde uluslararas1 hukukun oncelikli olarak uygulanmas1 gerekliligini, Anayasa'nm 2. 
maddesinde Tiirkiye Cumhuriyeti'nin i~ hukukta guvence altma alman temel hak ve ozgiirluk
lerin otesine ge~en, "insan haklanna saygib" bir hukuk devleti oldugu hiikmiine dayand1rmak-

44 HUMK 445/11. bent: (Katiyen v~rilen veya katiyet iktisap etmit olan kararlar hakkmda afagidaki sebeplere bina
en iadei muhakeme talep olunabilir): "Hiikmiin, insan Haklanm veAna Hiirriyetleri Korumaya Dair Sozle§me'nin 
veya eki protokollerin ihlili suretiyle verilditinin, Avrupa insan Haklan Mahkemesinin kesinle§mit karanyla tes
pit edilmit olmas1". 
HUMK 447/III. maddesine gore iadei muhakeme miiddeti, Avrupa insan Haklan Mahkemesi karanrun kesinle,ti
gi tarihten itibaren bir ytld1r. 

45 CMUK 327/6. bent: (Kat'ileten bir hiikiimle neticelenmit olan bir davada afagidaki yaz1h hallerde mahkumun le
hine olarak muhakemenin iadesi yoluyla tekrar goriiliir) "Ceza hiikmiiniin, insan Haklar1m ve Ana Hiirriyetleri 
Korumaya Dair Sozletme'nin veya eki protokollerin ihlili suretiyle verildiginin, Avrupa insan Haklan Mahkeme
sinin kesinletmi§ karanyla tespit edilmit olmas1. Bu halde, muhakemenin iadesi, Avrupa insan Haklar1 Mahke
mesi karanrun kesinle§tigi tarihten itibaren bir yil i~inde istenebilir". 

46 Resmi Gazete: 22.05.2004, No: 25469. 
47 Bu gtiriitiin temsilcileri i~in bkz. Ergun Ozbudun, TiirkAnayasa Hukuku, 1993, s. 181 vd.; Hiiseyin Pazarc1, Ulus

lararas1 Hukuk, 2003, s. 23 vd. 
48 Cem Erogul, "Degifen Egemenlik Anlayi§imn Hak ve Ozgiirliiklerin Korunmasma ve Anayasa Yargisma Etkileri", 

Anayasa Yargis1 (25-26 Nisan 2003 Sempozyumu), Cilt: 20, s. 196 vd.; Miimtaz Soysal, "Anayasaya Uygunluk Dene
timi ve Milletleraras1 Sozletmeler", Anayasa Yargis1, 1986, Cilt: 2, s. 16 vd.; Erdogan Tezi~, Anayasa Hukuku, 2003. 

49 Cem Erogul, "Degi,en Egemenlik AnlaYifinin Hak ve Ozgiirliiklerin Korunmasma ve Anayasa Yargisma Etkileri", 
Anayasa Yargis1 (25-26 Nisan 2003 Sempozyumu), Cilt: 20, s. 196-213. 
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tad1r49. Ogretideki bu iki gorii§iin temelinde, ulusal devlete ili§kin egemenlik ilkesi ve bunun 
farkh yorumu yatmaktad1r. Ozellikle insan haklan alamndaki ~okkatmanl1 ulusal ve uluslara
ras1 hukuki koruma sistemleri gozoniine ahnd1gmda, ulusal hukuk duzenini uluslararas1 dti
zeyden butiinuyle ayirmak, i~ hukukun bi~imsel hukuka uygun da olsa di§a kar§I tam bagim
s1zhgiru savunmak, giinumuziin Avrupa insan haklanru koruma sistemiyle bagda§mamakta
dir. Avrupa insan Haklan Mahkemesi Ba§kam Luzius Wildhaber'in de belirttigi gibi5o, Mahke
me a~1smdan Avrupa insan Haklan Sozle§mesi'nin ti.ye devletlerin i~ hukuklannda anayasa
dan ti.stun bir kural olarak kabul edilip edilmedigi bir onem ta§imamaktadir. Onemli olan, 
AiHM'nin Sozle§me'ye aykmhk saptadigi durumlarda bu aykmhgin i~ hukukta, ti.ye devletle
rin kendi se~ecekleri bir yolla ortadan kaldmlmas1d1r. AiHM'nin kararlanrun, ulusal egemen
lik ve ti.ye devletlerin anayasa mahkemelerinin en ti.st yargi mercii oldugu gerek~esiyle ancak 
kismen uygulanmas1, AiHS,nin yap1s1 ve i~erigi gozoniine almdiginda kabul edilemez. Qunkti 
eger bir devlet, herhangi bir kayit koymaks1zm AiHS'yi imzalam1§ ve bireysel ba§vuru hakki
ru tanimi§~a, Sozle§me hukumlerinin geregi olarakAiHM kararlanru tamamen tammak ve ko
§Ullarmi yerine getirmek zorundadir. Kararlan "klsmen" uygulama egilimine da,ranak olu§tu
ran egemenlik anlayi§1, insan haklarmi korumaya yonelik uluslararas1 Avrupa ;ukukuna ya
banc1dir. Qunku Avrupa duzeyinde insan haklanru koruma sisteminin egemenlik\ anlayi§I, mo
dem bir egemenlik anlayi§I olup devletlerin kendilerini insan haklan, demokr~si ve hukuk 
devleti ilkesinin gerekleriyle baglamalan anlam1ru ta§1maktadir51. 

