
 

T.C. 

 

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

KAMU YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI 

 

 

 

 

 

 

TÜRK ANAYASALARI’NDA ĠNSAN HAKLARI 
 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

 

 

 

Ġnanç Kara ÖLMEZTOPRAK 

 

 

 

 

 

Malatya, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C. 

 

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

KAMU YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK ANAYASALARI’NDA ĠNSAN HAKLARI 
 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

 

 

 

Ġnanç Kara ÖLMEZTOPRAK 

 

 

 

 

 

DanıĢman: Yrd. Doç.Dr. Hayri KESER 

 

 
 

 

 

 

 

Malatya, 2011 

 

 



 

T.C. 

Ġnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı 

 

 

Ġnanç Kara ÖLMEZTOPRAK tarafından hazırlanan “Türk Anayasalarında 

Ġnsan Hakları” baĢlıklı bu çalıĢma, 27.09.2011 tarihinde yapılan sınav sonucunda 

baĢarılı bulunarak jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ONAY 

…./…./2011 

Prof.Dr. Çetin DOĞAN 

Enstitü Müdürü 

 

 



i 

 

ONUR SÖZÜ 

  

 
Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum „„Türk Anayasalarında Ġnsan Hakları‟‟ 

baĢlıklı bu çalıĢmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma 

baĢvurulmaksızın tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem 

metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden 

oluĢtuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım. 
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ÖNSÖZ 

 

 Ġnsan hakları, bireylerin sadece insan olmalarından kaynaklanan temel 

haklardır. Hukuk düzeni bu hakları kendi içerisinde barındırmalı ve güvenceler ile 

korumalıdır. Ġnsan hakları kavramı diğer bir ifade ile de, daha önceki bir tarihte 

orijinal Tabi Haklar kavramının yerini almıĢtır. YaĢamak, özgürlük ve mülk sahibi 

olmak konusunda her insan tabii bir hakka sahiptir. 

 

 Üzerinde önemle durulması gereken nokta: Bir insanın, bu bahsedilen hakları 

kazanmıĢ olması için belirli bir iĢi yapması veya belirli görevleri yerine getirmesi 

gerekmez. Bu haklar sadece insan olması dolayısı ile ona aittir. Kısaca insan, 

hakların konusudur, haklara sahiptir. 

 

 Türk Anayasalarında Ġnsan Hakları baĢlıklı bu tez incelendiğinde; Ġnsan 

Hakları konusuna kavramsal, felsefik bakıĢ açıları, bu konunun geçmiĢten günümüze 

geçirdiği geliĢim ve değiĢim süreci, hem dünyada hem de ülkemizde kaydettiği 

aĢamalar ve bu aĢamaların kanuni, belgesel boyuttaki yansımaları görülüp, 

anayasalarımız içerisinde yine geçmiĢten günümüze hangi düzeylerde yer aldığı ve 

bu durumun eleĢtirel boyutları ile aktarımı takip edilip, ayrıntıları ile ortaya 

konulmuĢtur. 

 

 Bu tezde, insan haklarının Türk anayasalarındaki varlık ve korunma durumu, 

düzeyi incelenirken bireylerin hakları ile devletin güvenliği konusunda çatıĢma 

olabileceği gerçeği de göz önünde tutularak değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ġnsan 

hakları zaman zaman baĢka birinin hakları ile de çarpıĢabildiğine göre, bu durum pek 

tabi olarak devletin güvenliği konusunda da yaĢanabilir. Ancak hürriyet ve güvenlik 

konuları ya da talepleri birbirleri ile güçlükle uyuĢan talepler değildir. Doğal olarak 

birbirine ait olan parçalardır. Dolayısı ile bu düzlemde bir bakıĢ açısı ile konuyu 

değerlendirmek gerekmektedir. 

 



iii 

 

 Ġnsan Hakları ile ilgili hükümler anayasalarımızda oranı değiĢir bir biçimde 

korunulan bir Ģekilde bulunurlar. Bu hakların anayasalardaki yeri, bu konudaki 

geliĢmeler, bu durumun yarattığı problemler tezin temelindeki unsurları 

oluĢturmaktadır. Bu haklar devlet, birey ya da bireyler tarafından oluĢturulan 

topluluklarca dokunulamayan bir özelliğe sahip olup, evrensel bir yapı arz eder. 

 

 AraĢtırmada insan hakları kavramının yukarıda değinilen süreçleri irdelendiği 

gibi bireyin bütün hak ve özgürlükler kategorilerinde geçerli olduğunu, soyut ve 

kağıt üzerinde Ģekillenen metinlerden ibaret olmadığını ve demokratik sistemin bu 

hakların varlığı ile iĢlerliğini sürdürebilmesinin mümkün olduğunu görebilmekteyiz. 

Tüm bu tanımlar, tarihsel değiĢim süreçleri, açıklamalar ve tespitlerin ardından 

bulgular, öneriler ve genel sonuca yer verilip tez sonuçlandırılmıĢtır. 

 

 Tez çalıĢmamın belirli bir düzen içerisinde yürütülmesinde görüĢ ve önerileri 

ile çalıĢmama önemli katkılar sağlayan, değerli vaktini ayırarak sabırla bana yol 

gösteren ve vermiĢ olduğu fikirler ile konuya daha geniĢ bir bakıĢ açısı kazanmamı 

sağlayan danıĢman hocam Yrd.Doç.Dr. Hayri KESER‟e teĢekkür ederim. 

 

Ġnanç Kara ÖLMEZTOPRAK 
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ÖZET 
 

 

Ġnsan hakları, yoğun olarak, özellikle son dönemlerde hukuk alanında önemli 

tartıĢma konularından birisini oluĢturmaktadır. Bu nedenle ülkeler, iç hukuklarında 

insan hakları konusuna daha hassas yaklaĢmaktadırlar. Türkiye‟de de 1924 

Anayasası‟ndan itibaren insan hakları konusu çeĢitli maddelerde düzenlenmiĢ, 1961 

Anayasası ile insan hakları alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak 

1980 dönemi olaylarının getirdiği bir ortamda hazırlanan 1982 Anayasası‟nda insan 

hakları alanında çok fazla sınırlama yer almıĢtır. Bu nedenle özellikle Avrupa Birliği 

sürecinin de etkisi ile Anayasa değiĢiklikleri ile bu sınırlamaların azaltılması ve 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ne daha uyumlu bir Anayasa yapılması gündeme 

gelmiĢtir. Bu çalıĢmada da Türk Anayasalarının insan haklarına ne Ģekilde yer 

verdiği karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ġnsan hakları, AĠHS, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 

Anayasası, 1982 Anayasası 
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ABSTRACT 
 

Nowadays human rights issue is one of the significant debates in law. For this reason 

the states gave way to human rights issue in their domestic laws frequently. In 

Turkey human rights issue arranged date from 1924 Constitution, also significant 

improvements committed in 1961 Constitution. But 1982 Constitution which 

prepared in atmosphere of 1980 events had great restrictions. So eliminating 

restrictions and coherence to ECHR came to order especially after the European 

Union process. Thus in this working human rights issue in Turkish Constitutions be 

evaluated comparatively.  

 

Keywords: Human rights, ECHR, 1921 Constitution, 1924 Constitution, 1961 

Constitution, 1982 Constitution 
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TÜRK ANAYASALARINDA ĠNSAN HAKLARI 

BĠRĠNCĠ KESĠM 

ARAġTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
 

  Birinci kesimde araĢtırmanın konusu, amacı, denenceleri ve yöntemi 

açıklanmaktadır. 

 

1. ARAġTIRMANIN KONUSU, AMACI, DENENCELERĠ 

VE YÖNTEMĠ 

 

 Tezin bu bölümünde; araĢtırmanın konusuna ve önemine, araĢtırmanın amacı 

ve denencelerine, araĢtırmanın yöntemine, bilgi derleme ve iĢleme araçlarına, 

araĢtırmada kullanılan kavramların tanımlarına ve araĢtırmanın sunuĢ sırasına 

değinilmiĢtir. 

           1.1.  ARAġTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMĠ  

 

Yapılan bu araĢtırmada “Türk Anayasalarında Ġnsan Hakları” konusu ve Ġnsan 

Hakları kavramı esas olarak incelenmiĢ, insan haklarının anayasal koruma ve 

güvence altında olduğu vurgulanmıĢ ve tarihsel süreç içerisinde kabul edilen 

anayasalarımızda insan haklarının konumu üzerinde durulmuĢtur.  

 

Günümüzde insan hakları kavramı noktasında uluslararası bir insan hakları 

hukukunun oluĢtuğunu söyleyebiliriz.  
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Ġnsan haklarının bütünselliği, devredilmezliği ve insan onuruna sahip olmak 

noktasındaki eĢitliği önemlidir. Bu sebepten insan haklarının devletlerin iç 

hukukunda, en üstün yasa olan Anayasa ile korunması ve güvence altına alınması 

hususu önemlidir. Bu temel ön koĢulun tarihsel süreç içerisinde anayasalarımızda, 

var olan uygulamalarımızda ne ölçüde var olduğu konusu sürekli bir biçimde 

tartıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra insan haklarının yasa içerisindeki varlığının, onun 

özünü koruma hususundaki oranı da çok mühimdir. ĠĢte tüm bu ifadelerin izahı 

araĢtırmanın konusu ve önemini bir kez daha çok açık bir Ģekilde göz önüne 

koymaktadır. 

1.2. ARAġTIRMANIN AMACI VE DENENCELERĠ 

 

Ġnsan Hakları kavramının en üst norm olan anayasalardaki varlığı ve 

korunması, diğer bir ifadeyle güvenceye kavuĢturulma Ģemsiyesinin boyutları 

konusunda geçmiĢten günümüze bir takım sorunların varlığı ileri sürülmektedir. 

Ġnsan hakları kavramının tartıĢılması, idealin belirlenmesi ile bu belirlemenin 

neresinde olduğumuzun tespiti için değerlendirmeler yapılması ve kapsamlı bir 

Ģekilde önerilerin olması insan haklarına hizmet etmektedir. Amaç, kavramsal 

açıklığın yanı sıra sorun olarak görülen bir duruma teslim olmak yerine çözümü 

belirlemeyi ve uygulamayı gerektirmektedir. Dolayısı ile devletlerin yasaları insan 

hakları ilke ve normlarına göre belirlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

 

Anayasalardaki Ġnsan Hakları ilkesi, hukuki, siyasal, ekonomik, sosyal ve 

kültürel konularda da belirleyici olmalıdır. Bu durum evrenseldir ve tüm geliĢmeler 

bu düzlemde incelenmelidir. 

 

Denence 1: Toplumsal yaĢamda var oluĢumuzdan itibaren insan hakları 

kavramına hak ettiği değerin verilmediği hususu öne çıkmıĢtır.  
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Dolayısı ile bireyler arası saygı ve uyum ortamının oluĢabilmesi için 

öncelikle insan hakları kavramının tam anlamıyla öğrenilmesi ve benimsenmesi 

gerekmektedir. 

 

Denence 2: Ġnsan Haklarının anayasal metinlerle tanınmaması ve korunma 

altına alınmaması durumunda devlet ve birey arasındaki anlaĢmazlık ortamı 

kaçınılmaz olur. 

 

Denence 3: Ġnsan Hak ve Özgürlüklerinin  hukuki süreçte hızla değiĢip 

geliĢmekte olduğu muhakkaktır. Bu anlamda yapılan her yasalaĢtırma sürecinde 

tanımların kendini yenilemesi gerekebilmektedir. 

 

Denence 4: Ġnsan Hak ve Özgürlüklerinin doğuĢtan gelen haklar olduğu 

gerçeğine dayanarak, geçmiĢteki yanılgılara düĢülmemesi ve insanı merkez alan bir 

anayasa  sürecinin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

Denence 5: Anayasal metinde geniĢ yer tutsa dahi olağanüstü haller 

düĢünülmeden ortaya konulan temel hak ve özgürlükler, sınırlandırılma, durdurulma 

gibi  durumlarla karĢılaĢıldığında sorunların yaĢanması kaçınılmaz olmaktadır. 

 

Denence 6: Anayasalardaki değiĢim ve geliĢim eğiliminin istenilen sonucu 

verebilmesi için sosyal zeminin uygun olması ve devletin idari kurumlarının ve 

uygulamalarının sağlıklı bir yapıya kavuĢturulması gerekmektedir. 

 

Denence 7: Gerek toplumsal gerek yönetsel sorunlar ile karĢılaĢıldığında,  

tüm bunların aĢılması noktasında demokrasinin gücünden ve evrensel hukuk 

ilkelerinden faydalanılmalıdır.  
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Denence 8: Ġnsan hakları kavramının ulusal ve uluslararası boyutta en üst 

norm olan anayasalarda tam anlamıyla koruma ve güvence altına alınması 

gerekmektedir. 

 

           Denence 9: Anayasalar hazırlanırken veya değiĢtirilirken sadece mevcut 

Ģartlar dikkate alınmamalı; bunun yanında yalnızca “ideal hukuk” ve “ideal anayasa” 

çerçevesinde de değerlendirilmemelidir. Her iki durum uyumlu bir Ģekilde 

birleĢtirilmelidir. 

 

Denence 10: Hukuk ve insan hakları arasındaki iliĢki vazgeçilmezdir. Bu 

noktada bu iki kavram arasındaki bağ dikkat çekicidir. Dolayısı ile insan haklarının 

tam anlamı ile yaĢamın içinde var olabilmesi açısından hukuki ve demokratik bir 

zeminin Ģart olduğu gerçeği kaçınılmazdır. 

1.3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

           “Türk Anayasalarında Ġnsan Hakları” baĢlıklı bu çalıĢmada geçmiĢten 

günümüze kadarki dönem izlenip, elde edilmiĢ olan verilerden yararlanılıp ortaya 

konulan tarihsel yöntem ile Türk Anayasalarının insan hakları kavramı konusundaki 

süreci takip edilmiĢtir. Sözü geçen kavramı ne ölçüde ve oranda koruyan ya da bu 

kavrama içeriğinde ne Ģekilde yer verildiğine değinen bir araĢtırma olup; insan 

hakları kavramı, tanımı, bu kavrama yönelik felsefik bakıĢ açıları, ulusal ve 

uluslararası alanda bu konudaki önemli belgeler ve bu belgelerin oluĢum süreçleri 

irdelenmiĢtir. Ayrıca, yine bu kavramın anayasalarımızda ne ölçüde yer aldığı, 

korunduğu ve teminat altına alındığı incelenip, özellikle anayasalarda bu konudaki 

maddelerin üzerinde yoğunlaĢılıp, günümüz ve gelecek hususunda ideal çıkarımlar 

yapmayı sağlayan betimsel yöntem kullanılmıĢtır. 
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1.4. BĠLGĠ DERLEME VE ĠġLEME ARAÇLARI  

 

AraĢtırmada konu ile ilgili Türk ve yabancı kiĢilerin yazdığı kitaplar ve 

makaleler incelenip, internet sayfaları taranmıĢ, daha önceden konu ile ilgili var olan 

araĢtırmalar ve tezler gözden geçirilip, konu ile ilgili mevzuat detaylı olarak 

incelenmiĢtir. 

1.5. ARAġTIRMADA KULLANILAN KAVRAMLARIN TANIMLARI 

 

           Bu alt bölümde araĢtırmanın anahtar kelimelerine yer verilmiĢ ve tezin birçok 

bölümünde karĢımıza çıkacak olan kavramların tanımı yapılmıĢtır. 

 

Anayasa: Devletin, teĢkilatının ve siyasal iktidarın yapısını, iĢleyiĢini ve 

kiĢilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen temel hukuk metnidir. Anayasalar, 

gerek iç siyasette ve gerekse devlet faaliyetlerinde; kısacası toplumsal iliĢkilerin tüm 

boyutlarında esas ve temel kurallar bütünüdür (Derdiman, 2011: 1). 

 

Devlet: Belirli bir ülke üzerinde kurulmuĢ, üstün bir iktidar tarafından 

yönetilen, insan topluluklarının oluĢturduğu siyasal iktidarın kalıcı olmasını ve 

iĢlemesini sağlayan ve tüm ülkede etkili olan bir yönetim örgütüdür. 

 

EĢitlik: Ġnsanların doğuĢtan itibaren birbirleriyle eĢit olduklarını; soy, unvan, 

asalet, sınıf gibi farklardan dolayı insanlar arasında ayrım yapılamayacağını belirten 

düĢüncedir (Derdiman, 2011: 373). 

 

Hak: KiĢilerin hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan menfaatleridir 

(Gözler, 2011: 110). 

 

Hukuk: KiĢilerin birbirleriyle iliĢkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü 

yaptırımına (devlet yaptırımına) tabi tutulan sosyal kurallar bütününü ifade eder. 
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Hukuk Devleti: Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaĢlarına 

hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir (Özbudun, 2008: 113). 

 

 Islahat Fermanı: 1856‟da Sultan Abdülmecit‟in çıkarmıĢ olduğu yenilik 

fermanına denir. 

 

Ġnsan Hakları: Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanların 

yararlanabileceği haklarının bütünü anlamına gelir (Gözler, 2011: 111). 

 

 Kanun: Yasa meclisinin kabul ettiği ve herkese uygulanmak üzere çıkarılan 

hukuk kuralıdır (Derdiman, 2011: 11). 

 

Kanun-i Esasi: 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiĢ olan, Osmanlı 

Devleti‟nin ilk anayasası olma niteliğini taĢıyan yasa metnidir. 

 

Laiklik: Devletin resmi bir dininin olmaması, din ve devlet iĢlerinin ayrılığı 

ayrıca din hürriyetinin tanınmıĢ ve güvence altına alınmıĢ olması anlamına gelir 

(Gözler, 2011: 65). 

 

Mutlakiyet: Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim 

biçimidir. 

 

Hürriyet: Bir Ģeyi yapma veya yapmama, belli bir Ģekilde davranıp 

davranmama erkidir. Daha kısa bir ifadeyle hürriyet, „„serbest hareket etme 

gücü‟‟dür (Gözler, 2011: 109 ). 

 

Sened-i Ġttifak: Âyanlar ve Osmanlı Devleti‟nin ileri gelenlerinin bir araya 

gelerek yaptıkları toplantıda aldıkları kararları padiĢaha kabul ettirdikleri belgedir 

(Gözler, 2011: 10). 
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Tanzimat: Sultan Abdülmecit zamanında, 1839‟da Gülhane Hatt-ı 

Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileĢtirme tasarısı ve bu 

iyileĢtirmenin yapıldığı döneme verilen addır (Gözler, 2011: 12). 

 

TeĢkilatı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası): Milli Mücadele Dönemi‟nde 

TBMM‟nin çıkarmıĢ olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Anayasasının ilkelerinin 

belirlendiği (20 Ocak 1921 tarihli 23 maddeden oluĢan) Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından yapılan anayasadır (Gözler, 2011: 23). 

 

Tüzük:  Bakanlar Kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği iĢleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve DanıĢtay‟ın 

incelemesinden geçirilmek Ģartıyla çıkartılan kuralları ifade etmektedir (Ay. md. 

115). 

  

VatandaĢlık: YurttaĢ olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaĢamıĢ olma 

durumudur. 

 

Yönetmelik: BaĢbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kiĢilerinin kendi görev 

alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 

bunlara aykırı olmamak Ģartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır (Gözler, 2011: 

374). 

 

 

  1.6. ARAġTIRMANIN SUNUġ SIRASI 

 

              AraĢtırma altı bölümden oluĢmaktadır. 

 

 “ARAġTIRMANIN KONUSU, AMACI, DENENCELERĠ VE YÖNTEMĠ” 

baĢlıklı birinci bölümde; araĢtırmanın konusu ve önemi, amacı ve denenceleri, 
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yöntemi, bilgi derleme ve iĢleme araçları, araĢtırmada kullanılan kavramların 

tanımları ve araĢtırmanın sunuĢ sırası hakkında bilgi verilmektedir. 

  

 “ĠNSAN HAKLARININ GENEL DURUMU VE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR” 

baĢlıklı ikinci bölümde; insan kavramı, hak kavramı, özgürlük kavramı, hürriyet-hak 

ayrımı, ödev kavramı, hukuk kavramı, insan hakları kavramı, insan hak ve 

özgürlüklerinin özellikleri, insan hakları hukukunun temel ilkeleri, insan haklarının 

tarihi geliĢimi, insan haklarının korunmasının önemi ve hak arama yolları, ulusal ve 

uluslararası koruma, insan hak ve özgürlüklerinin felsefi temelleri ve konuyla ilgili 

bazı görüĢler, doğal hukuk, doğal haklar ve insan hakları, insan doğası ve insan 

hakları, insanın değeri ve insan hakları,  doğal hakların eleĢtirisi, insan hakları ve 

demokrasi, insan hakları ve küreselleĢme, evrensel bir bakıĢla insan hakları, iĢkence 

ve insan hakları, köleliğin kaldırılması çabaları, savaĢların insanileĢtirilmesi çabaları 

ve zorla çalıĢtırma yasağı gibi konular ele alınmaktadır. 

 

“ULUSLARARASI BELGELER AÇISINDAN ĠNSAN HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERĠ” baĢlıklı üçüncü bölümde; insan haklarının uluslararası 

düzeydeki geliĢimi ve önemli belgelere, BirleĢmiĢ Milletler düzenlemelerine, 

BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili temel 

sözleĢmelere, Avrupa konseyinde insan haklarına, Avrupa Birliği ve insan hakları 

alanındaki diğer düzenlemelere yer verilmiĢtir.  

 

“TÜRK ANAYASAL METĠNLERĠNDE VE BELGELERĠNDE ĠNSAN 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠ” baĢlıklı dördüncü bölüm iki ayrı baĢlıkta 

incelenmiĢtir. “Osmanlı Dönemi Anayasal Metinleri ve Belgelerinde Ġnsan Hakları” 

adlı ilk bölüm, ulusal hukuk alanı, III. Selim dönemi yenilikleri, Avrupa‟da meydana 

gelen geliĢmelerin Osmanlı Devleti‟ne etkisi, Sened-i Ġttifak, Tanzimat Dönemi, 

Islahat Fermanı, Tanzimat Döneminin sonlanması, Birinci MeĢrutiyet, Kanun-i 

Esasi‟nin hazırlanıĢı ve niteliği, hak ve özgürlükler, yargısal güvenceler, 

Anayasa‟nın üstünlüğü ve korunması, Abdulhamit mutlakiyeti, Ġkinci MeĢrutiyet, 

1909 Kanun-i Esasi değiĢikliği, 1909 sonrası geliĢmeler ile hukuk reformları temel 
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baĢlıklarından oluĢmuĢtur. “Cumhuriyet Dönemi Anayasal Metinlerinde Ġnsan 

Hakları” baĢlıklı dördüncü bölümün ikinci baĢlığında 1921 Anayasası, oluĢumu ve 

genel yapısı ile 1921 Anayasası ile ilgili değerlendirmelere devam eden bölümde 

1924 Anayasası, 1924 Anayasası‟nda hak ve özgürlükler ile ilgili maddeleri ve 1924 

Anayasası ile ilgili değerlendirme baĢlıklarına yer verilmiĢtir. 

  

“1961 ve 1982 ANAYASA‟LARINDA ĠNSAN HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERĠ”  baĢlıklı beĢinci bölümde 1961 Anayasası‟nın oluĢumu ve genel 

yapısı ile 1982 Anayasası‟nın oluĢumu ve genel yapısı baĢlıkları değerlendirilmiĢtir. 

Bölümde yine 1961 ve 1982 Anayasası‟nın genel bir mukayesesi, bu baĢlığın 

ardından 1961 ve 1982 Anayasalarında insan hak ve özgürlüklerinin maddeler 

halinde incelenmesi, 1961 Anayasası ile ilgili görüĢler, 1982 Anayasası ile ilgili 

görüĢler ile 2010‟dan önce 1982 Anayasası‟nda insan hak ve özgürlükleri ile ilgili 

yapılan değiĢiklikler ve 2010 Anayasal düzenlemelerinde insan hak ve özgürlükleri 

baĢlıkları ele alınmıĢtır. Son baĢlık olarak yeni bir anayasa ihtiyacı ile ilgili görüĢler 

değerlendirilmiĢtir.  

 

“BULGULAR, ÖNERĠLER VE GENEL SONUÇ” baĢlıklı altıncı bölümde; 

araĢtırmada tespit edilen bulgular ile bulgular için ortaya konulan önerilere ve genel 

sonuç bölümüne yer verilmiĢtir. 
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ĠKĠNCĠ KESĠM 
  

ĠNSAN HAKLARININ TANITILMASI 
 

2. ĠNSAN HAKLARININ GENEL DURUMU VE ĠLGĠLĠ 

KAVRAMLAR 

 

Bu bölümde insan kavramı, hak kavramı, özgürlük kavramı, hak-özgürlük 

ayrımı, ödev kavramı, hukuk kavramı, insan hakları kavramı, insan hak ve 

özgürlüklerinin özellikleri, insan hakları hukukunun temel ilkeleri, insan haklarının 

tarihi geliĢimi, insan haklarının korunmasının önemi ve hak arama yolları, ulusal ve 

uluslararası koruma, insan hak ve özgürlüklerinin felsefi temelleri ve bazı görüĢler, 

insan doğası ve insan hakları, insanın değeri ve insan hakları,  doğal hakların 

eleĢtirisi, insan hakları ve demokrasi, insan hakları ve küreselleĢme, evrensel bir 

bakıĢla insan hakları, iĢkence ve insan hakları, köleliğin kaldırılması çabaları, 

savaĢların insanileĢtirilmesi ve zorla çalıĢtırma yasağı konuları ele alınmıĢtır. 

 

2.1. ĠNSAN KAVRAMI 

 

Ġnsan doğan, büyüyen, yaĢlanan ve ölen bir varlıktır. Ġnsanın diğer canlılar ile 

ortak bu özelliklerinin yanı sıra diğer canlılardan farkını ortaya koyan birtakım 

mühim özellikleri de bulunmaktadır. Bunlar; aklının varlığı, düĢünme yetisine sahip 

olması ve duygu dünyasının varlığıdır. Ġnsanı, diğer canlılardan ayıran durumlar da 

mevcuttur. Bu durum insanlığın geçmiĢi ile geleceği arasında köprü misali 

geçmiĢinden aldığı ortak mirası kullanıp geliĢtirerek gelecek nesillere aktarmasıdır.  

 

Akıl, irade, ruh, vicdan, lisan, özgürlük gibi birçok özelliği içinde barındıran 

“insan”ı tanımak Ģu ana kadar bilim çevrelerini çok fazla uğraĢtıran konuların 
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baĢında yer almıĢtır. Bugün itibariyle insanı tanımak, bir bilim kolu olup, tıbbın 

sahasına girmiĢ ise de diğer bilimler de (Ör: Sosyoloji, Antropoloji, Biyoloji…) 

konularına göre “insan”ı ele alıp tanımlamıĢlardır. Kelime karĢılığı olarak insan, 

memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaĢan, sözle anlaĢan, usu ve düĢünme 

yeteneği olan, huy ve ahlak yönünde geliĢmiĢ ve üstün özellikleri olan varlık olarak 

tanımlansa da; kelime anlamı dıĢında insan nedir? Hayattaki fonksiyon ve vazifesi 

nedir? Gücü ve enerjisi ne kadardır? Güçlü ve zayıf tarafları hangileridir? Nasıl 

yaratılmıĢtır? Hakları nelerdir? gibi sorulara cevap verebilmemiz açısından, insanı 

ruhi ve bedeni bütünlüğü içinde ele almamız gerekmektedir (Özbey, 2004: 3). 

 

Ġnsan yaĢamına devam ettiği müddet boyunca bu sorulara cevap aramaya 

devam etmiĢtir. Zamanla, birlikte yaĢama zorunluluğu ve sosyal yapıların oluĢması 

insanın nasıl yaĢayabileceği konusunda bir sonuç sunmuĢtur ki; her insanın huzurlu 

bir ortamda yaĢayabilmesi için bir disiplinin olması gerekmektedir. Anayasalar 

dediğimiz bu disiplinler, tarih içinde varlığını bulmuĢ her yeni devlet tarafından 

hazırlanan ve birlikte yaĢamaya dair konuları düzenleyen belgelerdir. Netice 

itibariyle her Ģey insan içindir ve insanı bir bütün olarak değerlendirmezsek, yanlıĢ 

ve eksik bir insan tanımlaması yapmıĢ oluruz.  

 

Ġnsanın yapısı gereği içerisinde çok farklı duygu ve düĢünceleri barındırdığını 

unutmamak gerekir. Her Ģey insanla baĢlar hükmü esastır ancak iç dünyasında 

fenalığı, cimriliği, zor kullanmayı, egoist duyguları, aĢırı dünya ve makam sevgisi 

gibi bazı olumsuz duyguları da barındırdığı gerçeği unutulmamalıdır. ĠĢte önemli 

olan, insanın iyiye, güzele doğru yönelmesidir. Bunun gerçekleĢebilmesi için de 

insanın tam olarak tanınması gerekmektedir.  

 

 

2.2. HAK KAVRAMI 

 

Ġnsan haklarının niteliğini kavrayabilmek için öncelikli olarak “hak” 

kelimesinin ne anlama geldiğini incelemek gerekmektedir. Hak kavramı ile ilgili de 

farklı görüĢler öne sürülmektedir. Genelde hak kelimesinin, gerek Ġngilizcede 
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(“right”) gerekse baĢka dillerdeki karĢılığında (ör. Ġtalyanca “dritto”, Ġspanyolca  

“derecho”, Fransızca “droit”)  iki temel ahlaki ve siyasi anlam taĢıdığı 

söylenmektedir ki bunlar doğruluk ve yetkidir. Doğruluk, bir Ģeyin ya da eylemin 

doğru (haklı) olmasını; yetki ise, bir kimsenin bir hakka sahip olmasını ifade eder. 

Hak, hukuk düzenince tanınmıĢ, sınırı, konusu, kullanılma Ģekli ve Ģartları 

gösterilmiĢ, yararlanılması toplum tarafından sağlanmıĢ özgürlüktür veya hukuki 

düzenin kiĢilere tanıdığı yetkidir. Bu noktada hak ile özgürlük arasındaki iliĢki açığa 

çıkar ki bu iki kavramın içerik bakımından birbirinden farklı olduğunu söylemek 

gerekir. Özgürlüğün de bir hak olduğu hususunda bir tereddüt yoksa da hakkın 

içeriği sadece bir özgürlükten de ibaret değildir. Bu hakkın içeriğinin daha kapsamlı 

olduğunu gösterir. Çünkü hak, özgürlüğü içermekle birlikte devletten, özel veya tüzel 

kiĢilerden bir takım somut davranıĢları talep edebilme yetkisini de içine almaktadır. 

Buna göre, özgürlük kavramının, hukuk tarafından henüz düzenlenmemiĢ serbestliği; 

hakkın ise, hukuk tarafından tanınan, korunan irade ve menfaatleri ifade ettiği 

belirtilmiĢtir (Tezcan, 2010: 31-32). “Haklar, özel bir gücün taleplerine temel olan 

isimlerdir. (X)‟i yapmak hakkına sahip olmak, (X)‟e sahip olmaya ve ondan 

yararlanmaya özel olarak yetkili olmaktır. Böylece hak, hak sahibi ile ödevli 

arasındaki iliĢkiyi, bu iliĢki hakka dayandığı ölçüde belirlemektedir”(Donnely, 1995: 

19). 

 

Hukuki anlamda hak “istemek”tir. Diğer ifadeyle hak, hukuk tarafından 

düzenlenmiĢ ayrıcalıkların “ÇalıĢma hak ve ödevi, oy verme hakkı, sosyal haklar, 

eğitim hakkı, adil yargılama hakkı, mülkiyet hakkı vb…” ihlal edilmemesini ve 

koruma altına alınmasını istemek yetkisine sahip olmaktır. Hak kendini özgürlüklerle 

ifade eder. Özgürlük, bütün hakların ancak ortak kökenidir; haklar ise, özgürlükleri 

sağlamak için hukukça bireye tanınan meĢru yetkileri ifade eder. Daha ziyade 

uygulama safhasında gündeme gelen hak, özgürlükler üzerinde etkiler yaratır ve 

güncellenmesine katkıda bulunur ve hatta sınırlayıcı öğeleri de kapsar. Her bir 

özgürlüğün ihlalinde hak doğmaktadır. Hak arama özgürlüğü, iĢte bu durumda, yine 

özgürlüğe yönelen saldırı ya da sınırlamayı kaldırma aracı olma fonksiyonunu 

görmektedir (Özbey, 2004: 5). 
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Hak, temel olarak doğruluğa dayanır. Doğruluk evrensel bir yapı arz etse de 

onun subjektif algılamalardan kurtulmasına yetmez. Bu durum doğal olarak özgürlük 

kavramını da tetikler. Hak, hukuk tarafından sağlanan ve korunan menfaatler 

olduğuna göre özgürlük konusu, bir hak elde etme çabasını beraberinde 

getirmektedir. Böylece bireylerin daha ziyade ulusal, devletlerin de uluslararası 

özgürlük alanlarını geniĢletmeye gayret gösterdiklerini; bunun bazen lehte bazen de 

aleyhte bir tablo ortaya koyduğunu görmek mümkündür. Sonuçta da her “hak” 

iddiası, belli bir somut durumda baĢkasının özgürlüğüne müdahale edebilmek için 

ahlâken yetkili olunduğunun kısaltılmıĢ formülüdür (Erdoğan, 2001: 116).  

 

Hak kavramı ele alındığında sınır çizme noktasında zorlanıldığını 

söyleyebiliriz. Yine belirtmekte yarar görülen bir diğer konu da hak kavramının 

özgürlük ile birlikte ele alındığında çok daha karmaĢık bir Ģekle bürünebildiği 

hususudur. 