VI- FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESi'NiN 28 ARALIK 2004 TARiHLi 
KARARl52: STRASBURG'LA BiR BARiijMA MI? I 

Anayasa §ikayeti davas1run davac1 lehine sonu~lanmasmdan sonra dava konusu, ba§ka bir 
daire~inde gorti.§illmek uzere ilgili eyalet temyiz mahkemesine geri gonderilmi§tir. Temyiz 
mahkemesinin davayi tekrar ele alan yeni dairesi, alt derece mahkemesinin ge~ici tedbir kara
nna yonelik itirazm ge~ersiz olduguna i§aret etmi§, bunun uzerine ~ocugun vesayetine sahip 
yetkili §ahis itiraz1ru geri ~ekmi§tir. Buna binaen alt derece mahkem,si babanm ~ocuguyla go
rft§me saatlerini yeniden saptayarak, AiHM'nin karannda beli:r!tileni minimum ko§ullann ye
rine getirilmesi i~in gerekli adimlan atm1§tir. Qocugun vasilerinp.n bu karara kar§I itiraz yolu-

' ! na gitmesi ve onceki davaya bakan temyiz mahkemesi dairesinin bu itiraz1 kabul edip 8 Ara-
hk 2004'te alt derece mahkemesinin karanru iptal etmesiyle, somut olay ger~ek bir hukuk far
sma donmft§tftr. Bunu takiben pek~ok ara karar ve itiraz daha temyiz mahkemesince verilmi§ 
ve davac1 baba temyiz mahkemesinin ~ocuguyla gorii§mesine ili§kin duzenlemeyi durduran i§
lemine kar§1 tekrar FAYM'ye ba§vurarak ge¢ci tedbir talebinde bulunmu§tur. FAYM 28 Arahk 
2004 tarihli karanyla bu ba§vuruyu kabul etmi§tir. 

Mahkeme karannda a~1k~a, temyiz mahkemesinin AiHM'nin karanru dikkate almad1gim 
ve boylelikle davacirun aile ve ozel hayatirun korunmas1 hakkirun yams1ra Alman anayasas1-
run 20/111. maddesindeki yargirun yasalarla ve hukukla bagh oldugu hukmunu ihlarettigini be
lirtmektedir. Bunun yamnda kararda temyiz mahkemesinin, somut olayla ili§kisi olmayan bir 
muhakemeyle ("sachfremde Erwiigungen") karar verdigi belirtilmi§tir. FAYM'nin bu ifadesini, 
somut olayin hukuki a§amalanrun karma§1kl1gi ve uzun dava sureci gozoniine ahrursa, temyiz 
mahkemesinin hukuki objektiflikle ilgisi olmayan gerek~elerle, hatta negatif ama~h ki§isel sa
iklerle karar verdigi yoniinde radikal bir ele§tiri olarak okumak da mumkiindur. Kararm en 
onemli bolumiinu ise, temyiz mahkemesinin AiHM karanru ne ol~ude dikkate ald1gi ve alma
s1 gerektigi ile ilgili olan paragraf olu§turmaktad1r. Buna gore temyiz mahkemesi, AiHM kara
nrun 64. paragrafmda belirtildigi gibi, en azmdan davac1 babamn ~ocuguyla gorft§mesini sag-