 

“Bir hakka “sahip olma”, en fazla, kiĢinin hakkın konusuna “sahip” olmadığı 

yani haktan doğrudan doğruya veya objektif yararlanması kabul edilmediği zaman 

değer kazanır. Buna hakların “sahiplik paradoksu” denir. Aynı anda hem  “sahip 

olma” hem de “sahip olmama” durumu kiĢinin ona “sahip” olmadığı zaman özellikle 

önemli olan “sahip olma”dır. Bu sahiplik paradoksunun insan hakları için özel bir önemi 

olduğunu aĢağıda göreceğiz, ayrıca bu durum bütün hakların ayırt edici özelliğidir 

(Donnely, 1995: 21- 22). 

 

Hak,  birtakım Ģeylerin yapılabilmesi noktasında kullanılan bir yetkidir. Hak 

sahibinin haktan yararlanma konusunda karar verme yetkisi vardır ve bu konuda 

zorlanamaz. Zorunluluk söz konusu ise ödevli olmak olgusu gündeme gelir 

diyebiliriz. 

 

Hak kavramı, sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek, bir Ģeyi 

gerçekleĢtirmek” anlamlarının yanında, “buyurmak, bir kanunla sabit hale getirmek; 
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Tanrı ya da insanlara karĢı ödev, hukuk, imtiyaz” anlamlarını da ihtiva 

etmektedir.“Hak” kelimesi, “adalet; adalet veya geleneğin gerektirdiği veya kiĢiye 

tanıdığı Ģey, gerçek ve doğru olan Ģey, gerçeğe uygunluk” manalarını da ihtiva 

etmektedir (Kalabalık, 2009: 24). 

 

Tüm bu açıklamaların ardından temel hak ve hürriyetlerin çeĢitleri konusuna 

da değinmek gerekmektedir. 

 

Temel hak ve hürriyetler, George Jellinek‟in klasik ayrımına göre üçe ayrılır 

ki bunlar negatif, pozitif ve aktif statü haklarıdır. Negatif statü hakları; kiĢinin devlet 

tarafından aĢılamayacak ve dokunulamayacak bir yapısı olan hak ve hürriyetleridir. 

Örneğin konut dokunulmazlığı, kiĢi güvenliği, din hürriyeti, düĢünce hürriyeti 

negatif statü hakları niteliğini taĢır. Pozitif Statü Hakları, bireylere devletten bir 

hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklardır. Örneğin çalıĢma hakkı, sağlık 

hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı bu tür haklardan sayılabilir. Aktif Statü 

Hakları, kiĢinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan hakları ifade eder. Seçme ve 

seçilme hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı, kamu 

hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar aktif statü hakları olarak 

gösterilebilir (Gözler, 2009: 111). 

 

Ġzah edilenler doğrultusunda, negatif statü haklarının en temel haklar olduğu 

ifade edilebilinir. Pozitif statü hakları ise daha çok devletin vatandaĢları için vermiĢ 

olduğu hizmetlerdir. Aktif statü haklarına gelirsek: KiĢilerin toplum içinde varlığını 

ifade edebildiği hakları ifade eder. Örneklendirmek icap ederse; seçme ve seçilme ile 

ilgili haklardır. 

 

Hak kavramının kapsamının belirlenmesinde geniĢ tartıĢmalar meydana 

gelmiĢ ve farklı görüĢler savunulmuĢtur. Bu görüĢlerin önemli görülenleri ise 

aĢağıdaki Ģekildedir; 
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  Ġrade teorisi: Ġrade teorisinin öncülerinden birisi olan Savigny‟nin 

açıklamalarında hakkın tanımını görebilmekteyiz. “Hak”, Savigny‟ye göre bir kiĢiye 

ait irade kudretinden baĢka bir Ģey değildir. “Hak” kelimesi aslında ruhsal bir 

fenomeni ifade eder. Herhangi bir durumda hakkın varlığı Ģüpheli nitelik taĢıdığı 

veya ona karĢı gelindiği zaman „hakkın‟ mahkeme kararıyla tanınması gerekir 

(Güriz, 1999: 131). 

 

Menfaat teorisi: Buna göre hukuk tarafından güvence sağlanan Ģeyler yahut 

faydalar da denilebilmektedir hak kavramına. Hangi hakkın güvence altına alınması 

gerektiğini ise pozitif hukuk belirlemektedir.  

 

Karma teorisi: UzlaĢtırıcı ve orta bir yol ortaya koyan bu teori önce 

bahsettiğimiz iki teoriyi birleĢtirmektedir. Bu teorinin savunucuları Alman 

hukukçular Michoud ve Jellinektir. Jellinek, hakkı, insana, sahibi bulunduğu 

menfaati korumak üzere tanınmıĢ olan irade kudretidir diye tarif eder  (Kalabalık, 

2009: 26- 27). 

 

Hak kavramında yine baĢka bir sınıflandırma da mevcuttur. Bunlar genel 

olarak üçlü bir Ģekilde ele alınmakta ve temel hakların hukuki incelemesi de 

böylelikle yapılmaktadır. Bunların üçü kısaca ele alınacak olunursa konu daha 

detaylı ve yakından irdelenmiĢ olur. 

 

Sivil haklar ve özgürlükler (Negatif): KiĢilerin, tek baĢlarına veya 

baĢkalarıyla birlikte kendilerini gerçekleĢtirmelerine olanaklı bir biçimde, kiĢilere 

devlet karĢısında korunmuĢ bir özel alan sağlayan haklardır. Belirtmekte fayda vardır 

ki siyasal katılıma da temel sağlar bu haklar. 

 

Siyasal haklar (Aktif): Siyasal haklar kiĢilerin siyasal bir toplumun üyesi 

olmalarını aynı zamanda içinde bulunulan yerde yönetime katılmalarını 

gerçekleĢtiren ve demokrasinin temelini oluĢturan haklardır. 
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Sosyal, ekonomik ve kültürel haklar (Pozitif): Tasnifte bu bölümde yer alan 

hakların varlık bulabilmesi devletin pozitif faaliyetine bağlıdır. 

2.3.  ÖZGÜRLÜK KAVRAMI 

 

Özgürlük, bireyin baĢkasına zarar vermeden, istediği gibi davranmasıdır. 

Diğer ifadeyle özgürlük, bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı kalmaksızın düĢünme ya 

da davranma ve herhangi bir koĢula bağlı olmama durumudur. Özgürlük her türlü dıĢ 

etkiden bağımsız olarak insanın kendi istencine, kendi düĢüncesine dayanarak karar 

vermesi durumudur (Özbey, 2004: 7).  

 

Özgürlük, insanın düĢünce alanında ve hem de toplum hayatında en çok 

ilgilendiği konuların baĢında gelmektedir. Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, 

zorlamaya bağlı olmaksızın düĢünme, davranma, herhangi bir koĢula bağlı olmama 

ve her türlü dıĢ etkiden bağımsız olarak insanın kendi isteği ve kendi düĢüncesine 

dayanarak karar vermesidir. Diğer ifadeyle hürriyet doğrudan doğruya insanın kendi 

kiĢiliği ve benliğinden doğar. Ancak bu olgu insanı toplumla karĢı karĢıya 

getirmektedir. DüĢüncesinde özgür olan bir insan toplum düzenine ne kadar uyarsa 

uysun, içinde yaĢadığı toplumun kurallarını ne kadar içtenlikle benimserse 

benimsesin, bazı sorunların çözümlenmesinde bazı noktalarda topluma zıt düĢebilir. 

Ancak bu hürriyet toplum tarafından kabulü ölçüsünde geçerli olur ve ancak kiĢi için 

o zaman bir değer ifade etmeye baĢlar (Kalabalık, 2009: 34).  

 

Özgürlük, ruhun yüksek duygu ve yüksek düĢüncelerden baĢka herhangi bir 

kayıt kabul etmemesi, iyi ve erdemli olandan baĢka hiçbir prensibin tutsağı olmaması 

anlamına gelmektedir. Ġçinde özgürlüğü yakalamıĢ nice kiĢiler vardır ki bunlar 

zincire bile vurulsalar kendilerini vicdanların hür semalarında uçuyor zannederler 

(Sokrates gibi). Bunun yanında özgürlüğü mutlak serbestlik olarak anlayanlar, 

bilerek veya bilmeyerek, hayvanî özgürlük ile insanî özgürlüğü birbirine 

karıĢtırmaktadırlar. Özgürlük aynı zamanda insanın kendisini maddi ve manevi 

yükseliĢten alıkoyacak bağlardan kurtulmuĢ olmasıdır. Özgürlüğün makbul ve 
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medeni olanı, inanç ve ahlak ile doğru ve sağlam düĢüncenin birbirine bağlı 

olmasıdır ki bunun aksi durumda huzursuzluk ve anarĢi ortaya çıkar (Özbey, 2004: 

7).  

 

“Ġnsan özgür doğdu ve her yerde zincire vurulmuĢ bir durumda”. J.J. 

Rousseau‟nun toplumsal sözleĢmesinin ilk bölümünün baĢlangıç cümlesini oluĢturan 

bu ünlü ifade günümüzde insan haklarına iliĢkin bütün düĢüncelerin baĢında yer 

almalıdır. Ġlk olarak insanın özgür doğduğu ya da özgür olabilmek için doğduğu 

apaçık ortadadır. Dünyanın her yerinde insan en katıksız köleliğe gömülmüĢ 

durumdadır. YumuĢak ya da acımasız, açık ya da sinsi, bedeni sakatlayan ya da 

binlerce Ģekilde ona gem vuran, bilinci yok edene kadar üzerinde oynayan ve 

varoluĢları en ince kıvrımlarına kadar, belirleyen kölelik insan haklarıyla zıtlık 

oluĢturmaktadır (Mourgeon, 1990: 5). 

 

 Unutmamalı ki en sönük hakikatler, en parlak gölgelerden daha parlaktır. 

Zatında güzel ve makbul bulunan ve temsilcisinin de sevimli, nezih ve dürüst 

göründüğü hak ve adalet düĢüncesinin güçlü olduğu ülkelerde ancak geleceğe dair 

net giriĢimler elde edilebilir. Zira bu ülkelerde mutlak güç adaletin elindedir ve her 

yerde o geçerlidir. Günümüzde de örnekleri görüldüğü üzere insanlık tarihi hep 

kuvveti önde tutmuĢ ve onu temsil edeni hep haklı görmüĢtür. Ne zaman ki kuvvet 

haktan bilinmiĢ ve ona hiçbir Ģeyin galebe edemeyeceği kabullenmiĢse iĢte o zaman 

gerçek huzur ve adaletin sağlandığını görmek mümkündür (Özbey, 2004: 7). 

 

            Adalet, herkesin hakkını tanıma, karĢılıklı zıt yararlar arasında hakka uygun 

eĢitlik veya denge anlamına gelmektedir. Adalet, denkleĢtirici adalet ve dağıtıcı 

adalet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. DenkleĢtirici adalet, herkesin yasa önünde 

eĢit olduğunu, kiĢilerin eĢit sayılması sonucunu doğuran adalettir. Dağıtıcı adalet ise, 

Ģahsi, ekonomik ve sosyal yeteneklere göre dağıtımı öngören adalet çeĢidini ifade 

etmektedir (Özbey, 2004: 6). 
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2.4. HÜRRĠYET - HAK AYRIMI 

 

Hürriyet ve hak kavramı konularındaki farkı, kullanım alanları nedeni ile ilk 

anda anlayabilmek biraz güçtür. Ancak genel bir ifade ile hak hürriyeti içine alabilir 

desek de kullanım alanlarına göre farklılıklar da arz etmektedir. 

 

Hürriyet, bir Ģeyi yapma veya yapmama, belli bir Ģekilde davranıp 

davranmama erkidir. Daha kısa bir ifade ile hürriyeti, “serbest hareket etme gücü” 

olarak değerlendirmek mümkündür (Gözler, 2011: 110). 

 

Hak, hürriyetleri, bazı yasakları ve yararlanma taleplerini ihtiva eden bir 

kavramdır. Bunlardan hürriyet insanın herhangi bir dıĢ baskı engel veya karıĢma 

olmaksızın belli bir davranıĢ ya da eylemde bulunabilmesini ifade etmektedir 

(Kalabalık, 2009: 34).  

 

 “Hürriyet” ve “hak”, farklı kavramlar olsalar da, günlük kullanımda, hatta 

pozitif hukuk metinlerinde aralarında bir fark yokmuĢ gibi kullanıldığını görmek 

mümkündür. Gerçekte “hak” olan Ģey için “hürriyet”, gerçekte “hürriyet” olan Ģey 

için de “hak” dendiği olur. Bazen de bunların her ikisinin birlikte (hak ve hürriyet) 

kullanıldığı görülmektedir. Hak ve hürriyetler, bazen mevzuatta ve doktrinde, hak ve 

hürriyet kelimeleriyle değil, daha somut bir Ģekilde “dokunulmazlık”, “yasak”, 

“gizlilik”, “korunma” gibi sözcüklerle de ifade edilmektedir (Gözler, 2011: 110).  

 

Hürriyetlerin gerçekleĢmesi için baĢkalarının veya devletin bir Ģey 

yapmaması gerekmektedir. Hürriyet, kiĢinin kendi fiili ile gerçekleĢir. Hakkın 

gerçekleĢmesi için ise, diğer kiĢilerin veya devletin hak sahibi kiĢi lehine birtakım 

edimlerde bulunması lazımdır. Hakkı gerçekleĢtiren fiil, hak sahibinin değil, baĢka 

kiĢilerin veya devletin fiilidir. Örneğin seyahat hürriyeti bir “hürriyet”tir; seyahati 

kiĢinin kendisi yapar. Bu seyahate engel koymamak ise devletin ödevidir. Ama konut 
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hakkı bir “hak”tır; çünkü kiĢiye konut sağlayacak veya kira yardımı yapacak olan 

devlettir (Gözler, 2011: 110).  

 

Hürriyet felsefi bir kavramdır ve kiĢi açısından somutlaĢması toplum 

düzeniyle ilgilidir. Toplumun hukuk ve siyaset düzeni kiĢinin iç dünyasındaki 

isteklerine, kararlarına uyduğu, bunların gerçekleĢmesine cevap verdiği takdirde 

hürriyetten bahsedilebilir. Fakat, bu en demokratik toplumlarda bile mutlak değildir. 

KiĢinin zihninde yaĢayan hürriyet, onu gerçekleĢtirme zamanı geldiğinde çoğu 

zaman toplumsal engellerle karĢılaĢmaktadır. Doğaldır ki bu engeller toplumun 

kurallarına uyan bir hürriyet uygulaması için değil, toplum kurallarına aykırı 

uygulamalar için söz konusudur. KiĢi kendi özgür isteği ile toplum kurallarına uyarsa 

ve toplumdaki hukuki ve siyasi güç kiĢinin düĢünce ve davranıĢlarını 

gerçekleĢtirmede hoĢgörülü bir tutum içinde olur ise, o zaman “hürriyetçi” bir siyasal 

sistemden yani “insan haklarına dayalı” gerçek bir demokrasiden söz edilebilir. Hak, 

pozitif hukukun gereklerine uygun olarak, “hukuk düzeninin kiĢilere tanıdığı bir 

yetkidir”. Diğer ifadeyle, hak, yasal yetki biçiminde tanımlanabilir. Doğaldır ki her 

yetki özgür davranmayı içermektedir. Modern hukuk sistemlerinde “yasal yetki” yani 

hak, devletçe tanınır, sınırlanır ve kaldırılabilir. Hürriyetin de bir hak olduğu 

söylemek gerekir ki hak hürriyetle gerçekleĢir ve biri olmadan diğeri olmaz. Hak 

hürriyetin temeli ve konusu, hürriyet ise hakkın gerçekleĢme aracı olduğunu 

söylemek gerekir. Bunun yanında hak, özgür davranmayı da içerir. Hürriyet öyle bir 

haktır ki onu sınırlamak mümkündür ama, ortadan kaldırmak mümkün değildir 

(Kalabalık, 2009: 35). 

2.5. ÖDEV KAVRAMI 

 

Ödev, (vecibe, duty, devoir), belli bir hukuk kuralı gereğince yapılması veya 

yapılmaması zorunlu olan Ģey anlamına gelmektedir. Özel hukuk alanında “ödev” 

kavramı yerine çoğunlukla “borç (obligation)” kavramı kullanılmaktadır (Gözler, 

2011: 110). 
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Tabiri caiz ise hak ile ödev, bir madalyonun iki yüzüne benzer. Bir hukukî 

iliĢki veya durumda bir tarafın hakkı, diğer tarafın ise ödevi bulunmaktadır. Anayasal 

haklar söz konusu olduğunda, kiĢiler hak sahibi; devlet ise ödev yükümlüsüdür 

(Gözler, 2011: 118). 

 

 Ġnsan haklarının aynı zamanda ödevleri de içerdiği Ģeklindeki yaygın anlayıĢ 

yanlıĢtır. Elbette insanların birtakım yasal ödevleri olabilir; bunların baĢında meĢru 

olarak yürürlüğe konmuĢ hukuka itaat etmek gelmektedir. Bu ödevlerin insan 

haklarıyla doğrudan doğruya bir iliĢkisi olduğunu söylemek zordur. Devlete yönelik 

iddialar olarak insan hakları, bireylere ödev yüklemezler; eğer böyle olsaydı insan 

haklarına sahip olmanın hiçbir anlamı kalmazdı. Kısaca, insan hakları devlete 

yönelik tek taraflı talepleri ifade etmektedir (Erdoğan, 2001: 142). 

 

 Netice itibariyle ödev bireye sorumluluk yüklemektedir. Hak ise bireye 

avantaj sağlamaktadır. ĠĢte bu kavramlar incelenirken ve anlamlandırılırken yada 

birlikte kullanılırken terimsel bir karmaĢaya yer vermemek gerekmektedir. 

2.6. HUKUK KAVRAMI 

 

“Hukuk” kelimesi  “hak” kelimesinin çoğuludur. Hak, “doğru, gerçek, 

yakıĢan” gibi anlamlarda da kullanılmaktadır. Yine hukuk kelimesi daha eski 

zamanlarda haklar ifadesini karĢılayan bir söylemde kullanılagelmiĢ ise de Ģu an 

daha ziyade bir sosyal kurum ve bunu temsil eden bilim dalı olarak yerleĢik bir 

kullanımdadır. 

  

Herkesin kendisini belirlenmiĢ hukuk kurallarına göre yönlendirmesi, hukukî 

istikrarın ve güvenin sağlanması, Ģüphesiz ki “daha üstün kamu yararı”nı 

sağlamaktadır (Derdiman, 2011: 332).  
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Hukuk, objektif ve genel bir düzen içinde kiĢilere özel ve subjektif hareket 

imkânı sağlayan çift yönlü normlar (kurallar) kompleksidir. BaĢka bir deyimle, 

hukuk (yani hukuk düzeni) bir yandan emredici ve zorlayıcı kuralları ve müeyyide 

gücüyle kiĢisel hareket (aksiyon) alanını ve dolayısıyla kiĢisel özgürlükleri 

sınırlandırmaktadır. Öte yandan toplumsal iliĢkilerinde herkes ancak nesnel hukukun 

“hak” dediğimiz yetki ile donattığı kiĢisel iktidar gücünü kullanarak gereksinimlerine 

uygun hukuksal bağlantılar kurabilmekte, fakat yine nesnel hukukun yapılmamasını 

öngördüğü fiil ve hareketlerden kaçınma zorunluluğunu duymaktadır (Emini, 2004: 

186).  

 

Abdülhak Kemal Yörük, hukuk kelimesinin farklı manalar ifade ettiğini 

söyler. Ona göre bu kelime, bazılarına göre ilahi veya metafizik olarak ideal bir 

hakikatin mutlak varlığını, kimilerine göre aklın bulup kabul ettiği bir takım 

münasebet kaidelerini, kimilerine göre de mevzu ve müspet hukuku ifade etmektedir. 

Tabii hukuk taraftarları hukukun, tabiatta mevcut olup akıl ile keĢfedilmiĢ 

kaidelerden ibaret bulunduğuna kanidirler. Hukuku tamamen insan aklının ve 

iradesinin bir eseri olarak mülahaza edenlere göre hukuk, akli ve Ģekli teorilerin bir 

icadıdır; mevzu hukuk bu teorilerin politik ve müspet neticeleridir (Eskicioğlu, 1996: 

70). 

  

Hak kelimesi ve kavramı hukuk düzenine (pozitif anlamda kanun koyucunun 

iradesine) dayanmakta ve hak sahibinin faaliyetleri hukukun koruduğu ve belirttiği 

ölçüde himaye görmekte ve varlık kazanmaktadır. Bununla birlikte kanun koyucunun 

iradesinin hakların doğumunu nasıl sağladığını açıklayabilmek de kolay değildir. 

Emir teorisi içinde hak kavramına iĢlerlik kazandırabilmek ve faaliyete geçirebilmek 

için tek çözüm devletin (hukuk düzeninin) sahip bulunduğu emretme yetkisini 

delegasyon yolu ile bir kiĢiye veya belirli kiĢilere devretmektir (Emini, 2004: 187).  

 

Bu nedenle devletler tarafından hukukun sağlanmasının ve hukuk devletinin 

gerçek anlamda varlık bulabilmesinin temel alınarak, birtakım mahkemelerin 

kurulduğunu ve yasalar çerçevesinde iĢlerliğinin sağlandığını söylemek mümkündür. 
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Hukuk demek hayat felsefesi, sosyal değerler, pratik değerler demektir. 

Kökleri derinlerde, dalları yapraklarla dolu bir ağaç olan hukuk, uzun ve yorucu 

çalıĢmalar yapılmadan değiĢmez. O halde yol boyunca Ģiddetli tartıĢmalar ve 

çekiĢmelerle karĢılaĢılması olağandır. (Eskicioğlu, 1996: 73).  

 

Bu noktada hukukun içeriğine ve hatta anayasaların kapsamına dikkat 

edilmelidir. Günün koĢullarını kurtarır durumda olan bir anayasanın da baĢarılı ve 

uzun soluklu olmasını beklemenin de doğru olmadığını belirtmekte fayda vardır.  

 

Hukuku olmayan toplum yaĢamı düĢünülemez. Hukuk kuralları bireylere 

yerine getirmesi gereken bazı sosyal görevler yüklemektedir ve bazı hukuki durumlar 

tanımaktadır. Bu hukuki durumların çoğunun doğrudan doğruya hukuktan, kanundan 

doğduğunu görüyoruz. Hukuk ve kanun genel ve sürekli nitelik taĢır. Hukuktan ve 

kanundan doğan ve doğrudan doğruya kanunun uygulanması sonucu olan bu hukuki 

durumlar hukuk ve kanun gibi genel ve süreklidir ve bunlara objektif hukuki 

durumlar denir. Çünkü bu hukuki durumlar, hukuktan doğarlar ve hukukun 

genelliğine ve sürekliliğine sahiptirler. Devlet memurlarının hukuki durumu, 

seçmenlik durumu ve seçmenlik yetkisi ve buna benzer çok sayıda hukuki durumu 

örnek olarak gösterebiliriz. Bu hukuki durumlar hukukla, kanunla doğarlar ve 

kanunla değiĢirler. Genel ve sürekli objektif hukuki durumların yanında özel ve 

geçici sübjektif durumlar da bulunabilir. Bunlar özel ve geçici nitelik taĢırlar ve bir 

veya birkaç kiĢiye karĢı ileri sürülebilirler ve belirli edim yerine getirildikten sonra 

ortadan kalkarlar (Emini, 2004: 211). 

2.7. ĠNSAN HAKLARI KAVRAMI 

 

 Ġnsan hakları ile ilgili yapılan tanımlar subjektif bir görünüme sahiptir. Bu 

durum insan haklarının çok geniĢ bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır.  
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  GeniĢ anlamda insan haklarından, insanın birey olmaktan kaynaklanan 

haklarının bütünü anlaĢılmaktadır. Dar kapsamda baktığımızda ise insan hakları, 

temel haklar olup, olmazsa olmaz bir niteliğe sahiptir. Bu hakların pek çoğu insan 

doğasından kaynaklanan doğal haklarla örtüĢmektedir. Bunların baĢında en temel 

hak olan yaĢama hakkı gelir. Mülkiyet hakkı gibi bazı hakların arz ettiği önem ise, 

ülkelere göre değiĢmektedir (Tezcan, 2010: 30). 

 

Ġnsan hakları doğuĢtan gelmektedir. Ancak bu hakların yorumlanması farklı 

sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ulusal ve uluslar arası boyutlarda yorumlar, 

anayasalarda subjektif bir yapı olduğunu da sergilemektedir. 

 

Felsefi kökleri çok daha eskilere gitmekle beraber, asıl on yedinci ve on 

sekizinci yüzyıllar içinde geliĢen ve “insan hakları doktrini” olarak nitelendirilen 

düĢünce akımı, insanların sırf insan olması nedeniyle doğuĢtan birtakım dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez haklara sahip oldukları görüĢünü yaymaya çalıĢmıĢtır. O 

zamana kadar sınırsız olan devlet gücünü sınırlandırmayı ve insanları baskıdan 

korumayı amaçlayan bu doktrine göre devlet, kendi yarattığı hukuktan önce var olan 

doğal hukukla bağlıdır ve insanların bu hukuktan kaynaklanan doğal haklarına saygı 

göstermek zorundadır (Kapani, 1987: 17). 

 

Ġnsan hakları kavramı ile yakın bir anlamda kullanılan diğer bir kavram 

yurttaĢ, vatandaĢ hakları kavramıdır. 18. yüzyılda insan hakları kavramının 

genellikle, sadece vatandaĢları kapsar bir Ģekilde kullanılmasının sonucu olan bu 

kavram, bugün siyasal haklar gibi sadece belli bir ülkenin vatandaĢlarını 

kullanabileceği hakları karĢılamak için kullanılmaya uygundur. Ġnsan hakları, 

vatandaĢ ve vatandaĢ olamayan ayrımı yapılmadan tüm insanların haklarını kapsayan 

bir anlama sahip olduğundan, vatandaĢ hakları kavramı insan hakları kavramına 

nispetle çok dar bir kapsamı ifade etmektedir (AltuntaĢ, 2002: 31). 
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Ġnsan haklarının bireyi temel alıp tüm insanlara yönelik hareket etmesi onun 

çok geniĢ bir çevreye hitap etmesine sebep olmaktadır. Söz konusu durum devletlerin 

ve uluslararası yapıların kontrol edilmesini gerekli kılar. “Ġnsan, yeteneklerine göre 

daha mükemmele, daha fazla özgürlüğe ulaĢmak için çaba gösterir. Ancak, devlet ve 

toplum yaĢamında insan davranıĢını etkileyen ve belirleyen yasalar, kurallar ve ortak 

değerler vardır. Bunlar yetersizse, insan geliĢmesini tamamlayamaz. ĠĢte devletin 

görevi, kiĢinin kendisini geliĢtirmesine elveriĢli olan ortamı sağlamaktır” (Ünal, 

1995: 64).  

  

Ġnsan hakları tarihi süreç içerisinde cesur insanların etkin mücadeleleri 

sonucunda kazanılmıĢ hakları ifade eder. Birçok cesur ve Ģerefli insan bu savaĢım 

uğruna yaĢamını yitirmiĢtir ve bu mücadele günümüzde de sürmektedir (Ünal, 1995: 

61).  

 

Bu gezegen, insanoğlunu, misafir etmiĢ ve onun kendi varlığının farkına 

varması, maddi ve manevi yönünü geliĢtirmesi, mutlu olması için içindeki tüm eĢya 

ile hizmetine girmiĢ ise de; iyilik ve kötülük, günah ve sevap, güzellik ve çirkinlik 

gibi duyguları da bağrında besleyip geliĢtirmiĢtir. Bu muhteĢem düzende topluluk 

içerisinde yaĢamaya muhtaç olan insanoğlu, zamanla kötü yönlerini, kıskançlıklarını, 

hırslarını ön plana çıkararak, bilinen en eski hak ihlali olan Hz. Adem‟in 

oğullarından Habil ile Kabil hadisesindeki kan dökmesi olayı ile birbirlerinin 

haklarını ihlal etmeye baĢlamıĢlardır (Özbey, 2004: 1).  

 

Bugünkü anlamda insanların sırf “insan” olması nedeniyle hepsinin, 

diğerlerine zarar vermemek Ģartıyla, eĢit bir Ģekilde birtakım haklara sahip olduğu 

anlayıĢının geçmiĢ dönemlerde tam anlamıyla gerçekleĢmediğini söylemek 

mümkündür. Hemen her devlette toplumun bir kesimini oluĢturan kölelere hak 

tanınmadığı gibi kendilerine çeĢitli iĢkenceler yapıldığı da görülür. Yine, kadın ve 

yaĢlılara, çocuklara, yurttaĢ olmayanlara, farklı dil, renk ve inançta olanlara vb. 

kesimlere de hiç hak tanınmamıĢ ya da sadece bazı sınırlı haklardan yararlanmalarına 

izin verilmiĢtir. Küçük bir kâinat olan insanın, sonsuz duygularla donatıldığı için, 
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sayılamayacak kadar haklara sahip olduğunu söylemek gerekir. Her bir kültürün 

farklı özellikleri ve her bir insanın farklı yapı ve duyguya sahip olduğunu düĢünürsek 

“insan hakları” kavramının ne kadar geniĢ bir alanı olduğu ve bu alanı tanımlayıp 

belirtmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi kavramıĢ oluruz (Özbey, 2004: 1- 2). 

 

Ġnsan hakları için ölçü olarak kabul edilen bazı Ģartlar vardır. Bunlar, “temel, 

evrensel ve açıkça tanımlanabilir olma”dır. Temel hak ifadesi, bir yandan insan 

haklarının maksimum rahatlığı değil, asgari hayat koĢullarını konu olarak ele 

aldığına iĢaret eder. Ġkincil hakların gündeme gelmesi konunun ciddiyetine gölge 

düĢürür. Evrensellik de benzer bir Ģekilde, ülkenin geliĢmiĢliğine bakmadan insan 

haklarının herkes için uygulanabilir olmasını gerekli kılar. Açıkça tanımlanabilme 

Ģartı ise söz konusu hakların yerine getirilip getirilmediğinin ya da ihlal edilip 

edilmediğinin açıkça anlaĢılabilmesini mümkün kılar (Beetham, 2007: 184-185). 

 

Ġnsan hakları, yetki, talep, tanınma ve saygı gösterilme unsurlarından 

oluĢmaktadır:  

 

- Yetki: hakkın özü bir Ģeyi yapabilme yetkisini ifade etmektedir. Bu onun aynı 

zamanda bir zorunluluk değil, bir izin niteliği gösterdiği anlamını da taĢımaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, hak sahibi hakkın konusundan yararlanıp yararlanmamak 

bakımından bir takdir yetkisine sahiptir; kiĢi hakkını kullanmaya zorlanamaz. Eğer 

bir kimse için zorunluluk söz konusu ise, o kiĢinin hak sahibi olmasından 

bahsedilemez. Bu kiĢi için “ödevli” tabiri kullanılabilir. “Cevaz” anlamında hak, bir 

kiĢiye takdir yetkisi tanır, onu hukuki iktidarla donatır, bunu kullanıp kullanmamak 

hak sahibine bağlıdır (Erdoğan, 2001: 130). 

 

- Talep: Her hak, sahibine olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisini 

vermektedir. Genellikle “özgürlük hakkı” negatif taleplerin, “talep hakkı” ise hem 

olumlu hem olumsuz taleplerin dayanağı olabilir. Diğer bir ifadeyle, bir hak 
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baĢkalarına sırf bir kaçınma yükümlülüğü yükler, veya kaçınmaya ek olarak bir edim 

yükümlülüğü yükler (Kalabalık, 2009: 24).  

 

-  Tanınma ve Saygı Gösterilme: Her hak iddiası, hakkın konusundan yararlanma 

yetkisinin tanınmasını ve saygı gösterilmesini iddia etmek anlamına gelir. Hukuki 

haklar söz konusu olduğunda, hak iddiası müeyyideler ile takviye edilir. Ahlâki 

hakların müeyyidesi ise sadece vicdanda kınama olduğundan, hakkı ihlal edilen 

kiĢinin sadece ahlâki iddialar ileri sürmesi mümkündür (AltuntaĢ, 2002: 22). 

 

 

Yürürlükte olan 1982 Anayasamızda insan hakları, anayasanın ikinci 

kısmında ve “Temel Haklar ve Ödevler” baĢlığı altında dört bölümde incelenmiĢtir. 

Ġlk bölümde genel hükümlere yer verilirken, ikinci bölümde kiĢi hakları ve 

ödevlerine, üçüncü bölümde sosyal ve iktisadi hak ve ödevlere, dördüncü bölümde 

de siyasi hak ve ödevlere yer verilmiĢtir (Derdiman, 2001: 261).  

 

Bu açıklamalar ıĢığında „„temel hak ve hürriyetler‟‟ insan haklarının pozitif 

hukuk tarafından tanınmıĢ ve düzenlenmiĢ kısmıdır ve temel hak ve hürriyetler 

yerine anayasal haklar terimi de zaman zaman kullanılmaktadır.  

 

1982 Anayasası‟nın, hak ve özgürlüğe sahip olma, kullanma ve yararlanma 

karĢılığında kiĢinin de birtakım görevleri olduğu anlayıĢını benimsediği 

görülmektedir. KiĢiler hak ve hürriyetlerini vatandaĢı olduğu devletin birlik ve 

bütünlüğünü bozacak Ģekilde kullanamaz. Bunun yanında diğer kiĢilerce topluma, 

ailesine ve devlete karĢı bazı görevleri de vardır (m. 12). SavaĢ, sıkıyönetim ve 

seferberlik hallerinde temel hak ve hürriyetlerin durdurulması bile uygun 

görülmüĢtür (Kalabalık, 2009: 65). 
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2.8. ĠNSAN HAKLARININ ÖZELLĠKLERĠ 

 

Ġnsan hakları, evrensel, eĢitlikçi, barıĢçı, sorumluluk öneren ve yine etik 

temelleri olan bir ilkeler bütünüdür. Demokratik ülkelerde bu durum evrenseldir yani 

değiĢiklik göstermez. Yine önemli bir nokta da, insan haklarının son birkaç yüzyıllık 

tarihsel süreç içinde insanın doğal hakları olarak adlandırılmıĢ olmasıdır.  

 

Bu düĢünceyi savunan haklar öğretisine göre bunlar, insanın doğuĢtan var 

olan hak ve özgürlükleridir. Ancak kiĢi toplum halinde yaĢamak gayesiyle bu hak ve 

özgürlüklerini topluma aktarmıĢ ve böylece belli yasal güvencelere sahip olmuĢtur. 

Bu nedenledir ki insan hakları en önemli dayanağını, pozitif hukukta bulur. 

Ülkemizde yürürlükte olan 1982 Anayasası‟nın 12. maddesinde “Herkes, kiĢiliğine 

bağlı, dokunulmaz, devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” 

ibaresiyle hem temel hakların doğal hukuk çerçevesinde doğuĢtan var olduğu görüĢü 

benimsenmiĢ, hem de bu haklar anayasal düzeyde vurgulanmıĢtır. Gerçekten 

günümüz demokrasilerinde insan hakları, yalnızca anayasalarda beyan edilmekle 

kalmayıp, bu hakların ihlal edilmesi durumunda bireye yargısal bir koruma olanağı 

da sunmaktadır. Ġnsan hakları kapsamında teknoloji ve modern yaĢamın geliĢimine 

bağlı olarak yeni hak kategorilerinin oluĢtuğunu da söylemek mümkündür. Bu 

anlamda insan haklarının dinamik ve geliĢimci bir yapıya sahip olduğunu ifade 

etmek gerekir (Tezcan,  2010: 32- 33). 

 

Dinamik ve geliĢimci bir yapıdaki insan haklarının, temel haklar veya 

anayasal haklar kavramının çeĢitli nedenlerle eĢ anlamlı bir Ģekilde kullanılabildiğini 

görmekteyiz. Ġnsan haklarını özelliklerine kısa detaylarla bakarsak: 

 

Evrensel olma: Bütün insanlar için geçerli olma özelliğidir. Yani ister en 

geliĢmiĢ ülkede yaĢayalım isterse en geri kalmıĢ olan da yaĢamımızı sürdürelim bu 

durum değiĢmez. Bu haklardan faydalanılmalıdır.  
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Bunun yanında insanın hangi dinden olduğu da önemli değildir. Ġnsan 

haklarından yararlanmak için sadece insan olmak yeterlidir. Ġnsan hakları, ahlaki, 

normatif, hak sahipliği ve tarihsel özgünlüğü bakımından evrenseldir  (Kalabalık, 

2009: 28). 

 

DoğuĢtan olma: Ġnsan hakları sonradan kazanılmaz yani çalıĢma sonucu vs 

elde edilmez. Bu haklara doğuĢtan sahip olunulur.  

 

Toplum öncesi olma: Bu özellik, insan haklarının “doğuĢtan olma” 

özelliğinin mantıksal bir sonucudur.Buna göre, insanlar herhangi bir sosyal oluĢumda 

bulunduklarından veya bir oluĢuma dahil olduklarından değil sadece ve sadece insan 

oldukları için bu hakkın sahibidirler. 

 

Mutlak olma: Ġnsan haklarının varlığı bir Ģarta yada herhangi baĢka bir 

duruma bağlı değildir. Ġnsan haklarının sınırlanabilmesi ve kısıtlanabilmesi de bazı 

durumlarda söz konusu olabilmektedir. Ġnsan hakları, baĢka bir insanın hakkının 

sınırları söz konusu olduğunda sınırlanabilir veya kısıtlanabilir. 

 

Vazgeçilmez olma: Ġnsan hakları doğrudan insanın Ģahsi kimliğine bağlıdır. 

Yine bu noktada belirtilmesi gereken bir husus da kiĢilerin, insan haklarını 

sözleĢmeyle baĢkalarına devredememeleri ve vazgeçememeleridir. 

 

Ferde ait olma: Ġnsan hakları, sosyal yapı içerisinde her bir bireyin Ģahsi 

haklarını ifade etmektedir. Yani kiĢilik haklarını ifade ediyor da diyebilmekteyiz. 

 

Çoğunlukla özgürlük hakları olma: Ġnsan haklarının büyük bir çoğunluğu 

özgürlük ile ilintilidir. Özgürlük, insanın kendi benliği üzerinde yasaklamaların ve 

kısıtlamaların olmaması anlamına gelmektedir. Yapmak istediğimizi yapabilme 

yetkisine sahip olmak özgür olmak için gereklidir. Söz konusu bu gibi durumlarda 

bireylerin eksikliğini hissettiği olanaklarla donatılması doğru bir yaklaĢım 
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olabilmektedir. Özgürlük aynı zamanda hakkın temel felsefesini oluĢturmaktadır ki 

bu bağlamda her iki kavram birbirlerinden beslenmektedir (Tekin, 2007: 144). 

 

Temel hak olma: Bu konuda önemli olan insan haklarının “mutlak”lığını 

bilmek ve ortaya koymaktır. Yine çok mühim bir husus ise insan haklarının temel 

haklar olması ve varlığının egemenin iradesine bağlı olmamasıdır.  

 

Esas olarak devlete karĢı ileri sürülen iddialar olma: Tanımdan da anlaĢıldığı 

üzere insan hakkının en önemli muhatabı devlettir. Ġnsan haklarının en önemli hedefi 

bireyi devlet baskısına karĢı korumak ve güvence altına almaktadır. Netice itibariyle 

denilebilinir ki kiĢileri devletin olası baskılarından korumakta bu hakkın 

hedeflerindendir. 

 

          2.9. ĠNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL ĠLKELERĠ 

 

    Ġnsan hakları hukukunun temel ilkelerini incelediğimizde Ģu baĢlıklara  

    ulaĢırız:  

 

- Ġnsan haklarının sınırlandırılması: Ġnsan hakları kavramıyla bağdaĢmasa da, modern 

devletin sivil hayat üzerindeki kontrol iddiası ve çabası onu insan hakları kavramıyla 

bağdaĢmayan giriĢimlerde bulunmaya sevk etmekte ve daha da önemlisi, modern 

paradigma içinde çoğu insan bunu hayatın akıĢının doğal bir parçasıymıĢ gibi olağan 

karĢılamaktadır. Bu da insan haklarının sınırlanmasının gerekliliği konusunda hemen 

hemen evrensel bir mutabakatın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır (ĠHB, 2006: 35). 

 

- Olağanüstü rejimlerde insan hakları: SavaĢ ve seferberlik hali toplumun varlığını 

belli bir bölgede baĢ gösteren salgın hastalıktan veya doğal afetten daha fazla tehdit 

eder; dolayısıyla olağanüstü dönemlerde temel haklara getirilecek kayıtlamalar ve 

alınacak istisnaî tedbirler genellikle olağan dönemden daha ağır olur (ĠHB, 2006: 

41). 
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-  Ġnsan haklarının kötüye kullanılması yasağı: Anayasal ve diğer ulusal   

 mevzuatların yanında uluslararası insan hakları belgeleri de, tanıdıkları     

 hakların devletler veya kiĢiler tarafından kötüye kullanılmasını genellikle  

 yasaklamıĢlardır (ĠHB, 2006: 42). 

 

- Temel Hakların Sınırlanmasında “Amaç Saptırma” Yasağı: “Amaç saptırma” yasağı, 

sınırlamada baĢvurulan araçların güdülen amaçla zorunlu bir iliĢki içinde olmasını 

gerektirirse de, onun kapsamı bundan daha geniĢtir. Bu yasak, izlenen araçların 

niteliğinin dıĢında, bizatihi güdülen amacın meĢru olup olmadığının ve o temel hak 

bakımından öngörülmüĢ olup olmadığının da incelenmesini gerektirir (ĠHB, 2006: 

45). 

 

- Ġnsan Hakları ve Yabancılar: Ġnsan hakları belgeleri ve anayasalar temel hakların 

sınırlanması konusunda vatandaĢlarla yabancılar arasında birincileri kayıran Ģekilde 

ayrım yaparlar. Bu ayrım genellikle siyasi haklar özellikle de seçme ve seçilme 

hakları bakımından ortaya çıkmaktadır (ĠHB, 2006: 45). 

 

- Ġnsan Haklarının Yatay Etkisi: Temel hakların yatay etkisinin her hak için geçerli 

olacak Ģekilde genel bir kurala bağlanması mümkün olmayıp, bu, her bir hakkın 

ahlâki içerik ve gücü ile anayasal tanımına bağlıdır (ĠHB, 2006: 47). 

 

- Ġnsan Hakları ve Ödev ile Sorumluluklar: Kimi uluslararası insan hakları   

belgelerinde olduğu gibi, bazı anayasalarda da insan haklarının veya temel  

hakların genel olarak veya kısmen ödev ve sorumluluk da yüklediğine iĢaret  

eden hüküm veya ibarelere yer verilir (ĠHB, 2006: 47).    

2.10. ĠNSAN HAKLARININ TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

 

Ġnsan hakları düĢüncesini antik uygarlıklar adı verilen Eski Yunan ve Roma 

Medeniyetleri ile temellendirebiliriz. Siyasal düĢünce tarihine, daha da önemlisi her 
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türlü felsefeyi araĢtırmaya kaynaklık eden bu dönem, sonraki dönemleri de 

Ģekillendirmesi açısından her türlü kavramın araĢtırılmasında bir baĢlangıç 

niteliğindedir. Bu dönemde, bugün kullandığımız anlamda insan hakları kavramına 

ulaĢmasak da, insanın algılanıĢ biçimi ve insan haklarının, demokrasinin belirleyicisi 

olan kavramların oturduğu zemin, insan haklarının tarihsel sürecinde oldukça önemli 

bir yer tutmaktadır (Durul, 2008: 91). 

 

Tarihi süreçte değiĢimler olmazsa olmazdır. Bu değiĢimler insanın dünyasıyla 

elbette çok yakından iliĢkilidir. Ġnsan tarihsel süreçte yerleĢik hayata geçmiĢ, 

modernleĢmiĢ, ihtiyaçları çeĢitlenmiĢ ve bir düzen içinde yaĢama gerekliliği kendini 

daha fazla hissettirmeye baĢlamıĢtır. Sürekli bir Ģekilde daha iyiye doğru yönelim 

doğal olarak bu süreçleri hızlandırmıĢtır. Zamanla hak ve özgürlükler disiplinler 

dahilinde kullanılmaya baĢlamıĢtır ve sürekli geliĢen değiĢen yapılanmalar ortaya 

çıkmıĢtır. ĠĢte bu durumun sonunda, insan hak ve özgürlüklerini de bir sistem olarak 

kendisine ekleyen anayasalar varlık bulmuĢtur. Tarihi süreçte ilk uygarlıklardan 

itibaren varlığı devam eden bu anayasalar, yeni olaylar ve geliĢmelerle birçok 

değiĢime uğramıĢtır. 

 

Ġnsan hakları modern çağın baĢında bir fikir olarak doğmuĢtur. Hak, haklar 

kavramını, 17. yüzyılda Grotius, Puhendorf ve “doğal haklar” adı altında dile getiren 

John Locke olmuĢtur. 18. yüzyıl sonlarındaki devrimlerin ise bu hakların düĢünsel 

temellerini oluĢturduğunu görmek mümkündür. “18‟inci ve 19‟uncu yüzyıllar, insan 

hakları ve bu haklara anayasalarda yer verilmesi için yapılan siyasi mücadelelerle 

geçen bir dönemdir” (Ünal, 1995: 72). 

 

Ġnsan hakları 18. ve 19. yy‟larda ciddi mesafeler kat etmiĢtir. Rönesans ile 

baĢlayan aydınlanma çağı hareketleri dogmayı reddeden anlayıĢ ile birlikte 

araĢtırmacı bir ruh geliĢmiĢtir. Bu süreçte, insanın insan olarak kiĢiliğine bağlı 

dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlüklerinin olduğu fikri “Aydınlanma Dönemi” 

dediğimiz dönemdeki bilim adamlarının çalıĢmalarıyla anayasalarda yer bulmuĢtur. 

Yine Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra ise insan haklarının uluslararası düzeyde de 
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korunması fikri oluĢmuĢ ve bugün sahip olduğumuz anayasalarımızdaki birçok 

geliĢmenin de temelini oluĢturmuĢtur.  

 

Baktığımızda özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı öncesi ve savaĢ sonrası yaĢanan 

soykırım, sürgün toplama kampları ve iĢkence gibi olaylar, uluslararası kamuoyunun 

ciddi olarak tepkisini çekmiĢ ve sonrasında insan haklarının uluslararası kapsamda da 

ele alınıp korunması noktasında adımlar atılmıĢtır (Tezcan, 2010: 34-35). 

 

Ġnsan haklarının geliĢimi konusunda dikkat çeken unsurlardan biri de elbette 

savaĢlardır. SavaĢlar zaman ve mekana göre değerlendirildiğinde,  insan hak ve 

özgürlüklerinin sınırı konusuna ulaĢmaktayız.  

 

20. yüzyılın ilk yarısında insanlık tarihinin en kanlı çatıĢmalarına tanık olan 

dünya, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra yeni bir insan hakları dönemine 

girmiĢtir diyebiliriz. Bu önemli savaĢtan sonra insan haklarının içeriği bakımından 

evrensel modeller ortaya çıktığını görmekteyiz. Özellikle BirleĢmiĢ Milletler Örgütü 

ve Avrupa Konseyi üyesi olan devletlerin, üye olmuĢ oldukları örgütler ve taraf 

oldukları antlaĢmalar aracılığıyla insan haklarının nicelik, nitelik ve içeriği 

bakımından bu modellere uyma yükümlülüğünü üstlendiklerini söylemek 

mümkündür.  Resmi ve gayri resmi uluslararası örgüt ve kuruluĢlar da söz konusu bu 

uyumu denetlemektedir (Tezcan, 2010: 35). 

 

Ulusal ve uluslararası alanda yaĢanılanlar insan hakları konusunda olumlu 

adımların da temeli olmuĢ ve birtakım değiĢimlerin yolunu açmıĢtır. Bunlara 

değinmek gerekirse; BirleĢmiĢ Milletler Örgütü ve Avrupa Konseyi‟nin çalıĢmaları 

yirminci yüzyılın ortalarına doğru uluslararası hukuk alanında atılan önemli 

adımlardır. Birinci ve Ġkinci Dünya savaĢlarının pek çok ülkede insanlık adına çok 

ciddi olumsuz sonuçlara neden olduğu bilinmektedir. Bu olumsuzlukların yanı sıra 

bu hak ve özgürlüklerin korunmasının gerekliliği de yine bu dönemde ortaya çıkmıĢ 

ve gündemi meĢgul etmiĢtir. Tam da bu noktada doğal hukuka bir daha bakmak icap 
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eder ki: Pozitif hukukun tersine doğal hukuk, baĢka bir insan veya iradenin eseri 

değildir. Ġçinde bulunduğumuz zaman diliminde önem kazanan doğal hukuk; artık 

çağımızda demokrasinin ulusal egemenlik ve insan hakları olmak üzere Ģekillenen iki 

boyutunu oluĢturmuĢtur ve devletler de bu durumda hukuk sistemlerini buna göre 

kurma yönünde adımlar atmaktadır. 

 

2.11.  ĠNSAN HAKLARININ KORUNMASININ ÖNEMĠ VE  

                         HAK ARAMA YOLLARI 

 

    Ġnsan haklarını korumak devletin öncelikli yükümlülüğüdür. Bu haklar 

ihlal edilmemelidir ve temellerini de pozitif hukukta bulmaktadır. Bu konuda 

Türkiye‟nin hedefi çağdaĢlaĢmadır. Dolayısı ile insan haklarını temel alarak 

ilerlemesi doğal bir durumdur ve yine bu noktada evrensel boyutta önem verdiği de 

Anayasanın 90. maddesinden anlaĢılmaktadır. Ġnsan hakları açısından 90. madde 

taahhütlere bağlı kalma noktasında son derece önemlidir. 

 

 

 2.11.1. Ulusal Koruma 

 

Anayasa‟nın “temel hak ve hürriyetlerinin korunması” 40. maddesi, anayasal 

hakları ihlal edilen herkesin “yetkili makama” geciktirilmeden baĢvurma hakkının 

sağlanmasını öngörmektedir. BaĢvuru hakkı yargısal baĢvuru ve yargı dıĢı yollar 

Ģeklinde olabilmektedir. 

 

 2.11.1.1. Yargısal Koruma 

 

Ġnsan haklarını korumanın en etkili yolu elbette ki, kiĢilerin yargı güvencesi 

ile haklarını savunabilmesidir. Ġnsanlar yargı yolu ile uğradığı haksızlığın ortadan 

kaldırılması için, kendisine karĢı açılan davada veya sahip olması gereken bir hakkı 

elde etmek için kendi haklarını savunmaktadırlar.  
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 2.11.1.2. Yargı DıĢı Yollar 

 

Ġdari baĢvuru: Ġdari ve siyasi yollardan hak arama ise Anayasa‟nın 74. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu maddeye göre, kiĢiler kendileriyle ve kamu ile ilgili 

dilek ve Ģikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne 

yazılı olarak baĢvurabilirler. 

 

Siyasi baĢvuru: Anayasa siyasi baĢvuru makamı olarak TBMM‟yi 

göstermiĢtir. TBMM‟ye hem kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetler, hem de özel olarak 

insan hakları talepleri, kamu denetçisine baĢvurma hakkı içerisinde ulaĢtırılabilir. 

2.11.2. Uluslararası Koruma 

 

Ġnsan haklarının uluslararası alanda korunması çeĢitli düzeylerde ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye açısından bakarsak; en etkili ve önemlileri, BirleĢmiĢ Milletler 

çerçevesindeki koruma ile Avrupa Konseyi‟nin insan haklarını koruma 

mekanizmasıdır. 

 

2.12. ĠNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠNĠN FELSEFĠ TEMELLERĠ   

                    VE KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BAZI GÖRÜġLER  

 

Ġnsan hakları kavramı hangi felsefi temellere dayanır ya da hangilerine ters 

düĢer. Tüm bunlar elbette belli baĢlı yöntemlerle ele alınmaktadır. Yine bu konuda 

insan haklarının meĢruluğu hakkında da farklı ahlâkî, felsefi görüĢler bulunmaktadır.  

  

Ġnsan Hakları konusundaki ahlaki ve felsefi görüĢlerden bahsedilip doğal 

hukuka değinmeden geçmek konun anlaĢılması açısından doğru olmaz. Dolayısı ile 

Doğal hukuk, aslında ahlâkın (etik) bir parçası olmasından baĢka bir Ģey değildir. 

Doğal hukukun böylesi bir karakter taĢıması, onun hukukla ahlâk arasında bir 

kesiĢme noktası olduğunu göstermektedir. Tüm bu sebeplerden doğal hukukun 
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ilkelerinin ulusal ve uluslararası hukuka yol gösteren üstün ilkeler olduğu da 

söylenebilmektedir. 

      

Adalet ve özgürlük doğal hukukun temel kavramlarıdır. Çünkü insan onuru 

temelde adalet duygusundan oluĢur ve evrensel olarak da olması gerekenin üzerinde 

durur. Ulpianus‟a göre, adalet; onurlu yaĢama, baĢkasına zarar vermeme, herkese 

kendine ait olanı vermektir. Hugo Grotius‟a göre adalet; hakka saygı, kusurlu 

kimsenin zararı ödemesi, baĢkasına ait olanın verilmesi ve ahde vefa (pacta sunt 

servanda) kurallarından oluĢur. Thomasius‟a göre adalet; “sana yapılmasını 

istemediğin Ģeyi sen de baĢkasına yapma”dır. YerleĢik adalet bağlamında somut 

realiteden hareket eden tanımların en önemlisi Aristo‟nun yaptığı adalet tanımı olup, 

onun yaptığı dağıtıcı adalet, denkleĢtirici adalet ve hakkaniyet ayrımı halen 

geçerliliğini sürdürmektedir (Tezcan, 2010: 67- 68). 

 

Locke‟çu gelenekte doğal haklar siyasi otoritenin kaynağını açıklamakla, 

onun görevlerini tanımlamak ve alanını sınırlamakta da kullanılmaktadır. “Doğal 

hukuk” insan davranıĢını yöneten ve Ģeylerin doğal düzeninin parçası olarak 

düĢünülen bir kurallar bütününe iĢaret etmekte ve çoğunlukla da Tanrısal kökenli bir 

hukuk olarak anlaĢılmaktadır (Erdoğan, 2001: 128). 

 

 Böylelikle doğal hukuk insanın toplumda diğer insanlarla iliĢkilerini düzenli 

bir Ģekilde devam ettirmesi için gerekli temel kuralları göstermektedir. 

 

 Sonuçta, bütün insan hakları, doğal hukukun bir parçası olarak 

düĢünülmektedir. Doğal haklar ile ilgili olarak aĢağıda belirtilen özellikler kabul 

edilmektedir (Erdoğan, 2001: 130-131): 

 

- Doğal haklar doğuĢtan sahip olduğumuz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır. 

Ġnsanlar doğal haklarla birlikte doğarlar; bu haklar, insan olarak var oluĢumuzun 
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ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayı, doğal hakları reddetmek insanı reddetmek 

demektir.  

 

- Doğal haklar toplum öncesidir ve dolayısı ile toplumun varlığından bağımsızdırlar. 

Doğal haklar herhangi bir toplumsal yapının, geliĢmenin veya siyasal düzenlemenin 

eseri değildir. Aksine bunlar toplumsal ve siyasal yapının meĢruluk temelidir. 

 

- Doğal haklar mutlaktır; hiçbir düĢünceyle geçersiz kılınamaz, uygulamadan 

alıkonamaz ve kapsamları daraltılamaz. Doğal haklar pazarlık konusu olamaz. 

 

- Doğal haklar evrenseldir. Zaman ve mekâna bağlı olmaksızın bütün insanlar doğal 

haklara sahiptir.  

    2.13. ĠNSAN DOĞASI VE ĠNSAN HAKLARI 

 

  “Doğal” kelime bazında bir Ģeyin ayrılmaz parçası anlamına da 

gelmektedir. Yani değiĢmez bir insan doğası var mıdır yok mudur sorunsalının 

temeline de burada değinilebilinir. Ġnsanın ihtiyaçları yani temel ihtiyaçları da 

doğası denilince muhakkak ki devreye girer. Ġnsanoğlunun doğası ahlaki bir anlayıĢ 

ile ilintilidir dersek; insan haklarının kaynağında, insanın ahlâki doğasının etkili 

olduğu görülebilir. Elbette bu konuda da farklı görüĢler mevcuttur. 

 

Ahlâki insan doğası anlayıĢının bir yorumunu da Jack Donnelly‟de 

bulmaktayız. Donnelly insan doğasını unsurlarıyla tanımlamak yerine, onu ahlaki bir 

öneri olarak kabul etmektedir. Bu anlamda insan doğası fiziki bir gerçeklikle ilgili 

olmayıp, insan olarak var olabilmek noktasında, “onurlu bir hayat” için zorunlu olan 

etkinlikleri gerçekleĢtirebilme potansiyelini ifade eder. BaĢka bir anlatımla, “insan 

kiĢisinin özündeki onur” un gerçekleĢmesi için insan hakları zorunludur (Erdoğan, 

2001: 132). 
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 2.14. ĠNSANIN DEĞERĠ VE ĠNSAN HAKLARI 

 

Ġnsan haklarıyla ilgili anlayıĢların pek çoğunda, insanın kiĢiliğine bağlı 

(intrinsic) olarak bir değerler inancı yer almaktadır. KiĢiliklere yönelik bu inançlar, 

insan onuru, kiĢilere saygı ve sırf araç olarak değil de amaç olarak davranılması 

gerektiği düĢüncesi Kantçı fikirle ifade edilmektedir. ĠĢte bu fikir insan haklarının 

özünü oluĢturmaktadır. ġunu da eklemeliyiz ki, insan haklarının arka planında etik, 

sevgi, saygı, kardeĢlik, hoĢgörü bulunmaktadır. Her insan kendi tekliğinde, aldığı 

kararlarda ve yapmıĢ olduğu davranıĢlarda bu değerleri düĢünce merkezine oturttuğu 

sürece, insanı amaç olarak kabul etmiĢtir (Durul, 2008: 109).  

 

Gregory Vlastos ise, bireylerin “değer”ini (worth) onların “meziyet”inden 

(merit) ayırt eder. Ġnsanları meziyetleri bakımından değerlendirdiğimiz zaman onları 

daha cömert veya daha az cömert, dürüst, cesur, zeki, becerikli vs. Ģeklinde 

derecelendiririz. Ne var ki, insanlara sadece meziyetlerine göre muamele etmeyiz; 

onların sırf birey oldukları için sahip oldukları “değer”i de nazara alırız. Değer, 

bireylere eĢit olarak atfettiğimiz bir Ģey olduğundan, bireylere eĢit haklar atfetmenin 

de temelidir (Erdoğan, 2001: 132). 

 

 2.15. DOĞAL HAKLARIN ELEġTĠRĠSĠ 

 

Haklar ifadesi ile bireyin yaĢamında köklü değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. 

Zamanla meydana gelen süreç içerisinde özgür, eĢit ve hak sahibi bireylerin kendi 

kollektif amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere bir araya geldikleri bireyci bir toplum 

anlayıĢı kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Devlet burada kiĢilerin temel haklarını 

koruma noktasında vardır. 

 

Yeni anayasanın da insan haklarını doğal haklar olarak tesis etmesi gerekir. 

Bu, kiĢilerin bu haklara anayasada tanındıkları için değil, doğal haklar olarak 

doğuĢtan sahip oldukları anlamına gelir. BaĢka bir anlatımla, özgür bir toplumun 

anayasası insan haklarını tanımazlık edemez. Ama mesele insan haklarını Ģeklen 
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tanımaktan ibaret değildir; önemli olan, anayasanın öngördüğü insan hakları 

rejiminin tümüyle doğal haklar anlayıĢına uygun olmasıdır. Bunun da bazı 

standartları vardır. Birincisi, anayasanın tanıdığı temel haklar listesinin insan 

haklarını tüketmediğinin kabul edilmesidir. Yani, insan haklarımız anayasada 

yazılanlardan ibaret değildir. Ġkincisi, temel hakların sınırlanmasında özgürlük 

karinesinin esas alınmasıdır. Buna göre, kiĢiler için özgürlük esas kısıtlama 

istisnadır. Bunun pratik anlamı, son derece hayati veya mübrem nedenler olmadıkça, 

temel hakları sınırlamaktan kaçınmak gerektiğidir. Buna bağlı olarak, kanuni 

sınırlama nedenleri hem mümkün olduğunca dar tutulmalı, hem de bu nedenler 

yorum yoluyla keyfi olarak geniĢletilmemelidir. Bu açıdan bakıldığında, tipik 

sınırlama nedeni baĢkalarının haklarına zarar verilmesi durumudur. Bunun dıĢındaki 

sınırlama nedenleri mutlaka “barıĢ içinde bir toplumsal varoluĢ” amacıyla iliĢkili 

olmak zorundadır. BaĢka kiĢi veya grupları özel olarak yararlandırmak için bazı 

kiĢilerin temel haklarına sınırlama getirmek bu amaca aykırıdır  (Erdoğan, 2009: 

159). 

 

           2.16.  ĠNSAN HAKLARI VE DEMOKRASĠ  

 

         Demokrasi ve insan hakları arasında mutlak bir iliĢki vardır. Aslında 

birtakım karmaĢıklıklar yaĢanmamakta denilemez ancak siyasi, sosyal, medeni, 

ekonomik ve kültürel haklar bir bütün olarak demokrasi ile iliĢkilendirilmeye 

çalıĢıldığında durum açıkça ortaya çıkmaktadır. Elbette detaylı bir Ģekilde 

incelendiğinde her birinin demokrasiyle iliĢkilerinin olduğunu da görmekteyiz.  

 

Medeni ve siyasi haklar, demokrasinin asli bir parçasıdır. Medeni ve siyasi 

haklar olmadan hükümetlerin denetimi, adil yargılanma ve kiĢi güvenliği gibi birçok 

hak varlık bulamaz. Ayrıca ekonomik ve sosyal haklar da demokrasi ile karĢılıklı 

bağımlılık içindedir. 

 

Bir yandan, bu hakların ihlali medeni ve siyasi eĢitlik ilkesine, kamu 

hayatının kalitesine ve demokratik kurumların uzun vadeli yaĢama Ģansına zarar 
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verir; diğer yandan, demokrasi de ekonomik ve sosyal haklar için yeterli olmasa da 

gerekli bir Ģarttır. Son olarak; kültürel haklar konusu, gittikçe yaygınlaĢan çok 

kültürlü toplumlarda ulusun parçalanmasını önlemek ve vatandaĢlar arasında eĢitliği 

sağlamak için demokrasi kavramının yeniden gözden geçirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Özetle, çağdaĢ dünyada demokrasi sadece siyasal demokrasi olarak 

değil, aynı zamanda sosyal ve çoğulcu demokrasi olarak da anlaĢılmalıdır (Beetham, 

2007: 173). 

 

Netice itibariyle demokrasinin 18. yüzyıldan sonra yaygınlık kazandığını 

ifade etmek yanlıĢ olmaz. Tüm bunların yanı sıra bireyin toplumsal düzen içerisinde 

varlığını sürdürürken edinmiĢ olması gerekli haklarının her türlü baskıdan 

arındırılmıĢ bir demokrasi ile güvence altına alınmasının mümkün olabileceği 

gerçeği de son derece önemlidir. 

 

 2.17. ĠNSAN HAKLARI VE KÜRESELLEġME 

 

Küresellik kavramı, birincil olarak yayılmayı ifade etmektedir. Buna sirayet 

etmek, bulaĢmak da diyebiliriz. Yani, belli bir toplumun değerlerinin diğer 

toplumlara yayılmasıdır (TBA, 2001: 25).  

 

            KüreselleĢmeyle birlikte değiĢen durumlar elbette ki olmuĢtur ve olacaktır. 

DeğiĢmeyen tek Ģey değiĢimdir sözü esas alındığında; Dünya üzerindeki klasik 

sınırların dahi yok olduğunu ve değiĢik kriterlerle varlık bulan tasniflerin geldiğini 

görmek mümkündür. ĠĢte bu farklı kriterler (geliĢmiĢlik derecesi, hayat kalitesi, 

evrensel normların kabulü ve uygulanması vs) değiĢen ve geliĢen politikanın 

yapılanması noktasında yeni aktörleri de beraberinde getirmiĢtir. Tüm bunlarla 

beraber küresel sivil toplum giriĢimleri meydana gelmiĢtir. Bu durum da yine küresel 

kapitalizmin getirdiği sonuçlardandır. 
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Sermaye hareketleri serbestleĢirken, iĢgücünün serbest dolaĢımına hala izin 

verilmemesi ve çevre korunmasına iliĢkin önlemlerin geliĢmemiĢ ülkelerde bilinçli 

bir Ģekilde alınmaması bu adaletsizliğin artmasındaki en temel öğe konumundadır. 

Küresel ölçekte artan adaletsiz refah dağılımı dünyadaki istikrar ve güveni tehlikeye 

atmaktadır. Ulus devletin belki de meĢruiyet temelinin aĢınmasındaki en temel 

öğelerden biri, ortaya çıkan küresel sorunları çözme kabiliyetinden yoksun olmasıyla 

birlikte kendi uygulamalarının bir küresel felakete yol açabilecek nitelikte 

geniĢlemesidir. Bütün bu geliĢmelerle birlikte demokratikleĢme ve insan hakları gibi 

temel değerler konusunda dünyadaki çifte standartlı uygulama da küresel sivil 

giriĢimlerin ortaya çıkmasına ve faaliyetlerinin geniĢlemesinde rol oynayan önemli 

bir faktör olmaktadır (AteĢ, 2006: 31). 

 

Yine değinilmesi gereken en önemli kavramlardan birisi de tüketimdir. 

Tüketim olgusu küreselleĢmenin tek tip bir yapılanma olduğunu açıkça gözler önüne 

sermektedir. Yani asıl üzerinde durulan benzerlikler neticesi oluĢan homojen yapıdır 

ve yaĢadığımız devirde küreselleĢme, politik bir bakıĢ açısı bir taktik Ģekline 

dönüĢmüĢtür. Olan bitene Ģöyle bir bakıldığında küreselleĢmeye çalıĢan yani bu 

akıma kapılan, bu sürece pekte sağlıklı bir biçimde eklemlenemeyen toplumlar, 

varlıklarını sürdürebilme, kendini tanımlayabilme adına köklerine geri dönme 

adımlarına doğru yönelmiĢlerdir. 

 

ĠĢte bu durum, beraberinde “ben” ve “öteki” kavramlarını doğurarak, siyasi 

ayrımcılığın da temellerini yapılandırmaya baĢlamıĢtır. Elbette ki, küreselleĢmenin 

desteklediği, siyasal ayırımcılık, insan hakları ihlallerinin, baĢ sıralarında yer alan, 

ırkçılığa kadar uzanmıĢtır. Çoğu zaman siyasi ayrımcılık, bölücülükle birlikte, 

demokrasi, eĢitlik, adalet ve insan hakları kavramlarını kullanarak, meĢru olmayan 

hak taleplerinde bulunmaktadır. ĠĢte bu nedenle insan hakları, birey hakları değil, 

grup hakları Ģekline dönüĢmüĢtür. Bugün insan hakları ihlallerinin önlenmesinde ki 

en temel sorun budur. Bu nedenle küreselleĢmenin dünyaya sunulan, bir çözüm mü, 

yoksa bir sorun mu olduğu, iyi tespit edilmeli ve arkasında yatan niyet 

sorgulanmalıdır (Durul, 2008:123-124). 