50 "Der Spiegel" dergisinin 47. sayismda yaymlanan 15 Kas1m 2004 tarihli riiportaj. 
51 AiHS'nin bu yiinde bir modern egemenlik anla~ma dayand1gma iliijkin olarak bkz. AiHM Baijkanl Luzius Wild-

haber'le riiportaj: "Der Spiegel", 47. sayi, 15 Kas1m 2004. · 
52 Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats (28.12.2004), 1 BvR 2790/04. 
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layacak onlemleri almakla yiikiimliidiir. Mahkemeler daha once karar verdikleri somut olay 
usul hukukuna uygun bi~imde tekrar onlerine geldiginde, maddi hukuku ihlal etmeden, korun
mas1 gereken temel hakkm, uluslararas1 hukuka uygun bi~imde nas1l yorumlanabilecegini 
ara§brmak ve bunu icra etmek zorundad1rlar. Oysa FAYM'nin oniine ii~iincii kez gelen somut 
olayda temyiz mahkemesi, boylesi bir ~abayi hi~bir bi~imde gostermi§ degildir. "AiHM somut 
olayda ~ocugun babas1yla gorii§tiiriilmesi gerektigine 'karar verdiginden' temyiz mahkeme
sinin bu karan gozardi etmesi kabul edilemez". 

FAYM'nin bu karan, gerek 14 Ekim 2004 tarihli karann bir diizeltmesi, gerekse Stras
burg'la yiiriitiildiigii iddia edilen iktidar sava§1mn bir ate§kesi olarak algilanm1§tir53. Mahkeme 
Ba§kam Hans-Jurgen Papier'in de bu karan veren dairenin iiyesi olmas1, FAYM'nin ikinci ka
ranmn onemini daha da artirmaktad1r. Avrupa Konseyi gibi, kurulu§unda klasik ulus-devlet 
egemenligi anlaYl§rmn kabul edildigi bir uluslararas1 yaprmn zaman i~inde nasil nitelik degi§
tirdigini, bu yap1 i~inde kabul edilenAvrupa insan Haklan Sozle§mesi ve Ek Prokolleri'nde gor
mek miimkiindiir. Bireysel ba§vuru hakkmm iiye devletler tarafmdan kabul edilmesi, AiHM ka
rarlanmn i~ hukuk normlanmn yorumunda giderek onem kazanmas1, ulusal yasakoyucularm 
sadece Sozle§me'nin lafz1m degil, AiHM'nin giin ge~tik~e geli§en ve ~ogalan i~tihad1m da dikka
te almas1 zorunlulugu, Avrupa ~apmdaki temel hak ve ozgiirliiklerin giivence mekanizmas1m 
onceden ongoriilemeyen bir bi~imde degi§tirmi§tir. Daha ~ok vaka eksenli Anglo-Sak.son hukuk 
sistemini (case-law) andiran bu hukuk geli§imi, iiye devletlerin birbirinden degi§ik temel hukuk 
sistemlerini a§an bir ge~erlige sahiptir. Avrupa insan haklarm1 koruma sisteminin bu dinamiz
mi gozoniine almdigmda, Tiirk anayasasrmn 90N. maddesinin de salt lafzi bir yorumla Avrupa 
insan Haklan Sozle§mesi'nin ve Ek Protokollerin metniyle s1mrh olarak anla§ilmas1 miimkiin 
degildir. Tam aksine, Kita Avrupas1 hukuk sisteminin Anglo-Sakson hukuk sistematigine ben
zer bi~imde AiHM i~tihad1 tar~dan z~nginle§tirildiginin kabuliiyle, AiHM kararlanmn i~ hu
kukun aynlmaz bir par~as1, bir yorum araci oldugunun kabulii tart1§ma gotiirmez bir ger~eklik 
haline gelmi§tir. Uluslararas1 sozle§me,leri Tiirk anayasasmdan farkh olarak yalmzca basit ya
sa normlanyla e§ tu tan Alman Anayasas1'mn ;F'AYM tarafmdan yorumunda, AiHM kararlarmm 
ulusal normlann yorumundaki hiyerar§ik yerinin bu denli yiiksek tutulmas1, Tiirk Anayasa
s1'run yeni 90N. maddesinin yorumunda yol gosterici olabilecek niteliktedir. 

53 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.12.2004; Siiddeutsche Zeitung, 30.12.2004. 
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