41 

 

Netice itibari ile insan değiĢen bir varlıktır. Yani neyin doğru neyin yanlıĢ 

olduğuna düĢünerek ve belli bir takım olay ve durumları mantık süzgecinden 

geçirerek ulaĢması gerekir. ĠĢte insan aklı, birikimi ve iradesi ile bilgiye ve belli baĢlı 

bir bilinç düzeyine ulaĢmalıdır. Ayrıca önemle üzerinde durulmalıdır ki: Ġnsan 

hakları kültürünün oluĢabilmesi için insanın insanca yaĢayabileceği yaĢam 

koĢullarına sahip olması gerekliliği çok mühim ve aynı ölçüde elzemdir. 

 

 2.18. EVRENSEL BĠR BAKIġLA ĠNSAN HAKLARI  

 

Ġnsan hakları, “insan” kelimesinin de iĢaret ettiği gibi, insanın olduğu her 

yerde geçerlidir. Ġnsan haklarının evrenselliği noktasında, bütün kiĢi ve kurumlara 

karĢı hakkın korunmasını amaçlaması, insan haklarının ahlaki evrenselliğini ifade 

etmektedir. Ġnsan hakları düĢüncesi, baĢlangıcından bu yana amacı açısından 

evrensel, uygulama sahası açısından da küresel bir düĢüncedir. Bu yüzden insan 

haklarının demokrasiye göre daha evrensel ve küresel siyasetle özdeĢleĢtirmeye daha 

uygun bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda “Batı icadı” olarak gösterilen 

insan haklarının neden evrensel yapıda olduğunu açıklayalım: Bir kere, insan hakları 

konusunda uluslararası alanda hemen hemen evrensel normatif mutabakat 

bulunduğu söylenebilir. Uluslararası insan hakları belgeleri bütün devletlerce ya 

onaylanmıĢtır, ya da resmen onaylanmıĢ olmasalar bile bu belgelerde sayılan insan 

haklarının ahlaki üstünlüğü ve siyasal sistemlerin standartları olarak genel bir kabul 

görmektedir. Bu durumu, insan haklarının ahlaki olarak evrenselliklerinin bir iĢareti 

sayabiliriz (Erdoğan, 2001: 150). 

 

Ġnsan haklarının evrensel olması çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında 

elbette her ulusun kendine ait anayasası vardır öyleyse evrensellik normu 

geçerliliğini yitirmekte midir diye bir soru karĢımıza çıkabilir. Hayır, bu 

anayasaların olması, insan haklarının evrensel olması gerçeğini değiĢtirmez. Zira 

ulusların anayasaları arasındaki fark yorumlanıĢ biçiminden ve ulusların içinde 

bulundukları Ģartlardan kaynaklanmaktadır. 
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Yine çok önemli bir konu da insan hakları hususunda, bu haklara bağlılık 

söylemini ifade eden devletlerin bu söylemin arkasında durup durmadıkları yani 

uygulamada aksaklık bulunup bulunmadığı ile ilgilidir. Bu konuda da yıllar geçtikçe 

iyiye doğru bir geliĢme seyri takip edilmektedir diyebilmekteyiz. 

 

 Buradaki problem, insan hakları ihlallerinin/ aksaklıklarının ani ve Ģok edici 

bir tarzda ortaya çıkmasıdır. Ancak, insan hakları savunucuları her defasında, takdire 

değer Ģekilde, yeniden bir araya gelmekte ve muhtemel ihlallere karĢı insan hakları 

rejimini güçlendirmenin yollarını aramaktadırlar (Beetham, 2007: 234). 

 

            2.19. ĠġKENCE VE ĠNSAN HAKLARI 

 

“ĠĢkence” kavramı genel olarak aĢırı eziyet etme, maddi ve manevi nitelikler 

açısından ceza verici hareket, herhangi bir amaçla birisine maddi veya manevi büyük 

acı (cismen ceza) verici harekette bulunmak anlamına gelir. Farsça kökenli iĢkence 

(Ģikenc, Ģikence) bir kimseye bir Ģeyi söyletme ya da yaptırma amacıyla maddi ya da 

psikolojik yöntemlerle acı çektirerek uygulanan baskı ya da eziyettir. Genel 

anlamdaki bu tür tanımlamaların ortak noktası herhangi bir sebeple kuvvetli acı ve 

ıstırap vermeyi içermektedir (Kalabalık, 2009: 181).  

 

 Bu konuda ifade edilmesi gereken bir madde de hiç kuĢkusuz Ġnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi‟nin 5. maddesidir. Maddede “hiç kimse iĢkenceye, acımasızca 

insani olmayan onur kırıcı cezalara ya da iĢlemlere uğratılamaz” denilmektedir.  

 

ĠĢkencenin temel amacı bir yanıyla kiĢinin egosunu ve özgüvenini ortadan 

kaldırmak, bir diğer yanıyla da bu organize Ģiddetin yarattığı atmosfer içerisinde 

toplumu suskunlaĢtırmaktır. Bu yolla otorite karĢısında boyun eğmeye ve teslim 

olmaya hazır bir toplum amaçlanmaktadır. Bu nedenle “iĢkence” ve “demokrasi”, 

“hukuk devleti” kavramları bir arada var olamaz ve iĢkencenin sistematik 

uygulandığı bir toplumda demokrasiden bahsedilemez (TBA, 2001: 43).  
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ĠĢkenceye karĢı duran maddeleri içeren uluslar arası belgeler mevcuttur ve 

yine birçok ülke tarafından da kabul edilmiĢtir ancak günümüzde mevcut durum 

halen ideal veya ideale yakın değildir çünkü birçok ülkede yine birtakım verilere 

dayanılarak ifade edilmiĢtir ki iĢkence uygulaması mevcuttur. Bu konuda ideal olana 

ulaĢabilmek adına, iĢkence uygulamalarının yaygın olarak sürdürülmesinin 

nedenlerinin araĢtırılması ve iĢkenceye karĢı etkin mekanizmalar oluĢturulması 

gerekmektedir.  

 

 2.20. KÖLELĠĞĠN KALDIRILMASI ÇABALARI 

 

Ġnsanın doğuĢtan sahip olduğu hak ve özgürlükler ile bağdaĢmayan ve 

“insanlık değerleri” ile çatıĢan fakat yakın tarihimize kadar yaĢayan ve kurumlaĢmıĢ 

olan kölelik, vicdan ve düĢünce düzeyinde lanetlenmesine rağmen bir türlü 

kaldırılamamıĢtır. Öyle ki temelinde insan sevgisi taĢıyan dinlerde bile kölelik doğal 

görülmektedir. Papa V. Nikolaus 1452‟de Portekizlilere “dinsizlerin köleleĢtirilmesi” 

iznini vermiĢti. Aydınlanma çağı Batı‟da tam anlamı ile baĢlarken Papa III. Paul 

1548 yılında, Kilise mensubu olan yüksek makam sahiplerinin dahi köle 

çalıĢtırmasını doğal görmüĢtü. Katolikliğin bağnazlığına karĢı bir tepki olarak ortaya 

çıkan Protestanlık da kölelik hakkında daha ileri değildi. Luther, dünyasal sistemin 

bir parçası olan durumlara, bu arada köleliğe de katlanmayı, tahammül etmeyi 

tavsiye etmiĢtir. Hazin olan nokta Katolik Kilisesi‟nin resmen ve kesin olarak 

köleliğe ancak 1965 Yılında “insanın özündeki eĢitlik ile bağdaĢmadığı” gerekçesi 

ile lanetlemiĢ olmasıdır (Meyeres, 1977: 801). 

 

Bu bakımdan XIX. yüzyılda, Aydınlanma filozoflarının “doğal eĢitlik” 

düĢüncesine sarılan bazı devlet büyüklerinin bir araya gelip ilk önce köle ticaretini, 

daha sonra da köleliği yasaklamaları büyük bir adımdır.Ġç hukuk açısından köleliğin 

ilk önce Ġngiltere‟de uygun görülmediği anlaĢılmaktadır (Robertson, 1963: 15).  
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 2.21. SAVAġLARIN ĠNSANĠLEġTĠRĠLMESĠ ÇABALARI 

 

SavaĢlar maalesef insanların yeryüzünde var oluĢları kadar eskidir. Bağımsız 

yaĢamak elbette asıldır ve esastır ve savaĢları tamamen önlemek uzunca bir süre 

mümkün görünmemektedir. Ancak savaĢları belli bir takım ölçülerde 

insanileĢtirmenin gerekliliği tartıĢmasız önemlidir. Bunun gerçekleĢmesi için savaĢan 

tarafları iyi niyetle birbirine bağlayan sözleĢmelere de ihtiyaç vardır. Bu hususta, 

karĢı tarafın eline geçen diğer tarafın insanları için uluslararası düzeyde bir 

anlaĢmaya bağlamak ilk kez 22 Haziran 1864 Cenevre SözleĢmesi ile mümkün 

olmuĢtur. Bu sözleĢmede savaĢ halinde, savaĢan tarafların karĢılıklı olarak uymaları 

gereken en zorunlu insanlık tedbirleri yer almaktadır. Cenevre SözleĢmesi 29 

Haziran 1899‟da biraz değiĢikliğe uğrayıp geniĢletilmiĢtir. Yine belirtilmelidir ki 

savaĢların insanileĢtirilmesi çabaları 20. yüzyılda da devam etmiĢtir. 

2.22. ZORLA ÇALIġTIRMA YASAĞI  
 

GeçmiĢi çok eskiye dayanan zorla çalıĢtırma konusu, kölelikle birlikte ortaya 

çıkan ve kiĢi haysiyetini zedeleyen önemli bir sorundur. Günümüz modern ve 

demokratik toplumlarına yakıĢmayan bu sorun zaman içinde anayasal metinlerde 

yerini almıĢtır. Zorla çalıĢtırma ile ilgili olarak 28 Haziran 1930 tarihli UÇÖ 

(Uluslararası ÇalıĢma Örgütü) Genel Konferansında kabul edilen ve 1 Mayıs 

1932‟de yürürlüğe giren 29 No.lu Zorla ÇalıĢma SözleĢmesi; 25 Haziran 1957 tarihli 

UÇÖ Genel Konferansınca kabul edilen ve 17 Haziran 1959 tarihinde yürürlüğe 

giren 105 No.lu Zorla ÇalıĢtırmanın Önlenmesi SözleĢmesi gibi sözleĢmeler 

belirtilebilir (Kalabalık, 2009: 79).    

 

Demokratik hukuk devletlerinde “kölelik, kul halinde bulundurma ve zorla 

çalıĢtırma” gibi kavramlar, literatürden çıkarılmıĢ kavramlar olarak 

değerlendirilmelidir. Evrensel, bölgesel ve ulusal insan hakları normları genellikle 

demokratik yöntemlerin var olduğu, baĢta devlet olmak üzere her türlü demokratik 

organizasyonlarda uygulamaya konulabilir. Siyasal anlamdaki demokrasinin, 
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eksikleri olsa da, doyuma ulaĢtığı Batı ülkelerinde insan hakları normlarının çalıĢma 

yaĢamında da uygulanması gerektiği yönünde yoğun gayretler sarf edilmektedir. 

Bağlayıcı hukuk kurallarını yürürlüğe koyma noktasında Avrupa Birliği‟nin öncü 

olduğu görülür (YavaĢi, 2005: 23). 

 

 Netice itibarı ile insan haklarının evrensel olarak da hala istenen noktada 

olmadığını göstermektedir. Bunun yanında insan hakları ile ilgili bir diğer gerçek de 

toplumda yerleĢmiĢ değer yargıları ve yazılı belgeler ile uygulamalar arasındaki 

farklılıklardır. Demokrasinin temelindeki prensiplerden bir tanesi de “insan 

hakları”na saygı duymaktır. Ġnsanların ömürlerinin aktif olan büyük bir kısmını iĢ 

yerlerinde geçirdiği muhakkaktır. Dolayısı ile çalıĢma yaĢamında insan haklarına 

saygı gösterilmesi, içinde bulunulan rejimin demokrasi olması açısından büyük önem 

arz eder. Evrensel, bölgesel ve ulusal pek çok hukuk normu çalıĢma yaĢamında insan 

haklarına saygı duyulmasını sağlamaya yöneliktir. Köleliğin, kulluğun ve zorla 

çalıĢtırmanın yasaklanması ile toplumların demokratik bir toplum haline gelmeye 

çalıĢmasının önemli bir göstergesidir. Bununla beraber, toplumun toplumun çıkarı 

için kimi görevlerin zorla yerine getirilmesini, belirli sınırlar içinde yasalar 

düzenleyebilir. Yasaların belirlediği istisnalar hariç kölelik, kulluk ve zorla çalıĢtırma 

konusundaki Ģikayetlerin ardında zamanında çıkarılmayan yasal düzenlemeler ve 

insan hakları konusunda eğitilmemiĢ iĢverenler vardır. Yüksek iĢsizlik oranı takibi 

Ģikayete bağlı olan, “insan hakları ihlali” konusunda bireyi Ģikayet etme noktasında 

engellemektedir. Devletinin uluslararası mahkemelerde mahkum olmasını görmek 

istemeyen yurtseverler de, bu noktada insan hakları ihlallerini sineye çekebilmektedir 

(YavaĢi, 2005: 33). 
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3. ULUSLARARASI BELGELER AÇISINDAN ĠNSAN  

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠ 

 

17. 18. ve 19. yüzyıllar insan hakları konusunda ileri derecede geliĢmelerin 

olduğu dönemler olmuĢtur. Birey hem ulusal hem de uluslar arası hukukun öznesi 

durumuna gelmiĢtir. Fransa‟da ve ABD‟de bildirilerin kabul ediliĢi de anayasaların 

oluĢmasında ve içeriklerinde son derece etkili olmuĢtur. Yine tüm bunların yanı sıra 

insan hakları konusundaki ihlallerin azaltılması açısından denetim mekanizmaları 

geliĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla çalıĢmanın bu bölümünde insan hakları kavramının 

ortaya çıkıĢı ve uluslararası alandaki düzenlemelere değinilmektedir. 

 

3.1. ĠNSAN HAKLARININ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE GELĠġĠMĠ 

          AÇISINDAN ÖNEMLĠ BELGELER 

 

Orta Çağda, insan hakları anlayıĢında Ġlkçağ‟a oranla bir değiĢme ve geliĢme 

olduğu görülmektedir Ġnsan hakları konusu elbette çağlar boyu değiĢim ve geliĢim 

göstererek anayasalarda kendine yer bulmuĢtur. Ġlkçağ ve Ortaçağ‟a geçiĢ açısından 

bir değerlendirme yapılacak olunursa; 

 

Ġlk Çağ ile Orta Çağ arasındaki fark; Ġlk Çağ‟da insanın tek efendisi „Devlet‟ 

iken, Orta Çağda „Devlet ve Kilise‟dir. Bu çağda siyasal iktidarın yetkilerinin 

sınırlandığı karĢılıklı yapılan anlaĢmanın en önemli örneği Ġngiliz belgelerinin en 

eskisi olan, Prunatist Devrim sonrası Ġngiltere‟de 1215‟te kabul edilen, doğal hukuk 

ve mistik değerlere de gönderme yapmasına rağmen Magna Charta (Büyük 

Berat)‟dır. Bildirgenin on maddesi doğrudan ya da dolaylı olarak insan hak ve 

özgürlüklerini ve devletin bu alandaki yetkisini sınırlandıran teminatları içermektedir 

(Genç, 1997: 10). 
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 Görüldüğü üzere değiĢimler ve geliĢimler karĢılaĢtırmalar yapıldığında daha 

açık bir Ģekilde izlenebilmektedir. Yine ilkçağın ardından ortaçağ‟da insan hakları 

konusunda kilisenin duruĢu tartıĢılabilinir. Bu konuda hem engel teĢkil etmiĢ kısmen 

de ilerlemesi yönünde bir rolü de üstlenmiĢtir diyebiliriz. 

 

Modern çağda insan haklarının geliĢiminin ilk önemli adımı, 1688 “ Büyük 

Devrim”i sonrasında Ġngiliz Parlamentosu tarafından Bill of Rights‟in (Haklar 

Bildirisi) çıkartılmıĢ olmasıdır. Bu Bildiri adil yargılanma ve olağan olmayan cezaya 

çarptırılmayı da doğal haklar arasına katmıĢtır. Bill of Rights ve onu izleyen 

Locke‟un doğal haklar teorisi Batı dünyasında büyük etki yaratmıĢtır. Bu etki 

kendini önce Amerika kıtasında göstermiĢ ve Haziran 1776‟da Virginia‟da 

temsilciler meclisi, esas itibariyle Locke‟un doğal haklar anlayıĢına bağlı olan baĢka 

bir insan hakları bildirgesini kabul etmiĢtir. Virginia Bildirgesi baĢlıca Ģu ilkelere 

dayanmaktadır: Bunlar, eĢit, özgürlükçü ve vazgeçilmez haklardır. Bildirge‟de hayat, 

hürriyet, mülkiyet ve mutluluğu arama hakları “vazgeçilmez” olarak nitelenmiĢtir. 

Daha sonra on üç Amerikan devleti tarafından Temmuz 1776‟da ilan edilen 

Bağımsızlık Bildirisi aynı anlayıĢı sürdürmüĢtür. Bunlar, insan hakları konusunda 

tutarlı bir siyasal felsefeye dayanan ilk bildirilerdir (Erdoğan, 2001: 151-152).  

 

  Tüm bu bilgilerin ıĢığında Büyük Berat Yani Magna Charta‟nın önemine 

tekrar değinmekte fayda vardır. Ġngiltere‟de insan hakları yönündeki geliĢmeleri 13. 

yüzyılda kabul edilen Magna Charta Libertatum ile baĢlatmak mümkündür.  

 

Ġngiliz belgelerinin temel özelliklerinden biri, bu belgelerin, kendisinden 

sonra ortaya çıkan Amerikan ve Fransız metinlerinde de olduğu üzere bir ideoloji 

içermemeleridir. Ġngiliz belgeleri bu noktada, daha çok uygulamadaki ihtiyaçlara 

göre Ģekillenen ve evrensel olarak bütün insanları kapsamayan metinlerdir. Bu sebep-

le, Amerikan ve Fransız metinlerindeki gibi, Ġngiltere dıĢında geniĢ bir etki 

doğurdukları söylenemez (Döner, 2003: 19).  
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Fransa‟da 1789 Devrimi‟nden önce mutlak krallık vardı ve Habeas Corpus 

yoktu. Rousseau, Montesquie, Voltaire gibi Aydınlanmacıların Fransa‟da da hakların 

geliĢmesine katkıları büyük olmuĢtur.1789 Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi 

Aydınlanma Felsefesi ile Amerikan Bildirilerinin etkisinde bir belgedir ( TBA, 2001: 

23). “Fransız insan ve vatandaĢ hakları bildirisinde yalnız insanların doğuĢtan sahip 

oldukları doğal haklardan değil, bunların yanında, ilk kez bireyin devlet yönetimine 

katılmasını sağlayan seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklardan da söz edilmiĢtir. 

Nitekim, bildirinin baĢlığı da, “Ġnsan ve VatandaĢ Hakları” dır (Ünal, 1995: 73).  

 

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası‟nın 2. maddesi aynı doğrultuda 

Ģöyle demektedir. “Herkes, baĢkalarının haklarını çiğnemediği veya anayasa 

düzenini ya da ahlak yapısını ihlal etmediği ölçüde kiĢiliğini geliĢtirme hakkına 

sahiptir” (TBA, 2001: 23). 

 

 Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ardından gelen yıllarda insan hakları düĢüncesi 

yeniden güçlenmeye baĢlamıĢtır. Bu konuda denilebilinir ki; BirleĢmiĢ Milletler 

Genel Kurulu‟nun 10 Aralık 1948‟de kabul ve ilan ettiği Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi oldukça geniĢ bir insan hakları listesi içermektedir. Bu Bildiride bazı 

toplumsal grupların iktisadi ve sosyal talepleri de “insan hakkı” onuruyla ifade 

edilmiĢ ve yer bulmuĢtur. Dünyanın farklı bölgelerinde bu nitelikte birçok 

uluslararası sözleĢme kabul edilmiĢtir. Bunlara kısa birer baĢlık halinde değinilirse: 

Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa SözleĢmesi (1950, 

1953) ve ona bağlı protokoller ile Avrupa Sosyal Yasası (1961, 1965), Amerika 

Kıtası Ġnsan Hakları SözleĢmesi (1969, 1978) ve Afrika Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

(1981, 1986) görülür. Yine konularına göre bir bakıĢ açısıyla yaklaĢtığımızda; Her 

Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme 

(1964), ĠĢkenceye ve Diğer Zalimane, Ġnsanlık DıĢı ve AĢağılayıcı Muamele ve 

Cezalara KarĢı SözleĢme (1984), Kadınların Siyasi Hakları SözleĢmesi (1952), 

Kadına KarĢı Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi (1979) ve Çocuk Haklarına Dair 

SözleĢme‟yi (1989) görebilmekteyiz.. 
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Bu arada değinilmesi gereken yine birtakım güvenceler içeren sözleĢme ve 

belgeler yer almaktadır. Yine kısaca değinmek gerekirse: 

 

Keyfi tutuklamaya karĢı güvenceleri içeren Petition of Rights (1627) ve 

Habeas Corpus Act (1679) ile yargı güvencelerini içeren Bill of Rights (1688), 

Ġngilizlerin insan hakları ile ilgili belgelerindendir. Haklar Kanunu adıyla anılan Bill 

of Rights, kralın keyfi yetkilerini kaldırıp, halkın tümüne özgürlük ve seçim haklarını 

garanti etmekle birlikte, herkesin kanun önünde eĢitliği ilkesini, jüri önünde 

yargılanma hakkını, aĢırı para cezasının kaldırılmasını içermektedir. Habeas Corpus 

ise sanığın tutukluluk halinin geçerli olabilmesi için sanığın hakim ve yargı önüne 

çıkarılması ile ilgili hükümleri getirmiĢtir (Kuyaksil, 2002: 235-236). 

 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‟nde bağımsızlık Bildirisi ilan edilmeden 

önce 12 Haziran 1776 tarihinde Virginia Haklar Bildirgesi kabul edilmiĢtir. 

Amerikan Virginia Ġnsan Hakları Bildirisi kendi dönemindeki en kapsamlı 

düzenleme olmuĢ; bildiride tüm insanların doğuĢtan eĢit derecede özgür ve bağımsız 

olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca yaĢama, özgürlük, mülk edinme, güvenlik haklarının 

kiĢilerin doğuĢtan edindikleri haklar arasında olduğu belirtilmiĢtir. Böylece doğal 

hukuk anlayıĢı asırlar sonra ilk kez anayasa niteliğindeki belgelerde ifadesini 

bulmuĢtur (Akbulut, 2002: 463). 

 

 Bu bildirgenin 1. maddesi bütün insanların özgür ve eĢit olduğunu ve 

doğuĢtan birtakım haklara sahip olduğunu belirtmektedir. 2. maddesi iktidar 

yetkisinin halkta olduğunu, 3. madde siyasal iktidarın halkın yararına iĢlemediği 

takdirde halkın değiĢtirme hakkının olduğunu, 5. madde kuvvetler ayrılığını, 8. 

madde kiĢi güvenliğini ve basın özgürlüğünü; 16. madde ise din ve vicdan 

özgürlüğünü düzenlemiĢtir. Locke‟nin temel haklar olarak nitelendirdiği hayat, 

hürriyet ve mülkiyet haklarına, mutluluk hakkı Virginia Beyannamesi ile eklenmiĢtir. 

1791‟de kabul edilen Anayasa‟nın ilk on maddesinde temel hak ve özgürlüklere yer 

verilmiĢ, 1865‟de kölelik yasaklanmıĢ, 1870‟de zencilere oy hakkı tanınarak insan 

hakları alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir (Bozkurt, 2006: 59). 
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Ġnsan hakları ile ilgili Amerika‟da ortaya çıkan Virginia Ġnsan Hakları 

Bildirisi bütüncül bir bakıĢ açısına sahip olması bakımından kapsamlı bir belge 

niteliğini taĢımaktadır. Bildiri, ilk maddelerinden itibaren temel hak ve özgürlüklere 

yer vermiĢ olmakla birlikte mutluluk hakkına kadar değinerek uluslararası bir 

niteliğe ulaĢmıĢtır. Avrupa‟da hak ve özgürlükler açısından dönüm noktası kabul 

edilen geliĢmelerin en önemlisi Fransız Ġhtilâli olmuĢtur. Ġhtilal sonucunda kabul 

edilen bildiride insanın doğuĢtan gelen, devredilmez, vazgeçilmez doğal haklara 

sahip olduğu vurgulanmıĢtır. 26 Ağustos 1789‟da ilan edilen bildiri; burjuvazinin 

taleplerine uygun liberal bir anlayıĢı yansıtmaktadır.  Taslağı hazırlayan Marki De La 

Fayette‟in ABD‟nin Paris temsilcisi Thomas Jefferson‟ın yardımcısı olması, 

Amerikan bildirilerinin etkisini göstermektedir (Bozkurt, 2006: 59).  

 

Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi ile ilgili ifade edilmesi gereken bir 

diğer konu da, bildiri sadece insanların doğuĢtan sahip olduğu doğal haklardan değil, 

bunların yanında bireyin devlet yönetimine katılmasını sağlayan seçme ve seçilme 

hakkı gibi siyasal haklardan da söz etmesi hususudur. Buna uygun olarak belgenin 

baĢlığı da Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi‟dir.  

 

Ġnsan hakları ve temel özgürlüklerin evrensel bir değerler sistemi haline 

dönüĢmesinde dönüm noktası olarak kabul edilebilen Bildirge‟de güvence altına 

alınan ve getirilen yasaklamaların bazıları Ģunlardır (Genç, 1997: 12-13): 

 

- Ġnsanlar özgür olarak doğarlar, eĢit kiĢisel haklara sahiptirler ve öyle kalırlar (Madde 

1). 

 

- Her siyasi örgütlenmenin amacı, insan haklarının korunması ve teminat altına 

alınmasıdır; bu haklar özgürlük ve kiĢi güvenliği hakkı, mülk edinme hakkı, hak 

arama hakkını kapsamaktadır (Madde 2). 

 

- Egemenlik kayıtsız Ģartsız milletindir, hiç kimse veya hiçbir zümre kaynağını halktan 

almayan egemenlik yetkisi kullanamaz (Madde 3). 
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- Özgürlük, diğer herhangi bir insana zarar vermemek kaydıyla tamdır. Hak kullanımı, 

toplumun doğal olarak diğer fertlerine de tanıdığı haklarla sınırlıdır. Haklar ancak 

yasa ile sınırlanabilir (Madde 4). 

 

- Eylemler, toplumun menfaatlerinin gerektiği hallerde yasa ile sınırlanabilir. Yasanın 

yasaklamadığı veya aksini öngörmediği hallerde her türlü eylem serbesttir (Madde 

6). 

 

- Yasanın belirlediği durumlar ve yöntemler dıĢında hiç kimse suçlanamaz, gözaltına 

alınamaz ve tutuklanamaz. Keyfiyet içerecek Ģekilde emir veren, böyle bir emrin 

verilmesine katılan, emri uygulayan veya uygulanmasını sağlayan cezalandırılır. 

Yasalar uyarınca gözaltına alınması veya tutuklanması gerekenlerin direnmesi veya 

engel çıkarması da suç oluĢturur (Madde 7). 

 

- Suçu sabit olana kadar her sanık suçsuzdur. Tutuklamanın zorunlu olduğu 

durumlarda, tutuklanacak olana gerektiğinden sert davranma yasalarla ağır 

müeyyidelere bağlanmalıdır (Madde 9). 

 

- Yasalarla teminat altına alınmıĢ kamu düzenini tehdit etmeme kaydıyla, hiç kimse 

dini ve vicdani özgürlüğünden mahrum bırakılamaz (Madde 10). 

 

- DüĢünce ve düĢünceleri açıklama özgürlüğü, insan haklarının temel öğesidir. Bu 

hakların kötüye kullanılması halinde yasayla belirlenen sorumluluklar saklı olmak 

kaydıyla, herkes düĢündüğünü söyleme, yazma ve yayınlama hakkına sahiptir 

(Madde 11). 

 

- Ġnsan ve vatandaĢlık haklarının güvencesini, kamu gücü oluĢturur. Bu güç yetki 

kullanma yetkisi olanların çıkarlarına değil, herkesin çıkarı gözetilerek kullanılır 

(Madde 12). 
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- Toplum, kamu görevlilerinin eylem ve iĢlemlerine iliĢkin sorumluluklarını ileri 

sürebilir (Madde 15). 

 

- Hakların güvence altına alınmadığı ve güçler dağılımının yapılmadığı hiçbir 

toplumda anayasa olamaz (Madde 16). 

 

- Mülkiyet hakkı kutsaldır ve sınırlanamaz. Ancak yasaların zorunlu kıldığı ve kamu 

menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, adalete ve hakkaniyete uygun ve ciddi bir 

Ģekilde belirlenmiĢ tazminat ödenmek kaydıyla aksi yapılabilir (Madde 17). 

 

Fransız YurttaĢ ve Ġnsan Hakları Bildirisi, insan hakları konusunda en önemli 

belgelerden biri olarak kabul edilebilir. Ancak bu bildiri, sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlükleri kapsamamaktadır. Bu nedenle 1848 tarihli Fransız Anayasası ile yeni bir 

anlayıĢ getirilmiĢ, sosyal ve ekonomik haklarla birlikte, demokratik ama sosyal 

cumhuriyet anlayıĢı istenmiĢtir. “Soyut” değil, “toplumdaki insan” gözetilmiĢ, 

devlete görev, bireye ise ödev yüklenmiĢtir. Böylece 1789 bildirisinde yer almayan, 

aile, yerel ve mesleki örgütler, 1848 Fransız Anayasası‟nda yerini bulmuĢ, hak 

kavramına yeni unsurlar eklenmiĢtir (Fendoğlu, 2007: 34).  

 

Yine ifade edilmelidir ki bu bildiri, sonraki anayasa çalıĢmalarına temel teĢkil 

etmiĢ ve demokratik anlayıĢın geliĢim sürecini hızlandırmıĢtır. Bu nedenle önemi 

büyüktür. 

 

           Felsefi kökenleri çok eskilere dayanan “insan hakları doktrini” ortaya çıktığı 

ilk günden bu yana, insanın sırf insan olarak yaratılmaktan gelen bir takım 

dokunulmaz ve devredilmez temel haklara sahip olduğunu kabul etmektedir. Ġlk 

bakıĢta itiraz edilmesi ihtimali bulunmayan bu düĢüncenin uygulamaya geçirilmesi 

sanıldığı kadar kolay olmamıĢtır. Çünkü insan haklarının güvence altına alınması her 

Ģeyden önce siyasi iktidarların yetkilerinin kısıtlanmasını gerektirmektedir, bu da 

yöneticilerin itirazı hususunu gündeme getirmektedir. Otoriter ve baskıcı rejimler 
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yıkıldıkça insan hakları düĢüncesi dünya çapında yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. 

Zaman içerisinde kademeli olarak yetkileri sınırlanan siyasi iktidarlar, insan haklarını 

kabul etmek zorunda kalmıĢtır (Kuyaksil, 2002: 237). 

 

 3.1.1. BirleĢmiĢ Milletler Düzenlemeleri  

 

Ġnsan hakları kavramının uluslararası hukuk düzeyinde genel bir biçimde ele 

alınması BirleĢmiĢ Milletler (BM) AntlaĢması ile mümkün olmuĢtur. Bu kısımda da 

genel hatları ile BM sisteminde insan hakları ve bunun düzenlenmesi 

değerlendirilmektedir.  

 

 

 3.1.1.1. BirleĢmiĢ Milletler Açısından Ġnsan Haklarının Anlamı 

 

Ġnsan haklarının uluslar arası alanda kendini bulması en önemli geliĢmelerden 

birisidir. Bu durum pek tabi uluslar arası anlaĢma ve sözleĢmeler ile gerçekleĢmiĢtir. 

Bu konuda en önemli hususlardan birisi de bu ifade edilen anlaĢma veya 

sözleĢmelere taraf olan devletlerin, hukuk sistemlerinde ve pratik yaĢamlarında bu 

hakları koruyucu gerekli adımların hükümetlerce atılmasını sağlamaktır. Yine bu 

noktada belirtmekte fayda vardır ki 1948 tarihli evrensel bildirge attığı somut 

adımlarla, ilk evrensel insan hakları listesinin oluĢturulmasında büyük önem taĢıyan 

bir adımdır. 

 

Ġkinci Dünya SavaĢının sonunda Almanya ve Japonya‟ya savaĢ ilan eden 

devletler, 25 Nisan 1945‟te San Francisco‟da toplanıp, BirleĢmiĢ Milletler 

AntlaĢması‟nı (ġartını) hazırlamıĢlar, 25 Haziran 1945‟de oy birliğiyle kabul etmiĢler 

ve bu kurucu belge 24 Ekim 1945‟de yürürlüğe girmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler 

TeĢkilatının merkezi New York‟ta olup, Cenevre‟de de Avrupa merkezi 

bulunmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler örgütünün aslî (kurucu) üyeleri San Francisco 

Konferansı‟na katılıp, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢmasını imzalayan 50 devlettir 

(Kuyaksil, 2002: 238). 
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Uluslararası barıĢ ve güvenliği korumak, uluslararası hak eĢitliğini ve 

ulusların kendi kaderlerini tayin hakkına dayalı iliĢkileri geliĢtirmek ve uluslararası 

sorunların çözümüne yönelik iĢbirliğini sağlamak gibi amaçların yanı sıra ırk, cins, 

dil ya da din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine saygı 

gösterilmesinin sağlanması BM teĢkilatının ana amaçları arasında yer almaktadır 

(Pıtırlı, 1989: 25).  

 

 3.1.1.2. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

 

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması birçok maddesinde insan hakları kavramına 

yer vermekle birlikte bu hakların neler olduğu ve kapsamları konusunda açık bir 

hüküm taĢımaması dolayısı ile BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması bir insan hakları 

kataloğuna sahip değildir. Bu eksikliği gidermek amacıyla Ekonomik ve Sosyal 

Konsey 68. madde tarafından kendisine verilmiĢ olan yetki ile 1946 yılında BirleĢmiĢ 

Milletler Ġnsan Hakları Komisyonu‟nu kurmuĢ, Komisyon 1947‟de çalıĢmalara 

baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalar sonrasında Komisyon Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi‟nin 

taslağını hazırlayıp Genel Sekreterliğe sunmuĢtur (Döner, 2003: 37). 

 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948‟de kabul ettiği Ġnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, birey ve toplumun isteklerini, devam eden hayatın içinde 

yer alan sosyal ve ekonomik haklarla dengelemeyi amaçlamıĢtır.  

 

Genel Kurul bu bildirgeyi tüm halklar ve uluslar için ulaĢılacak bir ortak ülkü 

olarak nitelemiĢ, tüm üye devletlere ve halklara bildirgede sayılan hak ve 

özgürlüklerin etkin biçimde tanınması ve gözetilip korunmasını güvence altına alma 

çağrısında bulunmuĢtur (Kuyaksil, 2002: 241). 

 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nin giriĢ bölümünde insan hakları 

konusundaki duyarlılık Ģu Ģekilde dile getirilmiĢtir (Kuyaksil, 2002: 241-242); 
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- „Ġnsanlık ailesinin tüm üyelerine duyulan saygınlık ve bunların eĢit,      

 devredilemez nitelikteki haklar olması, özgürlüğün, adaletin ve dünyada    

 barıĢın temelini oluĢturmalıdır. 

 

-  Ġnsan haklarının tanınmamasının ve hor görülmesinin, insanlığın bilincini       

 isyana yönelten ilkel eylemleriyle sonuçlandığını ve insanların konuĢmak ve     

 inanmakta serbest olduğunu, terör ve yoksulluktan kurtulmuĢ bir dünyanın  

 insanoğlunun en büyük özlemi olduğu ilan edilmelidir. 

 

- Ġnsanın son çare olarak, zorbalık zulme ve isyana zorlanmaması için, insan haklarının 

korunmasının ve uluslararası dostluk iliĢkilerini geliĢtirmeyi teĢvik etmenin temel 

nitelikte olduğu belirtilmelidir. 

 

- BirleĢmiĢ Milletler halklarının, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢmasında, insanın temel 

haklarına, saygınlık ve değerine, kadınların haklarıyla erkeklerin haklarının eĢit 

olduğuna inançlarını bir kez daha ilan ettiklerini ve sosyal ilerlemeyi kolaylaĢtırmaya 

ve daha büyük bir özgürlük içinde daha iyi yaĢam koĢulları kurmaya kararlı oldukları 

bildirilmelidir.  

 

- Üye devletlerin, BirleĢmiĢ Milletler örgütüyle iĢbirliği içinde, insan hakları ve temel 

özgürlüklere evrensel saygı sağlamayı taahhüt ettiği bilinmelidir.  

 

- Bu hak ve özgürlüklerle ilgili ortak bir anlayıĢın, bu taahhüdü tam olarak yerine 

getirmek bakımından son derece önemli olduğu göz önünde tutulmalıdır. 

 

- Genel Kurul, bu Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ni tüm halklar ve uluslara,  eğitim 

ve öğretimle, bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliĢtirmesi,   ulusal ve uluslar arası 

nitelikteki önlemlerle, gerek üye devlet halklarının kendileri, gerek bunların yargı 

alanı içine konmuĢ olan halklar arasında tanınması ve uygulanmasının sağlanmasına 

çalıĢması için ortak ideal olarak ilan eder.‟ 
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    3.1.1.3. BirleĢmiĢ Milletler Bünyesinde Ġnsan Hak ve Özgürlükleri ile 

                         Ġlgili Temel SözleĢmeler 

 

 

BM insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili olarak çeĢitli sözleĢmeler de kabul 

etmiĢtir. Bu kısımda genel hatları ile bu sözleĢmelere değinilmektedir. 

 

 3.1.1.3.1. 1966 Ġnsan Hakları SözleĢmeleri  

 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nde bulunan hükümler ile ilgili olarak BM 

Ġnsan Hakları Komisyonu iki sözleĢme tasarısı hazırlamıĢ ve 1956 yılında BM Genel 

Kurulu‟na sunmuĢtur. Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi ile Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar SözleĢmesi, 16 Aralık 1966 tarihli oturumda kabul edilmiĢtir. Bu 

sözleĢmeler insan hak ve özgürlüklerini uluslararası alanda koruma altına alan, 

bağlayıcı belgelerdir. Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi, Türkiye tarafından 

Ağustos 2000‟de imzalanmıĢ, 21.07.2003 tarihinde onaylanmıĢtır.Yine Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi ise Ağustos 2000‟de imzalanmıĢ, 11.08.2003 

tarihinde onaylanmıĢtır. 

 

 3.1.1.3.2. Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi 

 

1966 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 23 Mart 1976 

tarihinde yeterli sayıda devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Medeni ve 

Siyasi Haklar SözleĢmesi devletlerin sorumluluklarını ve yine yükümlülüklerini 

düzenlemesi açısından önemlidir. Bu hususta sözleĢmeci devletler, kendi ülkesinde 

bulunan ve yargı yetkisine tabi tüm bireylere hiçbir ayrım gözetmeden sözleĢmede 

tanınan hakları sağlamak ve bunlara saygı göstermekle yükümlüdür.  

 

Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi‟nin uygulanabilirliğini sağlamak üzere 

BM Ġnsan Hakları Komitesi oluĢturulmuĢtur. Komitenin denetim mekanizması esas 

itibariyle “Raporlar”a dayanmaktadır. Komite ayrıca devletlerin ve bireylerin 
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baĢvurularını SözleĢme ve ona ekli Seçmeli Protokol hükümleri uyarınca inceleme 

yetkisine sahiptir (Doğan, 2003: 98). 

 

 3.1.1.3.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi 

 

BM Ġnsan Hakları Bildirisindeki ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

yönündeki eksikliği gidermek amacı ile BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

SözleĢmesi hazırlanmıĢ, bu sözleĢme yeterli sayıda devlet onayı ile 3 Ocak 1976 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Sistematik olarak Medeni ve Siyasal Haklar SözleĢmesi 

ile aynı olan bu sözleĢmenin de 2–5. maddeleri arasında SözleĢmeye taraf olan 

devletlerin temel yükümlülükleri düzenlenmiĢtir. Ancak bu sözleĢmeye göre; her 

devlet bu yükümlülükleri kendi imkânları ölçüsünde ve zaman içinde karĢılamakla 

yükümlüdür. Kısacası sözleĢme, devletlere bireyler açısından doğrudan doğruya 

kullanılabilir olan hukuki yükümlülükler yüklememektedir. Bu doğrultuda 

sözleĢmenin denetim mekanizması Medeni ve Siyasal Haklar SözleĢmesi ile 

karĢılaĢtırıldığında zayıf görünmektedir (Bozkurt, 2006: 78).  

3.1.1.3.4. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair    

                BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi 

 

BirleĢmiĢ Milletlerin kabul ettiği diğer bir sözleĢme de Her Türlü Irk 

Ayrımcılığının Önlenmesi SözleĢmesi‟dir. 1965 tarihli sözleĢme ayrıma dayanan her 

türlü bakıĢ açısının hem yanlıĢ hem de uygulama açısından tamamen yersiz olduğunu 

belirtir. 

 

Türkiye Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair 

Uluslararası SözleĢme‟nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarı‟sını 12 Ekim 2001‟de TBMM‟ye sunmuĢtur. 03.04.2002 tarihli ve 4750 sayılı 

Kanun ile sözleĢme çekincelerin konulması suretiyle onaylanmıĢtır. Türkiye 

sözleĢmenin 22. maddesine çekince koymuĢtur. Türkiye‟nin çekince koyduğu bu 
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maddeye göre; “Kendisini iĢbu SözleĢme‟nin 22. maddesi ile bağlı saymamaktadır. 

Bu maddenin  hükmü Ģu Ģekildedir: SözleĢme‟nin yorumlanması ya da uygulanması 

ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin taraf olduğu bir 

uyuĢmazlığın  Uluslararası Adalet Divanı‟na intikal ettirilebilmesinden önce her 

durumda Türkiye Cumhuriyeti‟nin açık muvafakatinin sağlanması gerekmektedir” 

(BM-ĠHYK, 2007: 21). 

 

 3.1.1.3.5. BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü      

                            Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi 

 

BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde 1946 yılında kurulan Kadının Statüsü 

Komisyonu temel hedef olarak BM belgelerindeki genel ayrımcılık yapmama ve 

ayrımcılığa uğramama ilkelerini yeniden tanımlama ve geliĢtirmeyi seçmiĢtir. Yıllar 

içerisinde Kadının Statüsü Komisyonu çalıĢmalarını kadınlara karĢı her tür 

ayrımcılığı önleyen yasal ve bağlayıcı bir dokümanın hazırlanması üzerine 

yoğunlaĢtırmıĢtır. Komisyon bu doğrultuda 1974‟te hızlandırdığı çalıĢmalarını 

1976‟da tamamlamıĢ ve 1979‟da BM Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi SözleĢmesi ise (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women-CEDAW) Genel Kurul tarafından kabul edilmiĢtir. 

SözleĢme 1980‟de imzaya açılmıĢ ve 1981 yılında 20 ülkenin sözleĢmeyi 

onaylamasını takiben 3 Eylül 1981‟de yürürlüğe girmiĢtir. Kadın erkek eĢitliği 

alanında uluslararası alanda tek yasal bağlayıcı döküman olan “Kadınlara KarĢı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi”ne Türkiye 1985 yılında taraf olmuĢ ve 

1986 yılında iç hukukunda yürürlüğe sokulmuĢtur. Ġhtiyari Protokol ise Türkiye 

tarafından 8 Eylül 2000‟de imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir (KSGM, 2001: 4-5). 

  

SözleĢme birinci maddesinde, “kadınlara karĢı ayrım”  deyimi kadınların 

medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eĢitliğine dayalı olarak politik, 

ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel 

özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen 

veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan 
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herhangi bir ayrımın, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına geldiği ifade edilmiĢtir 

(KSGM, 2001: 22).  

 

SözleĢme üçüncü maddesinde ise taraf devletler kadının tam geliĢmesini ve 

ilerlemesini sağlamak için, özellikle  politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar 

baĢta olmak üzere bütün alanlarda, erkeklerle eĢit olarak insan hakları ve temel 

özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını garanti etmek 

amacıyla yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri almaları gerektiği 

vurgulanmıĢtır (KSGM, 2001: 24). 

 

SözleĢmenin dördüncü maddesi, anneliğin korunması amacıyla taraf 

devletlerce alınan özel önlemler, ayrımcı olarak nitelendirilmemeli fikrini 

içermektedir. 5. maddede ise her iki cinsten birinin aĢağılanması veya üstünlüğü 

fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaĢmıĢ rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel ve 

diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve 

erkeklerin sosyal ve kültürel davranıĢ kalıplarını değiĢtirmek; anneliğin sosyal bir 

görev olarak anlaĢılmasını ve çocukların yetiĢtirilmesi ve geliĢiminde kadın ve 

erkeğin ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören ve her durumda çocukların 

çıkarlarını her Ģeyden önce gözeten anlayıĢa dayanan bir aile eğitimini sağlamak 

konusu düzenlenmiĢtir. Altıncı maddede de taraf devletlerin, kadın ticareti ve 

fahiĢeliğin istismarının her Ģekliyle önlenmesi için yasama dahil gerekli bütün 

önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıĢtır (KSGM, 2001: 25-26). 

 

Bunun yanı sıra çocukların tâbiiyeti konusunda kadınlara erkeklerle eĢit 

haklar sağlamaktadır. SözleĢmenin onuncu maddesi de taraf devletlerin kadın-erkek 

eĢitliği esasına dayanıp eğitimde erkeklerle eĢit hakka sahip olmalarını sağlamak için 

kadınlara karĢı ayrımı önleyen bütün uygun önlemleri almakta olduğu öne 

sürülmüĢtür. On birinci madde istihdam konusunu düzenlemiĢtir ve genel olarak 

kadınlara karĢı ayrımı önlemek ve kadın-erkek eĢitliği esasına dayanarak eĢit haklar 

sağlamak için bütün uygun önlemleri alma hususu öne sürülmüĢ, bu maddede evlilik 

ve analık sebebiyle kadınlara karĢı olan ayrımı önlemek ve etkin çalıĢma hakkını 
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sağlamak özellikle vurgulanmıĢtır. Bunun dıĢında on ikinci madde sağlık alanında 

eĢitlik, on üçüncü madde ekonomik ve sosyal hayatta erkekle eĢit konuma 

gelebilmek açısından gerekli önlemlerin alınmasını ve on dördüncü madde kırsal 

alanda ve ekonomik eĢitlikler açısından kadın haklarının korunmasını içermiĢtir 

(KSGM, 2001: 27-28). 

 

Yine SözleĢmenin önemli maddelerinden olan on beĢ ve on altıncı 

maddelerde, hayatın içinde kadın erkek eĢitsizliği açısından en önemli yerlerden olan 

aile kurumu içerisindeki eĢitsizliği önlemek amaçlı tedbirlere yer verilmiĢtir. 

 

On altıncı maddeye göre taraf devletler kadınlara karĢı evlilik ve aile iliĢkileri 

konusunda ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri almalı ve özellikle kadın ve 

erkek eĢitliği ilkesine dayanıp kadınlara aĢağıda değinilen hakları sağlamalıdır 

(KSGM, 2001: 39-42): 

 

- Evlenmede erkeklerle eĢit haklara sahip olmak.  

 

- Özgür olarak eĢ seçme ve tam rıza ile evlenme hakkı tanınmalıdır.  

 

- Evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında ayrı hak ve sorumluluklara sahip 

olunmalıdır.  

 

- Medeni durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ana ve babaya eĢit 

hak ve sorumlulukları tanınmalı, ancak her durumda çocukların çıkarları en ön 

planda gözetilmelidir.  

 

- Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine serbest sorumlulukla 

karar vermede ve bu hakları kullanabilmeleri için bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan 

yararlanmada eĢit haklar olmalıdır.  
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- Her durumda çocukların çıkarı en üst düzeyde tutularak ulusal yasalarda mevcut veli, 

vasi, kayyum olma ve evlat edinme veya benzeri müesseselerde eĢit hak ve 

sorumluluklar tanınmalıdır.  

 

- Aile adı, meslek ve iĢ seçimi dâhil her iki eĢ (kadın-erkek) için, eĢit kiĢisel haklar 

geçerli olmalıdır.  

 

- Ücret karĢılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mülkiyeti, kazanımı, 

iĢletmesi, idaresi, yararlanılması ve elden çıkarılmasında her iki eĢe de eĢit haklar 

tanınmalıdır. 

 

- Çocuğun erken yaĢta niĢanlanması veya evlenmesi hiçbir Ģekilde yasal sayılmayan 

ve evlenme asgari yaĢının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının 

mecburi olması için, yasama dâhil gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 

 

Bütün bu bilgiler ıĢığında ifade edilmelidir ki: Taraf devletler  kadın 

haklarının uygulanması aĢamasında yasal düzenlemeler ve eĢitliği sağlamak üzere 

özel önlemleri de almalıdır. Yine sözleĢmenin bir diğer maddesinde bu devletlere 

rapor hazırlama ve sunma sorumluluğu da verilmektedir. Bu konuda SözleĢmenin 

onaylanmasından sonra ilk rapor bir yıl içinde sunulmalı, daha sonra taraf devletler 

her dört yılda bir rapor sunmalıdır.  

 

 

3.1.1.3.6. ĠĢkence ve Diğer Zalimane, Gayri Ġnsani veya    

      Küçültücü Muameleye ve Cezaya KarĢı BirleĢmiĢ 

                           Milletler SözleĢmesi 

 

ĠĢkence, soykırımla birlikte insanlık suçları arasında yer almaktadır. BirleĢmiĢ 

Milletler ve Avrupa Konseyi sözleĢmelerle ĠĢkencenin önlenmesi için denetim 

mekanizmaları kurmuĢtur.Uluslararası hukukta “iĢkence görmeme hakkı” net ve 
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kesin bir biçimde belirtilmiĢtir. Evrensel Ġnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Sivil 

ve Siyasal Haklar SözleĢmesi, ĠĢkence ve Diğer Zalimane, Ġnsanlık DıĢı, AĢağılayıcı 

Muamele veya Cezalara KarĢı SözleĢme iĢkenceyi açık bir biçimde yasaklamıĢtır. 

Bölgesel sözleĢmelerde de aynı Ģekilde “iĢkence görmeme hakkı” tanınmıĢtır. 

ĠĢkence yasağı olağanüstü dönemlerde bile askıya alınması mümkün olmayan mutlak 

ve sürekli bir yasaktır. Bu konudaki tüm uluslararası belgelerde salt dokunulmazlık 

alanı olarak tanımlanan iĢkence yasağı, hiçbir anlaĢmaya taraf olmayan bir devleti 

bile bağlayan genel, mutlak bir nitelik taĢır ve sert çekirdek haklardandır (Doğan, 

2003: 94).  

 

BM Genel Kurulu 1975 yılında ĠĢkencenin Önlenmesi Bildirisini kabul etmiĢ 

ve bu bildirinin etkin bir Ģekilde izlenmesi görevini BM Ġnsan Hakları Komisyonu‟na 

vermiĢtir. Bu bildirinin gerekli etkinliği sağlayamaması üzerine bunun sözleĢme 

haline getirilmesi yönünde bir görüĢ belirmiĢ ve bunun üzerine 1985 yılında BM‟ce 

hazırlanan “ĠĢkence ve Ġnsanlık DıĢı DavranıĢlara KarĢı BirleĢmiĢ Milletler 

AntlaĢması” imzaya açılmıĢ ve yeterli sayıya ulaĢınca 1987 yılında yürürlüğe 

girmiĢtir (Doğan, 2003: 99).  

 

Görüldüğü üzere iĢkencenin uluslar arası hukukta kabul görmediği aĢikârdır. 

Ġçinde bulunulan Ģartlar ne olursa olsun iĢkencenin herhangi bir Ģekilde kabul 

edilmesi mümkün değildir. SözleĢme otuz üç maddeden oluĢmaktadır. Birinci 

maddesinde iĢkencenin tanımı yapılmıĢtır. Buna göre,  “ĠĢkence terimi, bir Ģahsa, bu 

Ģahsın veya üçüncü bir Ģahsın iĢlediği veya iĢlediğinden Ģüphe edilen bir fiil 

sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayrım 

gösteren herhangi bir sebep dolayısı ile bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket 

eden bir baĢka Ģahsın teĢviki veya rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya 

ıstırap veren bir fiil anlamına gelir ” denmektedir. Bu madde iĢkenceyi mutlak bir 

yasak olarak düzenlemektedir. 2. maddesine göre savaĢ, savaĢ tehlikesi, iç siyasal 

istikrarsızlık ya da benzeri diğer olağanüstü haller türünden hiç bir istisnai koĢul 

iĢkenceyi haklı kılmaz. YaĢam hakkı açısından olağanüstü durumlarda, yakın savaĢ, 

savaĢ hali durumlarında istisna getirilmiĢken, iĢkence için böyle bir istisna 
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getirilmemiĢ, her koĢulda geçerli olması durumu hükme bağlanmıĢtır. Bu 

sözleĢmenin çizdiği genel çerçeve Ģu Ģekildedir (Doğan, 2003: 100): 

 

- “Taraf devletlere iĢkencenin önlenmesi amacıyla etkili yasal, yönetsel, yargısal ve 

öteki nitelikteki önlemi alma ödevi yüklemektedir. 

 

- Ayrık tanımama ödevi ise; iĢkencenin uygulanmasının istisnası yoktur. 

 

 

- ĠĢkence kanunsuz emirdir. Üstün bu emri vermesi iĢkenceye gerekçe olarak 

gösterilemez. 

 

- Bir kimse iĢkence görme olasılığı olan ülkeye iade edilemez. 

 

- ĠĢkence yapma kadar, iĢkenceye katılma ve tepkisiz kalma da suç sayılmalıdır. 

 

- ĠĢkence iddiaları kovuĢturulurken taraf devlet tüm yardımı yapmalıdır. 

 

- ĠĢkence yasağı konusunda eğitim yapılmalıdır. 

 

- ĠĢkence sonucunda verildiği anlaĢılan ifadeler kanıt olarak kullanılmamalıdır.‟ 

 

          SözleĢmeye taraf devletlerin birtakım yükümlülükleri vardır ve yine 

belirtilmelidir ki BM‟ce 1984 yılında kabul edilip 1987'de yürürlüğe giren 

“ĠĢkenceye Ve Diğer Zalimane, Ġnsanlık dıĢı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezaya 

KarĢı SözleĢme” uyarınca oluĢturulmuĢ bir komite mevcuttur. Bu noktada üye 

devletler iĢkencenin önlenmesi konusunda belirli sürelerde raporlar vermek 

durumundadır.  Türkiye‟de bu sözleĢme 02.03.1988 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  
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 3.1.1.3.7. Çocuk Hakları SözleĢmesi 

 

Çocuk haklarının tarihçesini, çocuğun üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir, 

devir ve terk edilebilir, hatta öldürülebilir bir “nesne” olmaktan çıkarılıp, haklara 

ehil, kiĢilik sahibi bir özneye dönüĢtürülme süreci olarak özetlemek mümkündür. 

Daha önceki dönemlerin toplumlarında gerek tarım ekonomisinde gerekse sanayi 

ekonomisinde iĢgüçlerinden yararlanılan çocuklar, günümüz toplumlarında ise 

okullarda eğitim görmekte, ailelerine herhangi bir güncel getirisi olmamakta, tam 

tersine çocuklu ailelerin yükünün ağırlaĢması neticesini getirmektedir (Serozan, 

2000: 10-11). 

 

 Çocuk haklarının korunması ne zaman ortaya çıkmıĢtır sorusu akıllara 

gelebilir. Bu sorunun cevabı 20. yy‟dır. Yirminci yüzyılın baĢlarında Birinci Dünya 

SavaĢı, çocukların çektiği yokluk ve acıları, üzüntüleri çok açık bir biçimde 

sergilemiĢtir. BM‟nin kuruluĢundan sonra ilgili komisyon ve meclislerinin 

hazırladığı bir taslak, ilgili üye devletlere gönderilerek çocuk hakları bildirgesi 

hazırlık süreci baĢlatılmıĢtır.  

 

Üye devletlerden gelen metinlerle tekrar gözden geçirilen tasarı, 20 Kasım 

1959‟da BM Genel Kurulu‟nun 1386 sayılı kararıyla “BirleĢmiĢ Milletler Çocuk 

Hakları Bildirgesi” adıyla kabul edilmiĢtir. 1959‟daki bildirgenin üzerinden geçen 

yıllar içinde anlayıĢlar, düĢünceler değiĢmiĢ, çocuk hakları kavramının kapsamı 

geniĢlemiĢtir. Söz konusu sözleĢmenin hazırlık süreci de oldukça uzun sürmüĢ, 1979 

yılında 43 üye devletin temsilcilerinden oluĢturulan çalıĢma grubunun faâliyetleri 

ancak 1989 yılında sonuçlanabilmiĢtir  (Genç, 1997: 327).  

 

Sonuçta Bildirge‟nin 30. yıl dönümünde 20 Kasım 1989‟da BirleĢmiĢ 

Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi genel kurulda kabul edilmiĢtir. SözleĢme 

kavramsal düzeyde Çocuk Hakları Bildirgesi‟ne dayanmaktadır ancak devletin 

konuya iliĢkin yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla haklar daha da 
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geliĢtirilmiĢtir. Bu boyutuyla da Bildirge‟yi tamamlayan bir niteliğe sahiptir (Akyüz, 

2000: 19). 

  

SözleĢme, çocukların geleceğe daha güvenle bakabilmelerini öngörmüĢ ve 

çocukları toplumsal açıdan birey olarak ele almıĢtır. SözleĢme, çocukları bir nesne 

olarak değil, aksine bir bilinç ve iradeye sahip olan, olgunluklarına göre 

menfaatlerini gerçekleĢtirebilen haklara sahip özerk kiĢiler olarak kabul etmiĢtir. 

Ġkinci yaklaĢım ise, çocuğu bağımsız bir süje olarak değil, ebeveyn tarafından 

gerçekleĢtirilen eğitimin “obje”si olarak gören anlayıĢtır (Metin, 2005: 125). 

 

 Çocuk Hakları SözleĢmesi ile çocuklar daha önceki yaklaĢımların aksine 

sadece korunmaya değer varlık olarak değil kendi düĢünce ve sorumlulukları olan 

bireyler olarak değerlendirmiĢtir. Bu nedenle, sözleĢmede düzenlenen bazı haklar 

çocuk haklarının gerçekleĢtirilmesi ve çocukların sözleĢme ile belirlenen haklarından 

yararlanabilmeleri için devletlerin dikkate almak zorunda olduğu ve olağanüstü 

hallerde bile değiĢtirilemeyen temel ilkeler niteliğindedir (Yücel, 2005: 180). 

 

SözleĢme, evrensel normlarda ve bağlayıcı güce eriĢen bir noktada 

olduğundan, yayım tarihinden bir yıl sonra (29-30 Eylül 1990 tarihinde)  71 ülkeden 

devlet ve hükümet baĢkanlarının katılımıyla toplanan Çocuklar Ġçin Dünya 

Zirvesi‟nde:  “Çocukların YaĢatılması, Korunmaları ve GeliĢtirilmelerine ĠliĢkin 

Dünya Bildirgesi” ve bu bildirgenin uygulanması hususunda bir plan benimsenmiĢtir. 

Kısaca bu konudaki takvim belirlenmiĢ ve hedefler arasına eğitim, beslenme 

yetersizlikleri gibi konular da eklenmiĢtir.  

 

Türkiye Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ni 14 Eylül 1990‟da imzalamıĢ, 4058 

Sayılı Çocuk Haklarına Dair SözleĢmesinin Onaylanması Hakkında Kanun ile 

onaylamıĢ ve 23 Aralık 1994‟te de Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya 

koymuĢtur (Centel, 2010: 2). 
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 3.1.1.3.8. Diğer SözleĢmeler 

 

Yukarıda kısa bir biçimde değinilen sözleĢmelerin dıĢında, temel hak ve 

hürriyetler noktasında baĢka sözleĢmelerde bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:  Zorla 

ÇalıĢtırmanın Ortadan Kaldırılması SözleĢmesi (1957), Eğitim de Her Türlü 

Ayrımcılığa Dair SözleĢme (1960),  BM Ġnsan Çevresi Konferansı ve Stockholm 

Deklarasyonu (1972), BM Olağanüstü ve Silahlı ÇatıĢma Hallerinde Kadın ve 

Çocuklarının  Korunmasına Dair Bildiri (1974) ve Ġnsan Hakları Savunucularının 

Korunması Projesi (1998) gibi sözleĢme, bildiri ve deklarasyonlardır. 

 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda 20. yy “Ġnsan Haklan Çağı” olarak 

nitelenebilinir. Bu süreçteki en önemli durumlardan birisi de bu hak, hürriyet ve 

özgürlüklerin, kuramsal alandan çıkıp uygulama alanına girmesi, güvence sistemine 

kavuĢturulması yönündeki adımlar ve ilerlemelerdir. 

 

 Ġnsan Haklarının Korunması ve güvence altına alınması, önceleri esas 

itibariyle bir iç hukuk, bir anayasa sorunu olarak görülmüĢtür. Bu yaklaĢım 

günümüzde Türkiye için de geçerlidir. Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 

Korunması, özellikle Ġkinci Dünya savaĢından bu yana devletlerin iç iĢi olmaktan 

çıkmıĢ uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır” (Gölcüklü, Gözübüyük, 1994: 3). 

 

3.1.2. Avrupa Konseyinde Ġnsan Hakları 

 

 

Ġnsan hakları alanında BM‟nin düzenlemeleri ve Avrupa‟daki etkili 

düzenlemeler önemlidir. Bu nedenle insan haklarının geliĢim sürecinde bu konuya da 

değinmek gerekmektedir.  
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 3.1.2.1. Avrupa Konseyi ve Ġnsan Hakları 

 

Avrupa Konseyi 1949‟da Londra‟da kurulmuĢtur. Avrupa Konseyi‟nin 

çalıĢmaları arasında insan haklarının korunması konusu önceliklerden biri 

durumundadır. Bu konseyin kuruluĢunu oluĢturan statüde açık bir Ģekilde 

görülmektedir.  

 

Statünün amaçlarını içeren 1. maddede insan hak ve ana hürriyetleri ile ilgili 

olarak “insan hakları ve ana hürriyetlerinin korunması ve daha ileri düzeylerde 

gerçekleĢmesi konusunda sözleĢmeler” yapılmasından ve ortak eylem yolu ile 

bunların izlenmesinden söz edilmektedir. 3. maddede ise konseye üye her ülkenin,  

hukukun üstünlüğü ilkesiyle insan hakları ve temel özgürlüklerden kendi 

vatandaĢlarını yararlandırma ilkesini peĢinen kabul etmiĢ sayılacağı belirtilmekte ve 

8. maddede bunlara riayetsizlik halinde üye ülkenin temsil hakkının askıya 

alınabileceği, hatta Konsey Bakanlar Komitesi‟nce üyeliğinin sona erdirilebileceği 

ifade edilmektedir (Pıtırlı, 1989: 28).  

 

Avrupa Konseyi‟nin insan hakları konusundaki en önemli düzenlemesi 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin hazırlanıp kabul edilmesi ve buna bağlı olarak 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nin oluĢturulmasıdır. 

 

 3.1.2.2. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 

 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS) Avrupa Konseyi‟ne üye devletler 

tarafından hazırlanmıĢ ve 4 Kasım 1950‟de kabul edilmiĢ uluslararası bir 

sözleĢmedir. SözleĢmenin konusu devletlerarası iliĢkiler olmayıp, insan hak ve 

özgürlüklerini ortak bir güvence sistemiyle teminat altına almaktır. Bu yönüyle 

sözleĢme diğer uluslararası sözleĢmelerden ayrılmaktadır. SözleĢmenin amacı; 

konusu ve çok taraflı olmasından kaynaklanan yapısal konumu nedeniyle 

sözleĢmenin yorumunda uluslararası hukuk kuralları ile yetinilmemiĢ, sözleĢmeye 

özgü yorum teknikleri geliĢtirilmiĢtir (Metin, 2008: 92). 
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3 Kasım 1953‟te yürürlüğe girmiĢtir. AĠHS üç temel bölümden oluĢmaktadır. 

Hak ve özgürlüklerin ardından, ikinci bölüm denetim mekanizmasını ve iĢleyiĢini, 

üçüncü bölüm de çekinceler, imza ve onay kısmı gibi mevzuları barındırmaktadır. 

Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer noktada, SözleĢme eklerinde yer alan hakların 

sınırlı oluĢu ve bu açıdan sözleĢmenin tüm hak ve özgürlükleri kapsamamasıdır.  

 

Bu hakların bütün üye ülkelerde, standart bir koruma mekanizmasına 

bağlanmasının ve bu konudaki ihlallerin fiilen kaldırılmasının neredeyse imkansız 

olmasının da göz önünde bulundurulduğu söylenebilir. Çünkü ülkelerin iktisadi 

geliĢmiĢlik düzeyleri ve mali olanakları farklıdır. Bütün üye ülkelerde iktisadi ve 

sosyal hakların aynı düzeyde güvence altına alınması mümkün görünmemektedir  

(Erdoğan, 2001: 154). 

 

AĠHS giriĢ kısmında insan hak ve özgürlükleri konusunda koruyucu ve 

geliĢtirici rolünü vurgulamıĢ ayrıca devletler arası iliĢkilere bu konuda çok önemli 

iĢlevler düĢtüğünü de belirtmiĢtir. Yine bu konuda somut bir örnek verilirse; Ġnsan 

hakları öğretiminin okullarda yapılması, eğitim sisteminde bu konuya yer verilmesi, 

sözleĢme‟nin imzalanması ve onaylanması nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerden 

biridir denilebilinir.  

 

AĠHS‟nin hak ve özgürlükleri kapsamlı ve somut bir Ģekilde tanımlaması, hak 

ve özgürlükleri güvence altına alan bir denetim mekanizması getirip, bu 

mekanizmayı da üye devletler açısından yaptırıma bağlaması hususu önemlidir. 

AĠHS‟nin getirdiği denetim mekanizmasında baĢlangıçta üç organ yer almaktadır.  

Bunlar; insan hakları ile ilgili Ģikâyetleri inceleyen ve 1954 yılında kurulan Avrupa 

Ġnsan Hakları Komisyonu, 1959‟da faaliyete baĢlayan Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesidir. Fakat 1 Kasım 1998‟te 11 

no‟lu Protokol‟ün yürürlüğe girmesiyle Komisyon ve Divan kaldırılarak, yerine tam 

zamanlı çalıĢan tek bir mahkeme kurulmuĢtur. AĠHS‟nin önemli özelliklerinden biri 

de yorumun dinamik yapısıdır. Bunun anlamı sözleĢmenin toplumun değiĢen 

değerlerini, standart ve beklentilerini yansıtmasıdır.  Örneğin AĠHM sözleĢmenin 3. 
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maddesine iliĢkin bir davayı izlerken sözleĢmenin günümüz koĢullarında 

yorumlanması gereken canlı bir organizma olduğunu belirtmiĢtir (Reidy, 2002: 8). 

 

Bu hususların izahının ardından denilebilinir ki; iĢlerlik açısından denetim 

mekanizması son derece önemlidir yani Ġnsan haklarının anayasalarda yer 

almasından sonra bir denetim mekanizması ile denetlenmesi gerektiği esastır. 

AĠHS‟de bu denetimi yürütmekte olan bir mahkeme kurulmuĢtur.  

 

AĠHS‟de haklar ve özgürlükleri tanımlayan 1. bölümde; 2.  maddede yaĢama 

hakkı güvence altına alınmaktadır. 3. maddede iĢkence yasaklanmakta, 4. maddede 

kölelik ve zorla çalıĢtırma yasağı belirlenmekte,  5. maddede özgürlük ve güvenlik 

hakkı tanımlanmakta, 6. maddede adil yargılanma hakkından söz edilmekte, 7. 

maddede cezaların yasal dayanağının olması zorunluluğundan,  8. maddede özel 

hayatın ve aile hayatının korunması gereğinden,  9. maddede düĢünce, vicdan ve din 

özgürlüğünden, 10. maddede ifade özgürlüğünden, 11. maddede dernek kurma ve 

toplantı özgürlüğünden, 12. maddede evlenme hakkının bütün kadın ve erkeklerin 

doğal hakkı olduğundan, 13. maddede herkesin bu sözleĢmede tanınan hak ve 

özgürlükleri için ulusal bir makama etkili baĢvuru hakkı olduğundan, 14. maddede 

ayrımcılık yasağından, 15. maddede olağanüstü hallerde sözleĢmeci tarafların bu 

sözleĢmeyle taahhüt altına girdikleri konuları askıya alabilmeleri hususundan,         

16. maddede yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanmasından, 17. maddede bu 

sözleĢmede tanınan hakların kötüye kullanılıp amacı dıĢına çıkılmasının 

yasaklanmasından, 18. maddede hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının sınırlarından 

söz edilmektedir  (Özeroğlu, 2004: 55-56).  

 

        AĠHS‟de ilk maddelerde temel haklar olan yaĢama hakkına yer verilmiĢtir. 17. 

ve 18. maddeler ise sözleĢmenin bir nevi uygulanabilirliğinden bahsetmiĢtir. 

AĠHS‟nin 1. maddesi ile taraf devletler, bu SözleĢme‟de ve protokollerinde yer alan 

hak ve özgürlükleri “kendi yetki alanları içinde bulunan herkese tanımayı kabul 

etmektedir. Bu kapsamda, bir devlet öncelikli olarak korunan haklara müdahaleden 

kaçınma yönünde negatif bir yükümlülük altına girmektedir (Murdoch, 2007: 20).  
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SözleĢmenin 2. maddesinde yaĢama hakkı düzenlenmiĢtir. En genel ifade ile 

yaĢam hakkı yeryüzünde bir insansal varlık olarak var olmak ile ilk özgürlük 

olmakta; bu özgürlüğün somutlaĢması ise temeldeki ilk hakkını oluĢturmaktadır ve 

bu yaĢam hakkı olarak değerlendirilmektedir (Savcı, 1970: 19). 

 

 AĠHS‟ne göre yaĢam hakkı 2. maddede düzenlenmiĢtir ve herkesin yaĢam 

hakkının yasanın koruması altında olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kuvvete 

baĢvurmanın kesin    zorunluluk haline gelmesi sonucunda öldürme fiili meydana 

gelmiĢse, ilgili maddenin ihlali suretiyle gerçekleĢmiĢ sayılmaz demektedir. Bunlar: 

Bir kimsenin yasadıĢı Ģiddete karĢı korunması, usulüne uygun olarak tutuklu bulunan 

bir kiĢinin kaçmasını önlemek ve isyanın yasaya uygun olarak bastırılması 

hususlarında denmiĢtir.  

     

SözleĢmede yukarıdaki Ģekilde yer alan yaĢam hakkı kuĢkusuz insan 

haklarının ve temel olan tüm hakların özünü teĢkil etmektedir; çünkü bu hakkın 

olmaması diğer hakları anlamsız kılmaktadır (Korff, 2006: 9-10). 

 

YaĢama hakkını düzenleyen maddede “yaĢamdan mahrum bırakılma” konusu 

da ele alınmıĢtır. Buna göre kiĢilerin ölümü ile sonuçlanan belirli eylemlerin 

belirtilen kriterlere uyması halinde, ilgili maddenin ifadesiyle “bu maddenin ihlali 

suretiyle yapılmıĢ sayılmaz” denmektedir; daha açık bir ifade ile yaĢam hakkının 

ihlali olarak değerlendirilmemektedir.  Bu hâl, herhangi bir kimsenin yasadıĢı Ģiddete 

karĢı korunması, usulüne uygun bir biçimde yakalama ve kaçmanın önlenmesi için 

ve yasaların öngördüğü Ģekilde ayaklanma ya da isyanın yasalara uygun olarak 

bastırılması sayılmıĢtır. Bu maddede mülkü korumak amaçlı güç kullanımı bu listeye 

dâhil edilmemiĢtir. Buna göre mülk ile birlikte yaĢam da tehlike altında olmadıkça 

mülkü korumak amacıyla ölümcül güç kullanımı meĢru görülememektedir (Korff, 

2006: 22). 
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AĠHS‟nin 3. maddesinde ele alınan iĢkence yasağı; “Hiç kimse iĢkenceye, 

gayri insanî yahut haysiyet kırıcı cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 3. Madde AĠHM‟nin çoğu kez belirttiği gibi demokratik toplumun 

temel değerlerinden birini koruma altına almaktadır. SözleĢme, terörizm ve organize 

suçlarla mücadele gibi en zor koĢullarda bile iĢkence, insanlık dıĢı ya da alçaltıcı 

muameleyi ve cezayı mutlak terimlerle yasaklamaktadır. ĠĢkence yasağı, sözleĢmenin 

15. maddesine göre ulusun yaĢamını tehdit eden olağanüstü durumlarda bile, 

yükümlülüğün sınırlanması (derogation) yoluna gidilemeyen bir hakkı 

düzenlemektedir (Doğru, 2006: 73). 

 

AĠHS 3. maddesi demokratik toplumlar açısından çok önemlidir. ĠĢkence veya 

kötü muamale sözleĢme içerisindeki bir yasak olmakla kalmayıp uluslar arası 

hukukun da bir parçasıdır. Yine AĠHS 4. Maddede ise kölelik ve zorla çalıĢtırma 

yasağı belirlenmektedir. Değinilmesi gereken bir hususta maddenin, insanı zorla 

çalıĢtırma anlamına gelen „angarya‟yı kesin bir dille yasaklanmıĢ olmasıdır. Bunların 

yanı sıra askerlik hizmeti, bazı tutukluluk halleri, normal vatandaĢlık sorumlulukları 

kapsamında ele alınan her tür çalıĢma ve bazı doğal afet durumları zorla çalıĢtırma 

olarak değerlendirilmemiĢtir. 

 

AĠHS 5. maddede özgürlük ve güvenlik hakkı tanımlanmaktadır. Yine 

sözleĢmede bazı durumların varlığı dahilinde ve kanuna uygun olarak belli hallerde 

kiĢinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasını, „kiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ‟nın 

ihlali olarak görmemektedir.  

 

SözleĢmenin 6. maddesin de ise adil yargılanma hakkının unsurları 

belirtilmiĢtir. Aleni bir Ģekilde, makul süre içerisinde, hakkaniyete uygun ve 

bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanması gerekmektedir. 
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Adil yargılanma hakkı, AĠHS‟nin 6. maddesinde sayılan unsurlar ve bu 

unsurların yanında dava hakkı, silahların eĢitliği gibi unsurları da içermektedir (Mole 

ve Harby, 2001: 4).  

 

AĠHS‟nin 7. maddesi de yine önemlidir. Maddenin birinci fıkrasında, 

iĢlendiği takdirde kanunda suç olarak nitelendirilmemiĢ bir eylem nedeniyle 

cezalandırılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise ceza 

kanunlarının geriye yürümesi yasağına bir istisna getirilmiĢtir. Ayrıca bu ilkenin 

iĢlendiği zaman “uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre” suç 

sayılan eylemlerin kovuĢturulmasına engel teĢkil etmeyeceği belirtilmiĢtir.  

 

Bütün bu bilgiler ıĢığında  birtakım maddelerin detaylı bir Ģekilde 

incelenmesine devam edilirse: AĠHM 9. maddesinde ele alınan düĢünce, vicdan ve 

din özgürlüğü, maddenin ilk fıkrasına göre insanların düĢünce, vicdan ve din 

özgürlüğünü ilan etmektedir denilebilinir. Ancak ikinci fıkra ile bu güvencenin 

mutlak olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

DüĢünceyi açıklama özgürlüğünde tam olarak nasıl bir durum söz konusudur 

denilirse, tam olarak birey Ģeklinde hissedilebilmesi açısından bu özgürlüğe imkan 

tanınması gerektiği görülür. 

 

Diğer bireylerin de öğrenme ve bilgilenme özgürlüklerinin kaynağını 

düĢünceyi açıklama özgürlüğü oluĢturmaktadır. Bu özgürlüğe müdahalede bulunmak 

Ġnsan haklarına aykırılık teĢkil etmektedir. 9. maddenin düĢünce, vicdan ve din 

kavramlarını kullanarak, kapsamını çok geniĢ tuttuğu görülse de; içtihat kararları 

daha dar bir kapsamı içermektedir. Örneğin bir azınlık grubuna ait olma “vicdanı” 

(ve dolayısı ile bir grubun kültürel kimliğini koruma hedefi) 9. maddeye ait bir konu 

yaratmamakta; inanç,  görüĢ kavramı ile aynı anlama gelmemektedir. Bunun yerine 

9. madde korumasına giren Ģahsi inançlar “belirli bir ikna edicilik, ciddiyet, bağlılık 

ve önem seviyesine sahip” olmalıdır ve insan onuruna saygıyla bağdaĢır nitelikte 
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addedilmelidir. Bu açıdan inanç “insan yaĢamı ve davranıĢının önemli ve temel bir 

yönüne” iliĢkin olmalıdır ve aynı zamanda, Avrupa demokratik toplumunda 

korunmaya değer addedilmelidir (Murdoch, 2007: 11).   

 

AĠHS‟nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğü de insan hakları 

hukukunun temel maddesi durumundadır. DüĢünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü  

birbirinden farklı kavramlar olarak değerlendirilebilmektedir. Ġfade özgürlüğü 

düĢünce özgürlüğü ile varlık kazanan bir özgürlüktür. Ġfade özgürlüğü niteliği gereği 

düĢünce özgürlüğünden farklıdır. DüĢüncelerimizi, somutlaĢtırmak yani paylaĢmak 

noktasındaki metod ifadelerdir. Yine bu konuda AĠHS‟nin 10. maddesinin 2. fıkrası 

sınırlamaları belirtmekte, sınırlamanın kanun ile yapılması gerektiğini 

vurgulamaktadır.  

 

AĠHS 11. maddesinde ise dernek kurma ve toplantı özgürlüğünden 

bahsedilmektedir. Maddede koruma altına alınan haklar, demokratik bir toplumun 

sosyal ve siyasal değerleridir. Maddenin birinci paragrafında dernek özgürlüğü, 

toplanma ve sendika özgürlüğü ile birlikte açıklandıktan sonra, ikinci paragrafta 

genel anlamda örgütlenme özgürlüğünün dolayısı ile dernek özgürlüğünün sınırlarına 

yer verilmiĢtir. Buna göre dernek özgürlüğü, ikinci paragrafta sayılan amaçlarla ve 

ancak kanunla sınırlanabilmektedir. Sınırlamada geçerli olan kıstas ise demokratik 

toplum gereğidir. SözleĢme, ikinci paragrafının devamında, genel sınırlama 

sebeplerine ek olarak polis, güvenlik güçleri ve devlet memurlarının örgütlenme 

hakkına dair bazı yasal kısıtlamalar getirilebildiğini de belirtmiĢtir (Aslan, 2005: 20). 

 

AĠHS‟nin 12. maddesinde ele alınan evlenme hakkı da evlenme çağındaki 

kiĢilerin kiminle evlenecekleri konusunda özgür olmaları gerektiği ele alınmıĢ, ayrıca 

evlenmeme hakkı da koruma altına alınmıĢtır. 

 

AĠHS‟nde yine önemli maddelerden birisi de 13. maddedir. Bu madde de 

etkili baĢvuru hakkını düzenlemektedir. SözleĢmede bu hak; “Bu SözleĢme‟de 
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tanınmıĢ olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan 

kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmıĢ da olsa, ulusal bir makama 

etkili bir baĢvuru yapabilme hakkına sahiptir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir.   

 

AĠHS 15. maddesine yine kısaca değinmekte yarar vardır. Çünkü bir ulusun 

yaĢamını tehdit eden savaĢ ya da olağanüstü durumda SözleĢmeye taraf devletlere, 

sözleĢme ile belirlenen insan hak ve özgürlüklerini askıya alabilme olanağı ele 

alınmıĢtır. ġunu ifade edebiliriz ki sözleĢme hakları düzenlediği gibi sınırlarını da 

belirlemiĢtir.  

 

AĠHS 17. maddesi hakların kötüye kullanılmasının yasaklanmasını 

düzenlemektedir. Bu hüküm maddede: “Bu SözleĢme hükümlerinden hiçbiri, bir 

devlete, topluluğa veya kiĢiye, SözleĢme‟de tanınan hak ve özgürlüklerin yok 

edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniĢ ölçüde sınırlamalara 

uğratılmasına yönelik bir etkinliğe giriĢme ya da eylemde bulunma hakkını sağlar 

biçimde yorumlanamaz.”Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

 

Tüm bunların yanı sıra sözleĢmenin diğer bir ayırt edici özelliği koruma altına 

aldığı hakların ihlâli halinde hangi devlete vatandaĢlık bağı ile bağlı olduğun 

konusunda bir ayrım yapmaması, kısacası devletin egemenlik hakkını kullandığı 

sınırlar içerisinde her kime karĢı olursa olsun iĢlenmiĢ olan hak ihlalleri ile ilgili 

olarak mahkemeye yapılan müracaatları değerlendirmeye alma yetkisini vermiĢ 

olmasıdır. Ülkemizde, SözleĢmenin iç hukukta uygulanması için anayasaya uygun 

olması Ģartı aranmamaktadır. Zira SözleĢme; TBMM‟de öncelikle görüĢülerek oy 

birliği ile kabul edilmiĢ ve iç hukukun bir parçası haline gelmiĢtir (Selçuk, 1999: 

403).  

 

Türkiye bireysel baĢvuru hakkını 28 Ocak 1987‟ de tanımıĢtır. Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi (AĠHM)‟nin kurulmasından sonra ise artık baĢvuru hakkını 

tanıma uygulaması kaldırılmıĢ, kendiliğinden AĠHS‟ye taraf devletler mahkemenin  
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zorunlu yargı yetkisini kabul etmiĢ sayılmıĢlardır. Türkiye‟nin durumuna 

bakılırsa; Mahkemenin yargı yetkisini tanıyan beyanımızda çekincelerimizi 

bildirmekle beraber Bakanlar Kurulunun 1992 yılındaki kararı ile söz konusu 

çekincelerin kaldırıldığı Konseye bildirilmiĢtir. 

 

3.1.2.3. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve 1982 Anayasası 

 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi AĠHS 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa 

Konseyi‟ne üye devletler tarafından imzalanmıĢ, 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢ ve Türkiye, SözleĢmeyi 4 Kasım 1950 tarihinde imzalamıĢ, 18 Mayıs 1954 

tarihinden itibaren ise SözleĢme Türkiye bakımından yürürlüğe girmiĢtir.  

 

SözleĢme tüm Avrupa ülkelerini etkilediği gibi Türkiye‟yi de etkilemiĢ ve 

çeĢitli anayasal değiĢiklikler bu sözleĢmeye göre uyarlanmıĢtır. SözleĢme 

hükümlerinin iç hukuka etki etmesi konusunda bir tartıĢma bulunmamaktadır ve taraf 

devletler SözleĢme hükümlerini iç hukukta etkin biçimde uygulanmasını sağlamakla 

ve iç hukuklarındaki düzenlemeleri SözleĢme ile uyumlu hale getirmekle 

yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği de AĠHM denetimine 

tabidir (Yanık, 2008:1145).  

 

AĠHS‟nin I. Maddesine göre taraf devletler sözleĢmede yer alan hak ve 

özgürlükleri yetki alanlarındaki bireylere uygulamakla yükümlüdürler ve bu 

yükümlülüğün ne Ģekilde yerine getirileceği devletlere bırakılmıĢtır. Ancak 

devletlerin seçtikleri yolların da sözleĢmeye uygun olması gerektiği belirtilmiĢtir 

(Türmen, 2000: 32). 

 

Yine anayasa açısından uluslararası sözleĢmelere bakılırsa: 1982 Anayasası 

uluslararası sözleĢmelerin iç hukuktaki anlam ve değerini izah etmiĢtir. 1982 

Anayasası “Milletlerarası antlaĢmaları uygun bulma” baĢlığını taĢıyan 90. maddenin 

son fıkrası konuyu düzenlerken iki kural koymaktadır. Ġlk olarak usulüne göre 
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yürürlüğe konulmuĢ milletler arası antlaĢmalar kanun hükmündedir. Ġkinci olarak 

usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuĢ milletler arası antlaĢmalar hakkında 

Anayasa‟ya aykırılık iddiasında bulunulamaz. Bunlar hakkında Anayasa 

Mahkemesi‟ne dava açılamaz. 

 

2004 yılında Anayasa‟nın 90. maddesine “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 

temel hak ve özgürlüklere iliĢkin milletler arası antlaĢmalarla kanunların aynı konuda 

farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası 

antlaĢma hükümleri esas alınır” ifadesi eklenerek uluslararası antlaĢmaların 

üstünlüğü vurgulanmıĢtır (Yanık, 2008: 1156).  

 

Böylece insan hakları alanında ortaya çıkabilen bir uyuĢmazlığın çözümünde 

uluslar arası sözleĢmeler ile yasalar arasında ihtilaf varsa uluslar arası sözleĢmelere 

öncelik tanınacaktır. Böylece AĠHS doğrudan uygulanacak iç hukuk metni haline 

gelmiĢtir. Artık yargı kararlarında kullanılan “gerekçeler” doğrudan doğruya insan 

hakları sözleĢmeleri olabilmektedir (Gören, 2006: 92).  

 

1982 Anayasasının, antlaĢmaların iç hukuktaki yerine iliĢkin doğrudan 

düzenleme öngördüğü 90. madde yanı sıra, dolaylı olarak yer verdiği 15, 16, 42 ve 

92. maddelerde de antlaĢmalara iliĢkin düzenlemeye yer vermektedir.  

 

Anayasa Mahkemesi, bu güne kadar vermiĢ olduğu kararlarında SözleĢme‟yi 

yasal değerde kabul etmiĢ ve Cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak sayılan 

Anayasa‟nın 2. maddesindeki “insan haklarına saygılı devlet” ilkesinden hareketle, 

AĠHS‟ni “destek ölçü norm” olarak kullanmıĢtır. Bu nedenle, Avrupa Modeli 

Anayasa ve yargısının geliĢmesi, uygulama yönünden geniĢlemesi ve yayılması 

bağlamında, “Hukuk Devleti” kavramı, daha iĢlevsel ve amaçsal gözükmektedir. 

Hatta geliĢim çizgisinin, cumhuriyet-demokrasi-hukuk devleti doğrultusunda olduğu 

öne sürülebilir. Bu açıklama biçimi ne Cumhuriyet kavramının değer yitiriĢi, ne de 

demokratik rejimin aĢılmıĢ bulunduğu yanılgısına götürür. Tam tersine, her iki 
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kavramın önemini ve Hukuk Devleti biçimindeki yapılanmada yeni öğelerle yeniden 

yorumlanması gereğini ortaya koyar (Kaboğlu, 1997: 198).  

3.1.2.4. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi  

 

           Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin en önemli özelliği sözleĢme ve ek 

protokoller çerçevesinde aleyhine baĢvurulan sözleĢmeci devletin sözleĢmenin ihlali 

nedeniyle hukuki açıdan bağlayıcı olan bireysel baĢvuru yoluyla ulusal denetim 

mekanizmasını oluĢturmasıdır (Gözlügöl, 2002:112). 

 

         Avrupa insan Hakları SözleĢmesi yürürlüğe girdikten sonra, olmazsa olmaz 

Ģeklinde önem arz eden denetim mekanizmasının etkin olabilmesi açısından gerekli 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve mahkemenin kurulabilmesi için en az sözleĢmeye taraf sekiz 

devletin mahkemenin zorunlu yargı yetkisini tanıması Ģartı 1958 yılında sağlanmıĢtır. 

Sonuç itibarı ile mahkemenin yargıçlarının seçilmesi 1959 yılında gerçekleĢtirilerek 

denetim mekanizması iĢler hale getirilmiĢtir. 

 

 Ayrıca yine değinilmelidir ki, AĠHS ile belirtilen bireysel baĢvuru hakkı, 

insanın temel hak ve özgürlüklerinin uluslararası anlamda korunması noktasında 

getirilen ciddi anlamda önemli bir adım olmuĢtur.  

 

3.1.2.5. Avrupa ĠĢkencenin ve Ġnsanlık DıĢı veya AĢağılayıcı Ceza 

                        Muamelesinin Önlenmesi SözleĢmesi 

 

1988 yılında kabul edilen, Avrupa ĠĢkencenin ve Ġnsanlık DıĢı veya 

AĢağılayıcı Ceza Muamelesinin Önlenmesi SözleĢmesi‟nin  temel amacı Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ndeki iĢkence yasağını daha etkin hale getirmektir. 

SözleĢme Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi‟nin kararı doğrultusunda 26 Kasım 

1987 tarihinde imzaya açılmıĢtır. Türkiye, Avrupa Konseyi‟ne üye taraf olarak, 

SözleĢmeyi ilk imzalayan devletler arasında olmamakla birlikte, ilk onaylayan 



78 

 

devlettir. SözleĢme 26 ġubat 1988 tarihinde onaylanarak 1989 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. SözleĢmede, iĢkence ile ilgili yeni kavramlar dile getirilmemekte, 

komitenin kuruluĢu, amacı ve yetkileri belirtilmektir. SözleĢmenin 1. maddesine 

uygun olarak Avrupa ĠĢkenceyi Önleme Komitesi kurulmuĢtur. Komite, taraf 

devletin, ülkesinde iĢkence ve kötü muameleleri önleme, bu konudaki durumu 

iyileĢtirme, bu eğilimlere son veren düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda 

kararlı olmaması, bu konuda çaba göstermemesi, kendisi ile iĢbirliğine yanaĢmaması, 

kendisinin verdiği öneri ve kararları uygulamaması karĢısında yaptırım olarak, 

düzenlenen raporları kamuoyuna açıklama yetkisine sahiptir. Bu SözleĢme, 

AĠHS‟nin 3. maddesiyle ilgili mağdur olduklarını ileri süren kiĢilerin korunmasını ve 

iĢkencenin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu koruma, önleyici niteliktedir (Gülmez, 

1991: 20). 

 

            3.1.2.6. Ulusal Azınlıkların Korunması Ġçin Avrupa Çerçeve 

                         SözleĢmesi 

 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması için SözleĢmeyi 5 Kasım 

1992‟de imzaya açmıĢtır. SözleĢmenin amacı yine belirtilmektedir. Konsey daha 

yoğun ve güçlü bir birliği ideal edinmiĢ ve hedeflemiĢtir. Bu konuda izlenen 

yöntemlerden birisi de Ġnsan haklarını ve temel özgürlükleri korumak ve daha fazla 

geliĢtirmektir ve bu husus sözleĢmeye eklenmiĢtir. Yine sözleĢmenin giriĢinde 

Avrupa kıtasındaki istikrar, demokratik güvenlik ve barıĢ için ulusal azınlıkların 

korunmasının temel bir öğe olduğu belirlemesinde bulunulmuĢtur. Türkiye, Andora, 

Monaco ve Fransa ile beraber SözleĢmeyi onaylamayan ve imzalamayan 4 devletten 

biridir.  

 

            3.1.3. Avrupa Birliği ve Ġnsan Hakları 

 

Avrupa Birliği için vazgeçilmez değer olarak kabul edilen özgürlük, hukuk 

devleti anlayıĢı; siyasi, etnik, kültürel, din ve dil azınlıklarının korunması, sosyal 
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devlet düzeni, laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü günümüz Avrupa‟sının temel 

kültürel kriterlerini oluĢturmaktadır (Arsava, 2001: 35- 36). 

 

Yine bu baĢlık altında Türkiye‟nin AB süreci ile ilgili olarak önemi büyük 

olan Kopenhag Kriterleri‟nden bahsetmek gerekir. Bu noktada AB‟ye girmeye aday 

ülkeler çeĢitli değerlendirmelere ( demokrasi, hukuk devleti, insan haklarına saygı 

gibi) tabi tutulmuĢtur. Pek tabi kadınlara karĢı ayrımcılığın yasaklanmıĢ olması, 

konseyin sözleĢmelerinin (insan hakları ile ilgili olan) kabul edilmiĢ olması dikkate 

alınmaktadır). Netice itibari ile belirtmek gerekir ki Türkiye‟nin AB yolundaki 

ilerlemesinin yani yol haritasının temelini belirleyen Kopenhag Kriterleri‟nin 

demokrasi ve insan hakları ile ilgili geliĢmelere hız ve öncelik kazandırdığı da inkar 

edilemez bir gerçektir. 

 

 3.1.3.1. Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı 

 

KüreselleĢme, dünyanın birçok bölgesinde yaĢanan demokratikleĢme ve 

modernleĢme hareketleri ve yoğunlaĢan etnik çatıĢmalar, uluslararası örgütlerin 

günümüzdeki rolünü de önemli ölçüde artırmıĢtır. Ayrıca, bu geliĢmeler sonucu, 

dünya politikasının ibresi de insan haklarının daha da geliĢtirilmesi ve korunması 

alanına doğru kaymıĢtır. Avrupa Komisyonu, Topluluğa ait ayrı bir insan hakları 

beyannamesinin hazırlanmasını önermiĢse de net bir beyanname kabul edilememiĢtir. 

5 Nisan 1977‟de kabul edilen “Ortak Bildiri” ile Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‟nden doğan temel hak ve hürriyetlere saygı duyulacağı belirtilmiĢtir. 

1978 “Kopenhag Bildirisi” ile de Topluluk için ileriye yönelik siyaset normlarını 

oluĢturan ortak ilkeler sayılmıĢtır. Bunlar insan haklarına saygı, sosyal adalet, hukuk 

devleti ve temsili demokrasi gibi ilkelerdir (Gündüz, 1999: 95).  

 

Bütün bu geliĢmeler ıĢığında ulaĢılan son nokta ise, 1970‟lerin sonundan beri 

tartıĢılan Topluluk için ayrı bir Temel Haklar ġartı‟nın hazırlanmasına 3- 4 Haziran 

1999‟da Köln‟de yapılan Avrupa Zirvesi‟nde karar verilmesidir.  AB‟de 1999‟da 

dönem baĢkanlığını devralan Almanya, Temel Haklar ġartı‟nın hazırlanmasına 
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büyük önem vermiĢtir. 1999‟da Almanya baĢkanlığında Köln zirvesinde kabul edilen 

sonuç bildirgesinde özgürlük, eĢitlik ve yargısal haklarla birlik vatandaĢlığına bağlı 

ekonomik ve sosyal hakları içeren bir temel haklar kataloğu hazırlanması kabul 

edilmiĢtir. 1999‟da Köln Zirvesi‟nden çıkan Konsey kararı uyarınca Avrupa 

Parlamentosu‟nun 2 Ekim 2000 tarihinde yapmıĢ olduğu genel kurul toplantısında 

kabul edilen Kurulun hazırlamıĢ olduğu “Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı 

Tasarısı” daha sonra Konsey tarafından 7 Aralık 2000 tarihinde törenle resmi bir 

bildiri (bildirge) olarak kabul ve ilan edilmiĢtir (Döner, 2003: 125). 

 

AB Temel Haklar ġartı; Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Avrupa Sosyal 

ġartı, ĠĢçilerin Sosyal Haklarına Dair Topluluk ġartı ve üye devletlerdeki anayasal 

gelenekler değerlendirilip hazırlanmıĢtır ve bu durum ġart‟ın baĢlangıç bölümünde 

de belirtilmiĢtir. ġart metni bu haliyle devrimci bir düzenleme olarak değil; ulusal, 

ulus üstü ve uluslararası alanda var olan hakların derlenmesi niteliğindedir (Metin, 

2002: 47).  

 

Bununla birlikte, Aralık 2000‟deki Nice Zirvesinde kabul edilen AB Temel 

Haklar ġartı, AB Anayasası AntlaĢmasının  2. bölümünü oluĢturmaktadır. AntlaĢma 

metnine eklenmesi ile birlikte bildirge olmanın ötesinde yasal  bağlayıcılık kazanan  

ġart, üye devletlerin ve birliğin içerisinde yani yargı sistemi dâhilinde yorumlanarak 

varlık bulmaktadır. 

 

Temel Haklar ġartını kaçınılmaz kılan AB‟nin siyasal hedefleri 

doğrultusunda, Avrupa vatandaĢlarının iktidarla iliĢkilerinde doğrudan 

dayanabildikleri bir hak ve özgürlük belgesine duyulan ihtiyaçtır (Döner, 2003: 128). 

 

Temel Haklar ġartı, sosyal haklar olarak nitelenen hakların büyük 

çoğunluğuna yer vermektedir. Bununla birlikte ġart‟ta yer alan bütün haklar 

düzenlenirken saygı gösterme ve koruma alanlarına dikkat edilmektedir. Sosyal 

Haklar düzenlenirken birçok yerde „güvence altına alınmıĢtır‟ ifadesi kullanılmamıĢ, 
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bunun yerine „tanıma‟ ve „saygı gösterme‟ deyimleri kullanılmıĢtır. Yine sosyal 

haklarla ilgili düzenlemelerde ulusal devletlerin yetkisine göndermede bulunulduğu 

görülmektedir (Metin, 2002: 50). 

 

AB Temel Haklar ġartı, Birlik düzeyinde temel hak ve özgürlükler ile ilgili 

bir katalog oluĢturmasının ötesinde, sadece birlik yurttaĢları için değil, birlikteki tüm 

yurttaĢları kapsayan hak ve özgürlükleri de içermesi açısından önemlidir. Komisyon 

sadece bireylerin yetki alanına giren temel hakları kapsayan bir ġart hazırlamayı 

değil, insan haklarını temel hakları ve medeni hakları tanımlayan modern bir ġart 

meydana getirmeyi amaçlamıĢtır. Temel Haklar ġartı, hukuki açıdan bağlayıcı 

olmasa da siyasal açıdan bağlayıcı bir metindir. Hukuksal anlamda bağlayıcılığın 

olmaması, belgenin siyasi ağırlığını etkileyen bir unsur değildir. AB‟nin en üst 

düzeyinde kabul edilip deklare edilen bir belge olarak ġart, AB politikasının insan 

hakları ayağını oluĢturan önemli bir metin olmasının yanı sıra, aday ülkeler açısından 

Kopenhag Zirvesi‟nde belirlenen insan hakları kriterlerinin ne anlama geldiğini 

tespite de yaramaktadır (Metin, 2002: 60- 61).  

 

3.1.3.2. Avrupa Adalet Divanı 

 

AB Hukuku içerisinde hakların korunması mevzusu gündemi sürekli bir 

Ģekilde meĢgul etmiĢtir ancak somut ilerlemelerin kaydedilmesi geri planda 

kalmıĢtır. Temel haklar konusu dünya gündeminde sürekli geliĢirken ve korunması 

artık anayasalar düzeyine çıkarılırken, AB‟nin de bu oluĢumların gerisinde 

kalmaması gerekmektedir. 

 

Temel haklar konusunda AB Hukuku‟nda oluĢan boĢluk, zamanla Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanı‟nın (ATAD) kararlarıyla doldurulmaya baĢlanmıĢ ve 

içtihat hukukuyla olumlu adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Kısacası AB hukuk 

düzeninde temel haklar yargıç hukuku üzerinden temin edilmektedir. ATAD temel 

hakları Topluluk hukukunun genel prensipleri olarak içtihatlarını da geliĢtirmiĢtir. 

ATAD, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AntlaĢması‟yla 1952 yılında 
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kurulmuĢtur. Divan, her üye ülkeden bir yargıçla oluĢturularak, her ülkenin ulusal 

hukuk sisteminin mahkemede temsil edilmesi mümkün kılınmıĢtır. Amsterdam 

AntlaĢması‟nın kabulü ile birlikte Adalet Divanı, Avrupa Birliği‟nin üçüncü ayağı 

olarak görülen adalet ve içiĢleri alanlarında iĢbirliği ve insan hakları ihlalleri 

konularında denetim yetkisi kazanıp Birlik içinde daha da güçlü konuma 

yükselmiĢtir (Arsava, 2000: 115). 

 

Maastricht AntlaĢması ATAD‟a güç kazandıran baĢka bir antlaĢma olmuĢtur.  

Mahkeme, temel haklar, iltica, kiĢilerin serbest dolaĢımı ve sivil konularda adli 

iĢbirliği gibi alanlarda yargılama yetkisine sahip olmuĢtur. Avrupa Birliği‟nde artan 

bütünleĢme süreci ile beraber Nice AntlaĢması ile yeni düzenlemeler de 

oluĢturulmuĢtur. AntlaĢma ile Mahkeme Ġçtüzüğü kabul edilmiĢtir (De Bucra, 2003: 

89). 

 

ATAD‟ın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunu bütün üye ülkelerde aynı 

biçimde yorumlayıp uygulayarak, herkes için eĢit bir hukuk düzeni yaratmaktır. Yine 

ATAD‟ın sahip olduğu yetkilerden birisi de üye ülke ile ilgili iddiaları soruĢturma ve 

gerekli gördüğü takdirde cezai iĢlem uygulama konusudur. Oturumlar genelde Büyük 

Divan‟da yürütülmektedir ve mahkeme üyeleri ile kanun sözcülerinden oluĢmaktadır. 

 

 3.1.3.3. AntlaĢmalarda Kabul Edilen Düzenlemeler  

 

 

1 Ağustos 1975‟te Helsinki Nihai Senedi adlı bir antlaĢma imzalanmıĢtır. 

AntlaĢmanın temeli AGĠT (Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı)‟e dayanmaktadır. 

AGĠT, “Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı” (AGĠK) adı altında 1970'li yılların 

baĢında Avrupa‟da güvenlik, iĢbirliği ve istikrar noktasında kurulmuĢtur. Belirli bir 

dönem AGĠT, konferans ve toplantılar Ģeklinde sürmüĢtür. 1973 yılında Helsinki‟de 

çalıĢmalarına baĢlayan Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı, iki yıl sonra söz 

konusu Helsinki Nihai Senedi‟ni imzalamıĢtır. Ġnsan hakları ve temel özgürlükler ile 

ilgili olarak antlaĢmada birtakım ilkeler yer almıĢtır. Bunlardan bazıları devletler 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1970
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arasında iĢbirliği, barıĢçıl yollardan çözümler, sınırların ihlal edilmemesi, toprak 

bütünlüğünün korunması gibidir. Tüm bu izah edilenlerle birlikte değinilmesi 

gereken önemli bir konu da Maastricht AntlaĢması‟dır. 

 

ġubat 1992‟de imzalanan ve resmi adı“Avrupa Birliği AntlaĢması” olan 

Maastricht AntlaĢması, Roma AntlaĢması‟nda çok önemli ve kapsamlı değiĢiklikler 

getirmiĢtir. AntlaĢma, gelecekteki Avrupa‟nın inĢası için gerekli zemini oluĢturma, 

Birliği oluĢturan toplumların kültür ve geçmiĢini göz ardı etmeden dayanıĢmayı 

güçlendirme, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri pekiĢtirme gibi tarihi ve siyasi 

hedefler çizmektedir (DTM,1999: 43- 44).  

 

 

Avrupa Birliği AntlaĢmasında (Maastricht AntlaĢması), Ekonomik ve Parasal 

Birliğin (EPB) aĢamaları, bu aĢamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar 

ve bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değiĢiklikler ayrıntılı olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, EPB‟nin gerçekleĢtirilmesi 

doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini 

teminen, bazı makro büyüklükler açısından, “Maastricht Kriterleri” olarak 

adlandırılan yakınlaĢma kriterleri tespit edilmiĢ ve söz konusu bu kriterlere 

uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiĢtir. (Dilekli ve 

YeĢilkaya, 2002: 1). 

 

Söz konusu kriterler aĢağıda yer almaktadır (Dilekli ve YeĢilkaya, 2002: 13):  

- Toplulukta fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin yıllık 

enflasyon oranları ortalaması ile, bir üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 

puanı geçmemelidir. 

 

- Üye ülkelerin kamu açıklarının GSYĠH‟lerine oranı %3‟ü geçmemelidir. 

 

- Üye devletlerin kamu borçlarının GSYĠH‟lerine oranı %60‟ı geçmemelidir. 
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- Üye ülkelerde uygulanan uzun vadeli faiz oranları, 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat 

istikrarı bakımından en iyi performansa sahip 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla 

aĢmamalıdır. 

 

- Son 2 yıl itibarıyla, bir üye ülkenin para birimi, diğer bir üye ülkenin para birimi 

karĢısında devalüe edilmemiĢ olmalıdır. 

 

Maastricht AnlaĢması ile, Topluluk hukuku içinde “üçüncü sütun” olarak 

nitelendirilen Adalet ve ĠçiĢleri alanında iĢbirliğinin öngörülmesi, temel haklarla 

ilgili korumanın önemini bir kat daha artırmıĢtır. Bu alanda iĢbirliği kapsamına giren 

konular temel haklarla çok yakından ilgilidir. Avrupa Birliği‟ni kuran ve bu nedenle 

de resmi olarak AB AntlaĢması olarak anılan Maastricht AntlaĢması‟nda AB‟nin 

insan hakları politikası yeni bir dönemece girmiĢtir. AntlaĢmanın önsözünün 3. 

paragrafında, Tek Senet‟ten kalan anlayıĢ yinelenmiĢ, “üye devletlerin özgürlük, 

demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk devleti ilkesine bağlı 

oldukları” vurgulanmıĢtır. Maastricht AntlaĢması‟nın esas önemi, önsözden ziyade 

metnin hükümleri arasına temel hak politikasının alınmasındaki kararlı tutumdandır.  

 

Bu durum dahilinde, temel hakların ve özgürlüklerin korunması Avrupa 

Birliği‟nin vazgeçilmez önkoĢuludur.  Bunun yanı sıra AntlaĢma, demokrasi ve 

yasaların üstünlüğü ile insan haklarına ve özgürlüklere saygının güçlendirilmesini, 

Avrupa Birliği‟nin ortak dıĢ güvenlik politikasının bir amacı olarak görmektedir.   

Bunların yanı sıra hem Avrupa Topluluğu hem de Avrupa Birliği AntlaĢması‟nı tadil 

eden Amsterdam AntlaĢması bulunmaktadır. Bu antlaĢma da temel hakların geliĢimi 

noktasında önemli bir adımdır. Bu konuda temel ilkelerin ihlali söz konusu 

olduğunda çeĢitli kararlar mevcuttur. 

 

Temel ilkelerin ağır ve sürekli biçimde ihlaline iliĢkin AB AntlaĢması‟ndaki 

yaptırım düzeneği, AT AntlaĢması‟nın Amsterdam AntlaĢması ile değiĢik 309. 

maddesinin 1. ve 2. fıkralarında da yer almaktadır AB AntlaĢması‟nın 7. maddesi 
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çerçevesinde Konsey, üye devletin AB AntlaĢması‟na iliĢkin haklarının kullanımını 

durdurursa, üye devlet AT AntlaĢması‟na iliĢkin oy hakkını da kullanamaz 

denmektedir. AB AntlaĢması‟nın    6. maddesinde öngörülen ortak ve temel ilkelerin 

ihlalinin Konsey tarafından saptandığı hallerde, üye devletlerin AT AntlaĢması‟ndan 

kaynaklanan diğer haklarının kullanımının durdurulması da ayrıca 

kararlaĢtırılabilmektedir (Göçer, 2000: 390-391). 

 

           3.1.4. Ġnsan Hakları Alanında Diğer Düzenlemeler  

 

 

Günümüzde toplumsal yaĢam içinde, özgürlük alanlarını geniĢletme 

konusundaki devam eden adımların bir sonucu olarak, demokrasi ve insan hakları 

tanımı giderek geliĢmiĢ, toplumsal ve  hatta ulusal tanımlamaların ötesine geçip 

evrensel bir varlık kazanmıĢtır. 

 

1969 tarihli Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile 1981 tarihli Afrika Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi de BM Ġnsan Hakları Bildirisi‟nin bölgesel düzeydeki diğer 

önemli yansımalarıdır. Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi de büyük ölçüde Avrupa 

Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nden esinlenmiĢtir. Komisyon ve Mahkeme sistemine göre 

iĢleyen bir mekanizmaya sahiptir. ABD ve Kanada, SözleĢme sistemine henüz dahil 

olmamıĢlardır, bu nedenle bir tür Güney Amerika Devletleri SözleĢmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Afrika Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde de öncelikle geleneksel 

kiĢisel ve siyasal haklar teyit edilmektedir. Asya kıtasında ise, kıta düzeyinde henüz 

bir insan hakları belgesi bile ortaya çıkmıĢ değildir. Ancak bu bölgesel düzenlemeler 

hiçbir zaman AĠHS kadar etkili olamamıĢ ve güçlü bir koruma mekanizması 

getirememiĢtir (Kaboğlu, 2001: 33).  

 

Bunların dıĢında ilk adıyla Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (AGĠK), 

sonraki adıyla Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT), bir konferanslar süreci 

baĢlatmıĢ, 1 Ağustos 1975‟te Helsinki Nihai Senedi‟nin kabulü ile birlikte, 

Avrupa‟da ciddi anlamda geniĢ bir katılım ile birlikte kurumsallaĢma yoluna 
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girmiĢtir. Yine bu konuda önemli bir alanı teĢkil eden Helsinki Nihai Senedi ise 

“Avrupa‟da Güvenliğe ĠliĢkin Sorunlar”, “Ekonomi, Bilim, Teknoloji ve Çevre 

Alanlarında ĠĢbirliği”, “Ġnsani ve Öteki Alanlarda ĠĢbirliği” isimli üç bölümden 

meydana gelmiĢtir. Sonuç itibariyle AGĠK ve AGĠT bünyesinde yapılan toplantılar 

ve sonuç olarak meydana gelen belgelerde insan hakları çok önemli bir alanı 

oluĢturmuĢtur. Bahsi geçen bu belgelerle varlık bulan ya da ortaya konulan hak ve 

özgürlükler insan haklarının geliĢimine büyük katkı sağlanmıĢtır. 
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           4. TÜRK ANAYASAL METĠNLERĠNDE VE 

BELGELERĠNDE ĠNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠ 

 

Bu bölümde, Türkiye‟nin insan hakları açısından hangi dönüĢümlerden geçip 

günümüze nasıl bir birikimle geldiği ele alınmakta ve esas olarak etkilenilen 

faktörlere kronoloji göz önüne alınarak değinilmektedir. Ġki baĢlıkta incelenen bu 

bölümde; ilk anayasal düzenlemelerin baĢladığı Osmanlı‟nın son döneminden 1921 

Anayasası‟na kadar olan süreç ve bu Anayasa‟dan sonraki zaman dilimi ele 

alınmıĢtır. 

 

4.1. OSMANLI DÖNEMĠ ANAYASAL METĠNLERĠ VE    

                   BELGELERĠNDE ĠNSAN HAKLARI 

 

Bu bölümde Osmanlı Devleti‟nin son dönemdeki yapılanması ele 

alınmaktadır. Dolayısı ile bu bölümde 19. yüzyıl Osmanlı‟sında insan hakları 

yönünden yapılan değiĢimler ve buna bağlı olarak bu değiĢimlerin toplum 

yapısındaki etkilerine değinilmektedir. Osmanlı Devleti‟nde insan hakları ile ilgili 

çalıĢmalar daha çok 19. yüzyıla dayandığından bu dönem çalıĢmaları ele 

alınmaktadır. Tabi eklemekte fayda vardır ki bu dönemin temeli 17. yüzyıldaki Batı 

tesirli ıslahat hareketlerine dayanmaktadır.  

 

Bu dönemde ilgili konularda yapılanlar askeri alanda yapılmıĢken, ıslahatların 

etkileri diğer kurumları da etkilemiĢ ve gitgide yapıda bir değiĢiklik olması gerektiği 

düĢüncesi doğmuĢtur. Yine aynı zamanlarda Avrupa‟da meydana gelen Fransız 

Ġhtilâli ve yaydığı özgürlük ve eĢitlik düĢüncesi çok uluslu yapıları derinden 

etkilemiĢtir. Osmanlı‟nın çok uluslu yapısı da Batı‟daki değiĢmelerden mutlaka ki 

etkilenmiĢ ve mutlak egemen olan padiĢahın hakları kısıtlanmaya baĢlamıĢ bu durum 

eĢitlik yolunda ilerlemeye neden olmuĢtur. Tanzimat ile bu düĢüncelerin temeli 

atılmıĢ ve meĢrutiyet ile çok farklı boyutlara ulaĢmıĢtır. MeĢrutiyet ile topluma tanın 
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haklar, insan hakları açısından önemlidir. Dolayısı ile bu döneme dair farklı bir önem 

mevcuttur ve ıslahatlardan yola çıkılarak, Osmanlı‟da eĢitlik ve özgürlük yönünden 

yapılan değiĢikliklere; bunların hukuki çerçevedeki yerine içte ve dıĢta meydana 

getirdiği yankılara da bu bölümde değinilmektedir. 

 

 4.1.1. Ulusal Hukuk Alanı 

 

Ġnsan hakları Osmanlı döneminde Ġslam hukuku kuralları çerçevesinde 

değerlendirilmiĢtir. Ġnsan haklarının yasal güvenceye kavuĢturulması, daha çok 1839 

tarihinde okunan Tanzimat Fermanı ve onu izleyen döneme rastlamaktadır. Özellikle 

bu fermanda cezaların kanunileĢmesi ve yargılamasız ceza olmaz ilkeleri gibi, kiĢi 

güvenliği açısından önemli geliĢmeler kayda geçmiĢtir. 1876 tarihli I.MeĢrutiyet‟in 

Anayasasında, insan hak ve özgürlükleri açısından Osmanlı yurttaĢına yönelik soyut 

bazı güvencelere yer verilmiĢtir. Batı Avrupa ülkelerinin anayasalarına girmeye 

baĢlayan sosyal ve ekonomik haklara yönelik olanaklar 1961 Anayasası ile 

giderilebilmiĢtir (Tezcan, 2010: 60). 

 

Ġnsan haklarının evrensel bir norm haline geliĢi kolay olmamıĢtır. Uzun ve 

sancılı süreçlerin ardından bir takım mesafeler kat edilmiĢtir ve halen ilerlemeye 

devam etmektedir çünkü ideale yaklaĢmak ve onu yakalayabilmek ancak atılan cesur 

ve kararlı adımlarla mümkün olabilir. ĠĢte bu zorlu yolculuk, Eski Yunan‟daki 

Sofistler ve Ortaçağdaki cesur filozofların sonrasında evrensel hukuk kategorisi 

olarak meydana gelmiĢtir. Bu noktada en baĢından beri devam eden ideali 

yakalayabilme hedefimiz sürmektedir. Yine bu yolculuğa çeĢitli etapları ile 

değinirsek farklı duraklarla karĢılaĢmamız da söz konusu olmaktadır. 

 

 Türklerin 300 yılı aĢan mücadeleli bir süreçten sonra Ġslamiyet‟i 

benimsedikleri bilinir. Ama birbirinden farklı kültürlerin yaĢadığı geniĢ alanlara 

yayılan Türkler hem Ġslam öncesi kendi yaĢam biçimlerine, hem yeni yayıldıkları 

ülkelerin kültürlerine hem de Ġslamiyet‟in kurallarına uyarak çeĢitli hukuk 
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sentezlerine ulaĢmıĢlardır (TBA, 2001: 112). Burada esas olarak Eski Türk 

Devletlerinin kurumsal yapısını etkileyen hukuksal yapılar ele alınmaktadır. 

 

Eski Türk toplumları göçebelik ölçülerini çok aĢan, ileri ve geliĢmiĢ bir 

yapıya sahipti. Kadın erkek arasında o çağlarda görülmemiĢ derecede bir (nisbî) 

eĢitlik ve o dönemlerde, hoĢgörüden de öteye uzanıp bir din özgürlüğü gibi 

nitelenebilen davranıĢlar, Ġslam öncesi Türk toplumunun konumuz bakımından 

oldukça iyi bir düzeye sahip bulunduğunu göstermektedir. Ġslam öncesinde çeĢitli 

Türk lehçelerinde “erkinlik”, “irilik” gibi “hürriyet-özgürlük” kavramlarını 

karĢılayan kelimelerin varlığı da bu söylediklerimizi desteklemektedir (Mumcu, 

Küzeci 2007: 147-148). 

 

Ġslamiyet‟in köleliği kabulü çok sınırlı sebeplerledir. Ayrıca ölüm cezası da 

Ġslam Hukukunda sınırlıdır. En önemli olan nokta ise eĢitliğin yani insanlar 

arasındaki eĢitliğin temel görülmesidir. Bu vaziyet insan haklarının ilerlemesi 

noktasında dikkate değer bir temel parametredir. Tabi tüm bunların yanı sıra Osmanlı 

Devleti‟nde hukuk devleti düĢüncesi Tanzimat Fermanına gelindiğinde 

görülmektedir. Tanzimat ile yasalar alınmıĢ, hukuk okulları açılmıĢtır. Tabi tüm 

bunlar kendi baĢına bir hukuk kültürünün yerleĢmesi için yeterli değildir. Hukuki bir 

yapının özümsenmesi ve bireyin baz alınması gerekliliği bir ölçüde göz ardı 

edilmiĢtir.  

 

Bu durumların yanı sıra birinci büyük savaĢtan sonra yenik durumdaki bir 

devletin kurtuluĢu gelmiĢtir. Bu dönemde Cumhuriyet rejiminin oluĢturulması, 

hedefe konulan yani baz alınan gerekliliğin insan olduğunu bize göstermektedir. 

Bunun ardından 1921 Anayasası ile ulus egemenliği, 1924 Anayasası ile siyasal 

hakları ve Türklerin “hür ve eĢit doğup yaĢadıkları” ilkelerinin kabulü ciddi anlamda 

önemli adımlardır. 1961 Anayasası ile de devletin temelini doğrudan doğruya “insan 

haklarına” dayandırması, 1982‟de ise insan haklarına “saygı”nın ele alınması insan 

haklarına verilen önem ve gösterilen özen noktasında önemlidir.  
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4.1.2. III. Selim Dönemi Yenilikleri 

 

Osmanlı‟daki ıslahat hareketleri maalesef 17. yy‟da baĢladığı gibi bunları 

yapmaya ve uygulamaya çalıĢanların hayatları ile sınırlı kalmıĢtır. Zayıflamayı 

beraberinde getiren nedenler ve esas nedenlerin tespit edilemeyiĢi kopukluklara 

neden olmuĢtur. 18. yy‟a gelindiğinde ise gerçekçi çözümler aranmıĢ ve ıslahatlar 

halka mal edilmeye baĢlanmıĢtır.  Yine belirtmek gerekmektedir ki Osmanlı‟da ciddi 

anlamda ilk reformcu padiĢah olarak III. Selim görülmektedir. III. Selim döneminde, 

Batı‟nın sosyal ve ekonomik bağlamdaki ilerlemesinden kalkınmasından 

yararlanmak ve kötü gidiĢata dur demek için askeri ve diplomatik alanlarda çeĢitli 

atılımlar yapılmıĢtır. Bu durum daha sonra gelen dönemlerdeki siyasal ve anayasal 

hareketleri etkileyen sonuçlar doğurmuĢtur. 

 

Bu dönemde olan bitene kısaca değinilirse: Batı dünyasını derinden tanımak 

için sürekli elçiliklerin açılması, öğrencilerin dıĢarıya gönderilmesi görülmektedir. 

Tüm bu değiĢim ve geliĢimler sorunsuz bir Ģekilde sürmemiĢtir. Yeni düzeni çeĢitli 

sebepler ile benimseyemeyen yeniçeriler ve ulema III. Selim‟i tahttan indirmiĢ 

(1807) ve böylelikle Nizam-ı Cedit denilen ordu da ortadan kaldırılmıĢtır (1808). Her 

ne kadar sonuç itibarı ile olumsuzluklarla karĢılaĢılsa da, Osmanlı‟nın bu dönemi, 

“BatılılaĢma” ve “hukuk düzeni” ile ilgili geliĢmelerin baĢladığı yeni bir dönemdir. 

Bu sebepten Cumhuriyet dönemi tarihçileri  tarafından “olumlu” bir baĢlangıç olarak 

değerlendirilmektedir. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da halkın bu çalıĢmaların 

neresinde durduğudur. Bu çok önemlidir ki   bu dönemde Osmanlı bürokrasisinin 

eski düzenini korumaya yönelik giriĢimleri ve lüks tüketim harcamaları için halka 

yeni vergiler yüklemesi gibi durumlar, halkın gözünde “BatılılaĢma” ile aynı kabul 

edilmiĢtir. 
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4.1.3. Avrupa’da Meydana Gelen GeliĢmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkisi 

 

 

Bu baĢlık altında Aydınlanma Çağı ve felsefesi ile Fransız Ġhtilâli‟nin, 

Osmanlı Devleti‟ne etkisi ve doğurduğu sonuçlar üzerinde durulmaktadır.  

           4.1.3.1. Aydınlanma Çağı 

  

Aydınlanma Felsefesi‟nin Avrupa, Amerika ve Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu 

hatta günümüzde Afrika‟yı etkilediği muhakkaktır. Aydınlama felsefesi Avrupa‟da 

Fransız Ġhtilâli‟ne sebep olurken bir ölçüde Amerika BirleĢik Devletleri‟nin 

kurulmasına da neden olmuĢtur (Albay, 2004: 1). 

 

Bu çağ 17. Ve 18. yy‟larda yaĢanmıĢtır ve Osmanlı Devleti, dönemin 

getirdiklerini izlemediği için bu çağın gerisinde kalmıĢtır.  

 

 4.1.3.2. Fransız Ġhtilâli ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi 

 

Fransız Ġhtilâli, sonuçları ile tüm Dünya‟yı etkilemiĢtir. Bu ihtilalin oluĢma 

sürecinde elbette ki kralların baskıcı yönetimleri, sınıfsal ayrımlar, halkın 

bilinçlenmesi, haksız vergiler sayılabilir ilk etapta. Nedenleri bir kenara bırakılırsa 

sonuçları da elbette çok mühim olmuĢtur. En önemlisi ulus devlet kavramı ve 

cumhuriyet rejimi uygulama alanında ortaya çıkmıĢtır, monarĢiler sona yaklaĢmaya 

baĢlamıĢtır, ulusal birlik duygusu varlığını güçlendirmiĢtir ve bu etkiler sadece 

Avrupa‟yı değil tüm Dünyayı etkilemiĢtir. 

 

 Osmanlı da çok uluslu olduğu için ihtilâlin sonuçlarından epey  etkilenmiĢtir. 

Milliyetçilik düĢüncesinin Osmanlı‟da yayılmaya baĢlaması ile azınlık isyanları 

meydana gelmiĢtir. Devlet dağılma sürecine girmiĢ ve bu durumun önüne 

geçebilmek amacı ile 19. yüzyıl boyunca bazı düzenlemelere gidilmiĢ (vatandaĢlık 
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haklarının korunması, yargı güvencesi ve din ayrımı yapılmaksızın eĢitlik gibi) ve bu 

ilkeler benimsenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

 Fransız Ġnkılâbı‟nın Millî Mücadele tarihimiz üzerindeki etkisine 

bakıldığında, son Osmanlı Mebusan Meclisi‟nin 28 Ocak 1920‟de kabul ve 17 ġubat 

1920 de ilân ettiği “Millî Misak” ile Fransız Ġnkılâbı‟nın “Ġnsan ve YurttaĢ Hakları 

Beyannamesi” arasındaki benzerliği de görmek mümkündür. Gerçekten her iki belge, 

aynı kaynaktan, “Milliyet” prensibinden ilham almıĢlar, her ikisi de milletin, mağlup 

veya galip olsunlar, özgür ve bağımsız yaĢamlarını bir hayat kuralı olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Kısaca her ikisi de Millî varlığı kutsal, parçalanamaz, el 

uzatılamaz saymıĢlardır. Ayrıca “Millî Misak” millet hakkını ilân eden prensibi 

yanında, Ġmparatorluk içinde bütün Türk olmayan unsurları ayırarak, Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun tam bir tasfiye senedi olmuĢ, din, ırk, soy bakımından Türk 

kitlesinin tamlığını tanımıĢtır. Kısaca; Türk milleti, hiçbir kayda bağlı olmadan yeni 

bir devlet kurmağa karar vermiĢtir. Bu devletin temelini ise Türk milleti 

oluĢturmuĢtur (Giritli, 1989: 542- 543). 

 

 4.1.4. Sened-i Ġttifak 

 

Sultan III. Selim‟in tahttan indirilmesi ile reformlar kesintiye uğramıĢtır. 

Sonrasında II. Mahmut‟un tahta çıkması ve Alemdar Mustafa PaĢa‟nın sadrazam 

seçilmesinin ardından ayanların imtiyaz istekleri gündeme gelmiĢtir. Dönemin 

Ģartları gereği padiĢah, Osmanlı-Türk anayasa hukuku açısından ilk önemli belge 

olan Sened-i Ġttifak‟ı imzalamak zorunda kalmıĢtır. 

 

II. Mahmut‟un padiĢahlığında, Sadrazam Alemdar Mustafa PaĢa, âyanlar ve 

hanedan temsilcileriyle bir toplantı yapmıĢtır. Bu toplantıdaki durumdan da 

anlaĢıldığı üzere ıslahat hareketlerine devam edilmesi ve özellikle askeri reformlara 

el atmak istenildiği açıktır. Belirlenen kararlar sonuçta “Sened-i Ġttifak” adı verilen 

belgede saptanarak imzalanıp mühürlenmiĢtir. Ayanların çekincelerinin olduğu 

hususlar elbette olmuĢtur 
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Burada çekingen davranan sadece âyanlar değildir. PadiĢah da saltanat gücü 

tehlikeye girer düĢüncesiyle onaylama konusunda duraksamıĢtır. Ancak padiĢah, 

Enderun‟un ileri gelenlerinden Ömer Ağa‟nın, “Bu senet sizin istiklal-i saltanatınıza 

dokunur. Lakin reddi dahi kabil değildir. ġimdilik çaresiz tasdik olunup sonra bunun 

fesih ve ilgası çaresine bakılmalıdır” Ģeklindeki önerisine uyarak metne tuğrasını 

basmıĢtır (Tanör, 2010: 44). 

 

Merkez ve taĢra çatıĢması sona ersin diye bu belge karĢılıklı olarak 

imzalanmıĢtır. Sonuçlarına bakıldığında yeniçerilerin itaati ve devlet otoritesine baĢ 

eğip buyruklarını yerine getirme konularında merkezi otorite; keyfi durumların 

önlenmesi, suçu olmayan yerel idarecilere haksızlık edilmemesi gibi konularda da 

ayanlar kazanım gerçekleĢtirmiĢtir. Bu izah edilenler bir açıdan da fiili feodal 

statülere süreklilik ve hukukilik kazandırmak anlamın da gelmektedir. 

 

Hepsinden öte genel olarak sonuca Ģöyle bir baktığımızda yoksullar, 

yöneticiler ve halk ile ile ilgili güvenceler ortaya çıkmaktadır. Bir kere padiĢahın 

yetkileri kısıtlanmaktadır. Yani imzalanan senet ile kanuni bir iĢlem yapılmaya 

çalıĢıldığını da görmekteyiz. 

 

Genel olarak baktığımızda, merkeziyetçiliğin ülke içindeki hareket noktası 

âyanların ve diğer asi unsurların yarattıkları tehdide son verme isteğidir diyebiliriz. 

Hükümetin bunu baĢarmak için, üst sınıf Müslüman grupların güç aldıkları 

çiftliklerin, Rumeli ve Anadolu‟daki büyük toprak iĢletmelerinin etkilerinin 

azalmasını sağlamaktan baĢka çıkar yolu kalmamıĢtır. Bu nedenle, Hıristiyan 

kitleleri, âyanlara ve yeniçerilere karĢı dolaylı olarak desteklemiĢtir. Bunun en iyi 

örneğini Bosna valisi Ebubekir PaĢa‟nın, Pasvanoğlu yamaklarına ve dayılarına karĢı 

Sırp asilerle iĢbirliği yapması oluĢturmaktadır. Bunu yaparken, kuĢkusuz istemeden 

Sırpların bağımsızlık isteklerini desteklemiĢtir (Karpat, 2006: 23).  
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Sened-i Ġttifak, geleneksel Osmanlı hukuk kaynaklarından herhangi birisine 

pek benzememektedir. Hukuki biçim olarak „misak‟ niteliğindedir. Misak, devlet 

iktidarını sınırlandıran iki taraflı bir belgedir.Bu itibarla, Sened-i Ġttifak 1215 tarihli 

Ġngiliz Magna Carta‟sına benzetilmektedir (Özçelik, 1976: 49). 

 

Sened-i Ġttifak anayasal bir gerçeklik ifade eder mi sorusunun cevabı onun 

metninde gizlidir. Metin hukuki bir belirlilik ve objektif bir lisan taĢımamaktadır. 

Ayrıca belirli bir sistematiği de bulunmamaktadır. Belgenin hazırlandığı yer de 

(MeĢveret-i Amme) devletin sürekli kurumlarından değildir sadece siyasi 

bunalımlarda uzlaĢı arayan bir kuruldur. Dolayısı ile Sened-i Ġttifak, anayasal bir 

geçerlilik ifade etmemektedir. Ġçeriği itibarıyla devlet iktidarının sınırlandırılmasına 

iliĢkindir. Önemi ise, Türk tarihinde ilk kez devlet iktidarının sınırlandırılabileceği 

düĢüncesinin uygulamaya geçiriliĢinden kaynaklanmıĢtır.  Bir diğer önem arz eden 

husus ise Sened-i Ġttifak‟ın yaĢanması gereken bir süreç olduğudur. 

 

Sened-i Ġttifak ile ilgili dengeci ve uzlaĢtırıcı sayılabilecek bir görüĢ de vardır. 

Bu görüĢ, Merkez‟e bağlılığı yeniden kurmak için ıslahat yapılmasını ve bu yolla da 

muhalefetin kaldırılacağını ileri sürmektedir. Böylece Osmanlı tarihinde ilk defa  

“kamuoyunun” dikkate alınması gerekliliği de ortaya çıkmıĢtır (Tanör, 2010: 50- 51).  

 

 4.1.5. Tanzimat Dönemi  

 

Bu bölümde önemli bir değiĢim sürecinin baĢlangıcını ifade eden Tanzimat 

Fermanı, ortaya çıktığı dönem ve bu zaman aralığında yaĢanan önemli olaylar, 

fermanla ilgili yapılan yorumlar, fermanın hukuki niteliği ile verilen ilk tepkiler konu 

edilmiĢtir.  

 

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu), Osmanlı modernleĢmesinin 

dönüm noktasını oluĢturmaktadır. Bu fermanın önemli bir özelliği uygulama 

sahasının olması yani kağıt üzerinde kalmamasıdır. Ferman yeni bir dönemi baĢlatma 
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iddiası barındırmaktadır ve bu bir ölçüde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ferman Mustafa 

ReĢit PaĢa tarafından Sultan Abdülmecid‟in tahta çıkmasından (1839–61) birkaç ay 

sonra ilan edilmiĢtir. Ġçerik olarak ise geçmiĢten gelen sürecin geliĢtirilmiĢ bir 

Ģeklidir. 

 

Bu dönem reformlarının Osmanlı toplumunda uygulama alanı bulması için 

görünür bir ifadeye ihtiyaç duyulduğu ve bunun da temelde padiĢah yetkilerini 

kısıtlayarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldığı bir gerçektir (Ġnalcık, 1990: 31).  

 

III. Selim‟in baĢlattığı reformlar 1807‟de tahttan indirilmesi ile kesintilere 

uğramıĢ, 1826‟da yeniçerilerin kaldırılmasına kadar bekleme dönemine girmiĢtir. 

Yönetim tarafından yapılan yenilikler tam anlamı ile yerini bulamamıĢtır. Elbette bu 

durum çeĢitli nedenlere dayanmaktadır: 

 

Bu dönemde temel olarak Osmanlı ekonomisinin bir türlü istenilen düzeye 

çıkamadığını kritik zamanlarda, dıĢ devletlerin tekeli altında bir sürüklenme 

içerisinde olduğunu görmekteyiz.  20. yüzyıl ortalarında Osmanlı sanayisi, geliĢen ve 

ucuz üretim yapan Avrupa sanayisi ile rekabet eder durumda değildir. Zaten taĢıma 

ücreti ile pahalılaĢan mal alım ve satım iĢlemlerini sıkı bir kontrolle önlemek 

mümkün olabilirdi, ama Osmanlı ülkesi Batı Avrupa ile yüzyıllardır kaçak veya 

kanuni ticaret iliĢkileri içindedir. Coğrafya koĢulları ise bir içe kapanmayı olanaksız 

kılmaktadır. Buna karĢılık bir imtiyazın devredilmesi de mümkün değildir. Durum 

böyle olunca Osmanlı yöneticilerinin sanayi teĢvik tedbirleri gibi, yerli sanayiyi 

devlet desteğiyle kurma giriĢimleri de arzuladıkları sonuca ulaĢamamıĢtır. Bu 

baĢarısızlıkta buhar dönemine ulaĢan Avrupa sanayisinin ve ticaretinin ürünleriyle 

rekabet edememek kadar, 19. yüzyılın Japonya, Rusya ve Prusya‟sında yapıldığı 

gibi, geniĢ köylü kitlelerinin sömürüsünü sanayi yatırımlarına kanalize ederek 

uyarılmıĢ bir geliĢme yaratamamanın da payı vardır (Ortaylı, 2006: 200- 201).  
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 Yalnız Müslümanlar askerlik yapmakta müslüman olmayanlar ise askere 

gitmedikleri için vergiye (cizye) tabi tutulmaktadır.   Tanzimat dönemi gibi Tanzimat 

Fermanı‟nın tohumları da yine II. Mahmut döneminde ekilmeye baĢlanmıĢtır. II. 

Mahmut,  BatılılaĢmayı tek çözüm saymıĢ ve bu anlamda kendisine iki yardımcı 

bulmuĢtur. Bu kiĢiler, Ġstanbul‟daki Ġngiliz elçisi Canning (Lord Stratford) ile 

Mustafa ReĢit PaĢa‟dır. Bu dönemde Mısır sorunu öne çıkan önemli bir olay olarak 

karĢımıza çıkar. Osmanlı Devleti ileri gelenleri Mısır sorununun dıĢta ve içte 

yarattığı bunalımdan kurtulabilmek için, baĢta II. Mahmut ve Mustafa ReĢit olmak 

üzere kendilerini Ġngiliz dostluğuna muhtaç saymıĢlar ve onların ekonomik 

taleplerini yerine getirmiĢlerdir. Bunun için de Ġngiltere‟yle 16 Ağustos 1838 tarihli 

Balta Limanı Ticaret AntlaĢması‟nı imzalamıĢlardır. Sonrasında ise diğer devletlerle 

yapılacak antlaĢmalara model oluĢturmuĢ ve baĢta Fransa olmak üzere haklar 

tanımıĢlardır.  Bu haklar Ģöyle sıralanabilir: kapitülasyonların sürdürülmesi, kayrılan 

ülke olma, Osmanlı toprağında her türlü alıĢveriĢ, alım-satım hakkı, Osmanlı tekel 

usulünün kaldırılması, yabancıların mal alım-satımı ve taĢımalarında “tezkere” 

istenmemesi, ticaretlerinde “resim” ödememeleri, iç gümrük resimlerinin 

kaldırılması, dıĢarıdan her türlü mal getirebilme ve bunları serbestçe satabilme, 

Boğazlardan vergisiz mal geçirebilme hakkıdır (Tanör, 2010: 80).  

 

Ġngiltere görüldüğü üzere Mehmet Ali PaĢa‟yı zayıflatmıĢtır,  bu durum aynı 

zamanda Osmanlı‟nın ticari, sanayi ve mali yapısına da  zarar vermiĢtir. Bu durum da 

dıĢ borçlanmalara ve ardından Düyun-u Umumiye Ġdaresi‟nin kurulmasına neden 

olmuĢtur. Bu durumların yanı sıra Tanzimat Fermanı‟nın ilanını çeĢitli iç dıĢ veya 

farklı etkenlere bağlayan görüĢler mevcuttur. 

 

 Tanzimat Fermanı bir yandan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun iç kargaĢalığına 

son vermek, diğer taraftan dıĢ tazyikleri önlemek maksadıyla ve Fransız Ġnkılâbının 

da etkisiyle batılı anlamda bir hukuk devleti kurulması için gerekli prensipleri 

açıklayan bir beyanname özelliği taĢımaktadır. Gerçekten fermanda mahiyetlerini 

inceleyeceğimiz can emniyeti, mal, ırz ve namus dokunulmazlığı, kanun önünde 
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eĢitlik, cezaların kanuniliği ve Ģahsiliği, yargı teminatı, vergi adaleti gibi hususlara 

yer verilmiĢtir (Hazır, 1991: 198). 

 

Tanzimat Fermanı, devlet ve halk arasındaki iliĢkiler ile kamu gücünün 

kullanılmasında kurallar koyan, Osmanlı padiĢahının kendini sınırlaması ve bunu da 

geri alıncaya kadar hukuken bağlayıcılığı olan, modern bir anlamda anayasal 

nitelikte bir berat, meĢruti idarelerin teĢekkülüne yol açan ve Avrupa devletlerinin 

tarihinde “Charte” tabir olunan, yani bir hükümdar tarafından verilen “muharrer 

imtiyaz” mahiyetini haiz hukuki vesikalar arasında yer alan bir haklar belgesidir 

(Eren, 2007: 38).    

 

Kapani‟ye göre de gerek Tanzimat Fermanı gerekse Islahat Fermanı, birer 

reform programı ya da yasama direktifidir. Avusturyalı ünlü diplomat Metternich de 

Ġstanbul‟daki Avusturya elçisi Baron von Sturmer‟e yazdığı 3 Aralık 1839 tarihli 

mektubunda, Tanzimat Fermanı‟nın bir anayasa değil temel ilkeler bildirisi olduğunu 

belirtmekte ve onu Magna Carta‟ya benzetmektedir (Tanör, 2010: 92- 93). 

 

Tanzimat Fermanı‟nın “bütün tebaânın kanun önünde eĢitliği” olarak 

yorumlanması imkânsızdır. Ferman usulünde hükümdar, tek taraflı olarak kendi 

isteğiyle kendi kendini sınırlandırmakta, tebaâsına bir takım haklar vermektedir. Bu 

fermanla ilgili olarak belirtilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de insan 

hakları noktasında can, mal ve namus emniyetini güvence altına alırken din ayrımı 

yapmamasıdır. Genel anlamda sevinç ve umut yaĢattığını ifade edebilsek de farklı 

kesimlerde farklı tepkiler ile karĢılaĢılmıĢtır. DıĢarıda oluĢan tepkilere bakıldığında 

ise; Tanzimat, Avrupa devletlerinin çoğunluğu tarafından olumlu karĢılanmaktadır. 

Çünkü bu dönemde güçlü Rusya‟nın yayılmacı politikasına karĢı zayıf bir 

Osmanlı‟nın karĢı durması Ġngiltere ve Fransa‟nın çıkarları için Tanzimat‟ı olumlu 

bir durum haline getirmiĢtir. 
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Sonuç olarak; Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun sosyal yapısı, istenilen yeniliklerin 

zaruriliğini kabul etmekten çok uzak bulunması yüzünden, gerçekleĢtirilen bazı pro-

jeler yüzeyde kalmıĢ, topluma mal edilememiĢtir. Sanmaktayız ki, Tanzimat‟ın ön-

cüleri bile hayran kaldıkları Batı devlet anlayıĢına dâhil kurumların gerçek 

mahiyetlerini yeterince kavrayamadan onların ithali cihetine gitmeleri ba-

Ģarısızlıklarının baĢlıca sebebi olmuĢtur. Öte yandan Tanzimatçılar doğru dürüst 

kavrayamadıkları, Batılı kurumları imparatorluğa getirmeleri halinde, bunları 

gerçekleĢtirebilen insan gücünden dahi yoksun olduklarının farkında bile değillerdir. 

Böylece, sistemli, belirli bir hedefe yönelmeyen ve bundan dolayı devletin 

bünyesinde ciddi hiçbir değiĢikliğe yol açmayan bu ferman ve açtığı dönem millete 

mal edilmemiĢtir (Hazır, 1991: 207). 

 4.1.6. Islahat Fermanı 

 

Osmanlı Devleti, 1856 Paris Konferansı‟ndan önceki dönemde Rusya‟ya 

karĢı Avrupa devletleri tarafından korunmuĢtur. Bu durum Batılı devletlerin 

Osmanlı‟dan bazı isteklerde bulunmasına neden olmuĢtur. Söz konusu bu istekler 

Ģüphesiz reform konularında olmuĢtur. Dolayısıyla reform konusunda yapılan 

ıslahatlar,  padiĢahın tasarrufu altında yapılmıĢ görünmekle beraber aslında bir dıĢ 

dayatmanın sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde bazı kurulların 

oluĢtuğundan da bahsetmek gerekir ki bunlar ilk olarak Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, 

sonradan bu kurulun görevini üstlenen ġûrâ-yı Devlet ve vekillerin oluĢturduğu 

meclis olan Meclis-i Vükelâ‟dır. Yapılan ıslahatler çerçevesinde söylenebilecek bir 

diğer konu da kanunlaĢtırma çalıĢmalarıdır. 

 

Bu dönemde hızlı ve yaygın bir yasalaĢtırma çalıĢması kendini göstermiĢtir. 

Ekonomik hayattan usul hukukuna kadar geniĢ bir alan yasalarla düzenlenmiĢtir. 

Bunların en önemlileri; Toprak Hukuku (Arazi Kanunnamesi/1858), Ceza ve Ceza 

Usul Hukuku (Ceza Kanunnamesi/1840, Kanun-ı Cedîd/1851), Ceza Kanunname-i 

Hümayunu/1855, (Usul-i Muhakemat-ı Ceza‟iye Kanunu/1880), Kara ve Deniz 

Ticareti Hukuku (Ticaret Kanunnamesi/1850 ve Zeyl‟i/1860), Usul Hukukları (Usuli 
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Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi/1862, Usul-i Muhâkemât-ı Hukukiye 

Kanunu/1881) ve Medeni Hukukla (Mecelle-i Ahkam-ı Adliye/1868-1876) ilgili 

düzenlemelerdir. Bunlarla Osmanlı‟da kanun kavramı da çağdaĢ bir içerik 

kazanmaya baĢlamıĢtır (Tanör, 2010: 98- 99). 

 

Islahat Fermanı ile ilgili dönemde en önemli zaaflardan biri de Tanzimat 

Dönemi‟nde olduğu gibi yetersiz kadro konusu olmuĢtur. Bu noktada yenilik 

çalıĢmaları ile ilgili süreci tıkayan önemli bir konu da söz konusu yeniliğin hangi 

Batılı ülkeye göre yapılacağıdır. Osmanlı‟nın bu dönemde yenilik giriĢimleri daha 

ziyade Fransa‟dan aldığı desteğe dayanmaktadır. Ancak Fransa ile iliĢkilerde, farklı 

çıkar konularının yarattığı huzursuzluk yapılacak yeniliklerde yeni kadro ihtiyacının  

tespiti ve temini konusunu zorlaĢtırmıĢtır. 

 

 4.1.7. Tanzimat Dönemi’nin Sonlanması  

  

Yapılan yenilikler bir kısım insanı memnun ederken bazı çevreleri de rahatsız 

etmiĢtir. Konulan vergiler ve tanınan ayrıcalıklardan memnun olmayan bazı 

çevrelerin halkı ayaklandırmaya çalıĢmaları dikkat çekmiĢtir. Ġç yapıda ülkenin 

içinde bulunduğu bu durumda Ġngiltere ve Fransa‟nın sağladığı desteğin ortadan 

kalkması da ayrı bir olumsuzluk yaratmıĢtır. Böylece dönem, padiĢahın otoritesinin 

tekrar öne çıkması neticesinde son bulmuĢtur.  

                

Tanzimat‟ı hukuki yönden ele alıp değerlendiren yazarların görüĢlerine 

baktığımızda: Tanzimat Fermanı‟nın yetersizliklerini vurgulamakta; fakat son 

tahlilde anayasal geliĢme açısından (temel hak ve hürriyet) önemli bir rol oynadığını 

kabul etmektedirler. EleĢtirilerin ana çizgileri ise Ģunlardır: yenilikçilik açısından 

yüzeysel, yeninin yanında eskiyi de yaĢattığı için ikicidir. Devletin siyasal yapısında 

esaslı değiĢiklikler de getirmemiĢtir. Temel hak ve hürriyetler ve devlet iktidarının 

kullanılmasına ve sınırlandırılmasına iliĢkin yer alan ilkeler dağınık ve iç içe 

girmiĢtir. Sonuçta da diğer devletlerin müdahalesine maruz kalmıĢ, ekonomik olarak 

bağımlı hale gelmiĢ ve gerilemeye neden olması bakımından birçok sakınca 
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yaratmıĢtır. Tanzimat‟ı siyasal yönden ele alan yazarlar, özellikle de modernleĢme ve 

siyasal değiĢme yönünden değerlendirerek benzeri değer yargılarına ulaĢmaktadırlar. 

Osmanlı siyasal sisteminin egemenlik konusunda meĢruluk tanımı artık değiĢime 

uğramıĢ, yöneten ve yönetilen iliĢkileri artık dinsel ve geleneksel olmayan yazılı bazı 

kurallara göre Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. 1839 Tanzimat Fermanı gerçekten de 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun merkeziyetçilik ve bürokratikleĢme çabalarını 

hızlandırmada önemli derecede rol oynamıĢtır. Böylece geçmiĢ ve gelecek bağlantısı 

kurulmaya çalıĢılmıĢ; ancak bu bağlantının sağlanması için gerekli ortam hiç 

sağlanamamıĢtır. Çünkü dıĢarıda baskılar ve savaĢlar; içerde de bağımsızlık 

mücadelesi veren azınlıklar ve yönetimde etkin olmak isteyen bazı zümreler 

bulunmaktadır. Bu da yenilik çalıĢmalarının sekteye uğramasının gerçek bir 

göstergesi olmuĢtur. ġunu da belirtmeliyiz ki Tanzimat reformlarını Ġran veya Mısır 

gibi ülkelerdeki çağdaĢ reformlardan ayıran özellik, bütün toplumsal kurumlarda 

yenileĢme giriĢiminin görülmesi ve asıl önemlisi siyasal bağımsızlık gerçeğidir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu herhangi bir veya iki devletin siyasal tekeli altında değildir. 

Büyük devletlerin hepsine karĢı güçsüzdür, fakat denge politikası izleyebilen bir 

siyaset yapma yeteneğine sahiptir. Kültürel ve toplumsal modernleĢme giriĢimlerinde 

bulunan ilk Ġslam devleti de Osmanlı Ġmparatorluğu değildir. Lakin kültürel 

modernleĢmenin daha baĢarılı sonuçlanmasında da bu siyasal bağımsızlığın rolü 

büyüktür (Ortaylı, 2006: 31-32). 

 

Osmanlı‟nın son döneminde Batı‟ya ayak uydurma çerçevesinde birçok 

reform yapılmıĢtır. Tanzimat Dönemi‟nin sağladığı katkıların yanında bazı olumsuz 

yanlarının da olduğu önemli bir gerçektir. Söz konusu bu dönem için yapılacak 

değerlendirmelerde Ġttihat ve Terakki‟nin de dikkate alınması gerekir. 

  

Ġttihat ve Terakki içerisindeki Ziya Gökalp: Tanzimat‟ın milli kültüre önem 

vermeksizin Avrupa uygarlığını taklit etmesi, milli duygulara zarar verdiğini 

söylemiĢtir. Yine ona göre Avrupa uygarlığı hiçbir milletin kültürünü inkâr ve yok 

etmeye çalıĢmadığı halde, Tanzimatçılar bütün irfanı milletlerarası olan batı 

uygarlığından ibaret sanarak, milli kültürü tamamıyla ihmal etmiĢtir. Gökalp, 
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Osmanlı için Avrupa‟nın bilimsel yöntemlerini, felsefi anlayıĢlarını, estetik ve ahlâki 

kaygılarını benimsemeye kesinlikle çalıĢmamakta olduğunu; Tanzimat‟ın, ülkeyi 

önceki dönemin yararlı ekonomik özelliklerinden de uzaklaĢtırdığını ifade etmiĢtir. 

ÇağdaĢlaĢma adına önceki sistemin yararlı tüm özellikleri yok edilmiĢ, ancak yararlı 

bir Ģey elde edilememiĢtir. Tanzimatçılar Osmanlıyı Ġslami devlet Ģeklinden 

uzaklaĢtırmıĢtır. Oysa Ġslamiyet‟le batılılaĢmayı uzlaĢtırmak gerekmektedir. ÇağdaĢ 

devletin esası, genel ve özel hizmetleri kanunlar dahilinde yürütmektir. Bunu 

yapmaya çalıĢan Tanzimatçıları Gökalp, Osmanlıyı Ġslami devlet geleneğinden de, 

çağdaĢ bir devlet olmaktan da uzak bir yapıya büründürdükleri Ģeklinde ifade 

etmektedir (Kaçmazoğlu, 2003: 118). 

  

 

4.1.8. Birinci MeĢrutiyet 

 

Bu dönem, 1876‟da Kânun-ı Esâsi ile baĢlar. Parlamentolu olan bu dönem 

yaklaĢık iki yıl kadar sürmüĢtür. Ancak I. MeĢrutiyet‟in ömrünün kısa olmasına 

rağmen rolünün büyük olduğunu söylemek gerekmektedir.  

 

Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı değiĢiklikleri ekonomik, politik ve 

ideolojik alanlarda açıkça hissedilmeye baĢlanmıĢtır. BütünleĢme yönündeki çabalar, 

Hristiyan tebaânın çoğunluğu açısından baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ, iç karıĢıklık, dıĢ 

müdahaleler ve 1871‟den sonra iyice artan baskıcı rejime karĢı, MeĢrutiyet adeta 

yeni bir arayıĢın kendisi olmuĢtur. Siyasal bunalımın artması kendi karĢıtını, diğer 

ifadeyle siyasal muhalefetini doğurmuĢtur. Tanzimat döneminin yarattığı asıl 

muhalefet  “Genç Osmanlılar” (Yeni Osmanlılar) hareketidir. Ġbrahim ġinasi      

(1826-71), Ziya PaĢa (1825-80) ve Namık Kemal‟den (1840-88) oluĢan Osmanlı 

aydınları üçlüsüne genellikle Genç Osmanlılar denmiĢtir ve modern aydın sınıfının 

öncüleri olarak tanımlanmıĢlardır (Karpat, 2006: 38).  

 

Genç Osmanlılar kendilerine Mithat PaĢa‟yı lider olarak görmüĢlerdir. Söz 

konusu oluĢum, meĢrutiyet ve hürriyet fikri ile devleti içinde bulunduğu durumdan 

kurtarma konularında görüĢ birliğine varmıĢtır. Ġlk olarak bu dönemde 
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Abdulhamit‟in padiĢahlığa getirildiğini görmekteyiz. Bu noktada anayasanın 

padiĢahın izni ile yürürlüğe girmesi de bahsedilmesi gereken önemli bir konudur. 

Söz konusu bu durum anayasal sürecin ulusal bir harekete bağlı olmadığını bize 

göstermektedir. Ancak zamanla Genç Osmanlılar‟ın söz konusu hürriyet ve 

meĢrutiyet düĢüncesi zamanla yayılmıĢ ve bir halk hareketi niteliğini kazanmıĢtır. 

Sonuç itibariyle Abdülhamit‟in sadrazamlığa Mithat PaĢa‟yı getirmesi ile yeni bir 

süreç baĢlamıĢtır. 

 

 4.1.9. Kanun-i Esasi’nin HazırlanıĢı ve Niteliği  

 

Kanun-i Esasi‟nin padiĢah tarafından atanan bir komisyonca hazırlanması ve 

padiĢah tarafından ilan edilmesi, sosyolojik anlamda bir bağıĢ değildir. Çünkü 

padiĢahın tahta geçmesi karĢılığında yapılan MeĢrutiyet pazarlığı ve buna sebep olan 

durumlar burada belirleyici etkenler arasındadır. Sınırlı monarĢi sisteminin 

kurulduğunu söylemek oldukça güçtür. Bir kere yasama yetkisinin kullanımına 

padiĢahın çok önemli müdahaleleri vardır. Bakanlar kurulu, parlamentoya değil 

padiĢaha karĢı sorumludur. Özetle parlamenter meĢruti monarĢi tam anlamıyla 

kurulamamıĢ olsa da, artık mutlak monarĢiden çıkılmıĢtır (Gözler, 2011: 19). 

  

Kânun-i Esasi ile birlikte padiĢah mutlak hakimdir demek çok doğru değildir. 

Bu noktada meclis de mutlak gücün sahibi değildir. Osmanlı parlamentosu, tek 

baĢına bir yasama gücüne sahip olmamakla birlikte istenmeyen konuları yasa haline 

getirmeyen bir konuma sahip olmuĢtur. Kânun-i Esasi‟nin nasıl bir anayasa 

olduğunu,  uygulamada neler taĢıdığına bakarak tespit etmek yerinde olur. Kânun-i 

Esasi‟nin bu noktada en önemli fonksiyonu mutlakî rejimden kurtuluĢa vesile 

olmasıdır. 

  

Kanun-i Esasi ile ilgili olarak önemli bir husus dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Bu noktada Kanun-i Esasi‟de emeği çok olan Mithat PaĢa‟nın padiĢah tarafından 
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sürgüne gönderilmesi öne çıkmaktadır. PadiĢahın bunun yanında Meclis-i Mebusan‟ı 

bir an önce toplama isteği de bahsedilmesi gereken önemli bir durumdur. 

  

Osmanlı parlamenter yapısının ilk haline bakıldığında, temsilcilerin yerel 

yapıya dönük kararlar almaya gayret etmesi ile dıĢ baskılara karĢı birlikte hareket 

edilmesi gibi durumların bir sınıf ortamının oluĢmasını engellendiği görülmektedir. 

Bu durumun uluslaĢma yolunda da getirileri olmuĢtur. Çünkü Tanzimat sonrasında 

oluĢmaya baĢlayan eğitimde ve kültürel alandaki modernleĢme, bilhassa Batı‟nın 

milliyetçi yapısının irdelenmesi, bürokraside milliyetçiliğe giden yolun açılmasına 

neden olmuĢtur. Burada ortaya çıkan çatıĢmaların nedeni olarak Ģunu da 

gösterebilmekteyiz: Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun doğuĢundan beri yürütülen millet 

sistemi Osmanlıcılık yani Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bütün tebaâsını eĢit yurttaĢ 

saymak fikri, nihayet 1876 Kanun-i Esasi‟sinde kabul olunmuĢ ve kuramsal olarak 

1918 yılına kadar yürürlükte kalmıĢtır. Gerçekte ise azınlıklar arasında baĢ gösteren 

milliyetçilik akımları daha sonra Türkler tarafından da benimsenerek Osmanlı 

yurttaĢlığının fikri anlamını kaybettirmiĢtir (Karpat, 2008: 106-107).  

 

Sonuçta birçok unsurdan oluĢan ilk Osmanlı parlamentosu, dönem itibariyle 

istenilen bir yapı örneğini sergilemektedir. Genel olarak padiĢahın yetkilerini 

kısıtlayan geliĢmeler tedirginliğe neden olmuĢ. Bir yandan padiĢah ve bir yandan 

meclisin varlığı beraberinde içte ve dıĢta sorunlara neden olmuĢ, padiĢah tarafından 

meclisin tatil edilmesi ile de meĢrutiyet ve Kanun-i Esasi‟nin sonu gelmiĢtir. Bundan 

sonra Osmanlı‟da 1908‟e kadar mutlakiyet hakim olmuĢtur. 

 

              4.1.10. Abdulhamit Mutlakiyeti  

 

Bu dönem için söylenenleri kısaca Ģöyle özetlersek: Bir gruba göre 

Abdülhamit kanlı istibdatı ile Türk ve Osmanlı halkına kan ağlatan bir tirandır; diğer 

gruba göre ise, önceki yargının tam tersi olarak “ne yaptıysa iyi ve doğru yapmıĢ” 

olan bir ulu hakandır. Oysa Abdülhamit kelimenin tam anlamıyla ne o, ne de 

ötekidir. Yalnızca gemisini kayalıklı ve hırçın suların hızla aktığı bir boğazdan sağ 
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salim geçirmeye çalıĢan kaptandır. KoĢulların rasyonelliğine göre davranmaya 

çalıĢan bir yöneticidir. Ġmparatorluğun son yıllarına imzasını koyan kiĢiyi öyle 

belirlersek, o dönemi anlamamız daha kolay olur (Çavdar, 1995: 45).  

 

Bu dönemde Osmanlı sosyal yapısının değiĢmesinde ve ideolojik yapının 

Ģekillenmesinde bir diğer etken olan “göç” de kendini göstermektedir. Osmanlı 

devletine 1862‟den sonra Kafkaslardan, 1878‟de Balkanlardan beĢ milyon insan göç 

etmiĢtir. Göçmenlerin çoğunun Müslüman kültürü ile yetiĢmiĢ olması ve içerde de 

gayrimüslimlere tanınan imtiyazlar, Müslümanlar arasında birleĢmeye neden 

olmuĢtur (Karpat, 2006: 328).  

 

Bunun yanı sıra Batılı devletlerin ve Rusya‟nın iĢgal ettiği topraklarda 

yaĢayan Müslümanlar mevcut din bağlarına dayanarak siyasi bir birlik haline 

gelmeyi istemiĢlerdir. PadiĢah Abdülaziz zamanında Sumatra, Cava, Komoro 

adalarında hüküm süren Müslüman hükümdarları saraya uzun mektuplar yazarak 

Ġslam adına birleĢmek, müĢterek bir cephe kurmak teklifinde bulunmuĢlardır (Karpat, 

2006: 330). Bu durumlar II. Abdülhamit‟in bu yönde manevra yapmasına neden 

olmuĢtur. Sultan Abdülhamit, Afganistan‟a Ahmed Hulusi Efendi‟yi göndererek, 

Osmanlı hakimiyet ve hilafetini tanıtmasını, Ruslara karĢı Osmanlı lehine savaĢa 

girmelerini ve Ġngiltere ile iyi geçinmelerini istemiĢtir. Bu olay panislamist 

atmosferin ön plana alınarak Osmanlı dıĢ politikası için kullanılıĢına örnektir 

(Ortaylı, 2008: 303).  

 

Bu nedenle Müslümanların halifesi unvanını dikkatli bir Ģekilde kullanmaya 

gayret göstermiĢtir. Osmanlı ve dünya Müslümanlarınca halifenin bu tutumu Batılı 

devletlere karĢı bağımsız bir hükümdar düĢüncesini uyandırmıĢtır. Bu yüzden de II. 

Abdülhamit‟in Ġslam dünyasındaki saygınlığı daha da artmıĢtır. Bu konuda öne 

sürülen eleĢtirilere baktığımızda bazı yazarlar Kanun-i Esasi‟yi olumsuz bir değiĢim 

olarak görmektedir. Bunun nedenlerine baktığımızda genel olarak padiĢahın haklarını 

kanunlaĢtırmakta ve meclise de bu hakları korumaktan baĢka bir Ģey vermemektedir 

gibi düĢünceleri ifade ettiklerini görmekteyiz. Ayrıca, meĢruti monarĢi yapısını 



105 

 

demokratikleĢtirmediğini, toplumda ulusal kimlik bilincini geliĢtirmediğini, siyasal 

katılım ile ilgili hiçbir adım atılmadığını ileri sürerler. Buna karĢılık bu yazarlar, 

meĢrutiyetin katkısına olumlu eleĢtiriler de getirmiĢlerdir. Meclis-i Mebusan ile 

sonraki geliĢmelerin hazırlık aĢamasının oluĢmasını, parlamentonun meĢrutiyet 

denemesi ile Ģekillendiğini kabul etmektedirler. “Ġlk olarak, Kanun-ı Esasi‟nin ilanıyla 

resmen bir anayasalı rejime geçilmiĢ olmakla beraber, anayasa gerçekte padiĢahı ciddi 

olarak kayıtlayan bir niteliğe sahip değildir. Gerçi padiĢah yeni rejim altında eskisi 

kadar serbest hareket edebilen bir konumda görünmemektedir. Ancak anayasa bir tür 

toplumsal sözleĢmenin resmi ifadesi niteliğinde olmayıp, esas itibariyle padiĢahın tek 

taraflı bağıĢının bir ürünüdür. Bu nedenle, padiĢah tarafından her zaman geri 

alınabilirliğe sahiptir, nitekim öyle de olmuĢtur ”(Erdoğan, 2001: 14).  

 

Bir diğer eleĢtirel yaklaĢım Osmanlı anayasal geliĢmelerinin olumlu yönüne 

dikkatleri çeker. Söz konusu bu görüĢe göre hukuk alanında Tanzimat‟la baĢlayan 

Batıya paralel yapılan yenilik çalıĢmaları son derece önemli geliĢmeleri 

kapsamaktadır.  

 

Kanun-i Esasi‟de, “Temel haklarla ilgili düzenlemenin eleĢtirilebilen bir yanı, 

öngördüğü haklar listesinin bütün sivil ve siyasi hakları kapsamamasıdır. Nitekim 

Kanun-ı Esasi toplanma ve dernek özgürlüklerini tanımamıĢ, oy hakkını yalnızca 

erkek vatandaĢlara tanımak suretiyle (m. 65) de genel oy ilkesinden uzak düĢmüĢtür. 

Ayrıca, düĢünce ve ifade özgürlüğünden de söz edilmemiĢ olmakla beraber, basın 

özgürlüğünün tanınmıĢ olmasının bu eksikliği bir ölçüde telafi edebileceği söylenebilir. 

Ġkinci bir nokta, yasal veya idari düzenlemelerle sayılan hakların içeriklerinin aĢırı 

ölçüde daraltılmasının önünün açık bırakılmıĢ olmasıdır” ifadesi yer almıĢtır (Erdoğan, 

2001: 17).  

 

Sonuç olarak parlamenter yapı ile padiĢahın mutlak hâkimiyetinin 

sınırlanması ve temsilcilerin halk adına bunu kullanmıĢ olması insan haklarının 

geliĢtirilmesi noktasında atılmıĢ önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. 
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 4.1.11. Ġkinci MeĢrutiyet 

 

Abdülhamit döneminde orduya devlet bürokrasisine eleman yetiĢtirmek 

amacıyla birçok yeni askeri ve sivil okullar açılmıĢ, çağdaĢlığa ve yeni fikirlere göre 

eğitim verilmiĢtir. Çok milletli ve dinli bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti‟nin 

sınırlarında beliren, üç türlü gençlik hareketleri oluĢmuĢtur. Bunların hepsi aynı anda 

veya farklı zaman dilimlerinde var olmuĢlardır. Milli devletlerini kurmak için 

Osmanlı hakimiyetine karĢı kurulan farklı milletlere ait gayrimüslim örgütlenmeler 

ve Osmanlı toprağına ana devlet diye kabul ettikleri komĢu bir devletle birleĢtirmek 

için yoğun olarak yaĢadıkları bölgelerde görülen yine gayrimüslim oluĢumlar ve en 

son olarak devletin kötü yönetildiğine inanan ekseriyetle Müslüman gençlerin 

mevcut yönetime karĢı kurdukları gizli cemiyetler, aynı sıralarda Osmanlı meĢru 

yönetimine karĢı her türlü araçla mücadele etmektedirler. Jön Türk Hareketi gizli bir 

siyasi yapı olarak, bu üç türlü gençlik örgütlenmesinin tecrübesinden istifade ederek 

ortaya çıkmıĢ ve ĢekillenmiĢtir (Alkan, 2009: 312- 313).  

 

Ahmet Rıza, Fransızca MeĢveret gazetesinin ilk sayısında Ġttihat ve 

Terakki‟nin programları olarak Ģu esasları ortaya koymaktadır: Bu dönemde önce 

bazı yüksek düzeydeki kiĢilerin iĢbirliğinin sağlandığı belirtilerek, Batı‟ya güven 

verilmiĢtir. Ġkinci olarak, düzenin korunması açısından hanedanın yıkılması değil 

ilerleme anlayıĢının yayılması istenmekte, “düzen ve ilerleme” anlayıĢına bağlı 

bulunulduğu ve Ģiddet yoluyla elde edilen ödünlerden nefret edildiği söylenmiĢtir. 

Üçüncü olarak, belirli vilayet ya da milletler için değil, ancak tüm Osmanlı için 

ıslahatın gerekli olduğu vurgulanmıĢtır. Dördüncü olarak, ilerlemenin gerekli olduğu 

savunulmuĢ, ancak Osmanlı varlık koĢullarının ve Doğu uygarlığının da 

özgünlüğünün korunması ve Batı‟dan ancak bilimsel evrimin genel sonuçlarının 

özümsenerek alınması istenmiĢtir. BeĢinci olarak da Osmanlı iktidarına karĢı yapılan 

yabancı müdahalelere karĢı olunduğu belirtilmiĢtir (Aksoy, 2008: 18). 

 

Dönem kendi Ģartları içerisinde değerlendirildiğinde ıslahatçıların çeĢitli iç ve 

dıĢ nedenler ile çalıĢmalarını hızlandırdıkları görülmektedir. Sonuç itibariyle ortaya 
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çıkan olayların ve beraberindeki sorunların çözümlenememesi, Abdülhamit‟in çözüm 

yolu olarak II. MeĢrutiyet‟i ilan etmesine neden olmuĢtur. Bu durum, 1. 

MeĢrutiyet‟ten itibaren giderek güçlenen halkın bir baĢarısı olarak değerlendirilebilir. 

 

ġunu da belirtmekte fayda vardır ki modern Osmanlı bürokrat, aydın ve 

subaylarının padiĢahın hâkimiyetinin kısıtlanmasını ve meĢruti yönetime geçilmesini 

talep etmelerinin nedenini, kuru bir Batı taklitçiliği olarak görmemek gerekmektedir. 

Ekseriyetle meĢruti idarelerle yönetilen Batı Avrupa‟nın içinde bulunduğu siyasi, 

iktisadi, askeri ve sosyal Ģartlar ortadadır; bu durumun neden olduğu olumsuz 

sonuçları en somut Ģekilde Osmanlı Devleti fazlasıyla zaten yaĢamaktadır. Dolayısı 

ile devletin bekâsı için yapılması gereken Ģey, Avrupa‟da olduğu gibi hükümdarın 

otorite alanının bir anayasa ve meclis yoluyla sınırlandırılmasıdır. Böylesi bir 

meĢrutiyet idaresinin Osmanlı Devleti‟nde tesis edilmesi elzem olarak görülmektedir. 

ġayet bu yapılmazsa devletin akıbetinin iyi olmayacağına inanılmaktadır. Devletin 

çöküntüden kurtarılması için bu amaca matuf çok yönlü mücadele etmek gerekmiĢtir. 

Böylece baĢlayan uzun soluklu mücadele, hiç bitmemiĢ ve modern Türkiye‟nin 

kurulmasına kadar devam etmiĢtir (Alkan, 2009: 308). 

  

II. MeĢrutiyet‟in uzun bir sürecin ve birikimin sonucu ortaya çıktığını 

söylemek gerekmektedir. Abdulhamit‟in uzun yıllar süren mutlak otoritesinin, 

II.MeĢrutiyet‟in ilanı ile son bulduğu, meclisin de yeniden açılmasına karar verildiği 

görülmektedir.  

 

Ġkinci MeĢrutiyetin önemli bir adımı ise seçimlerin yapılması ve yasama 

organlarının teĢekkül etmesidir. Ancak Ġttihat ve Terakki halen bir siyasi parti 

değildir. Yine de Ġttihat ve Terakki yanlıları seçimlerde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Burada Ģunu da belirtebiliriz ki, 1908‟de hürriyetin ilanından sonra fikir tartıĢmaları 

daha belirgin bir Ģekil almıĢ ve oldukça sistemli bir biçimde ifade edilen bu fikirler 

zamanla belirli Ģahıslar ve yayınlar etrafında toplanmıĢtır. Fikir akımlarının ortak 
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amacı, Ġmparatorluğun geriliğine bir çare bularak çökmesini önlemek ve ona dünya 

devletleri arasında saygıdeğer bir yer kazandırabilmektir (Karpat, 2008: 115). 

 

MeĢrutiyet büyük bir adımdır ancak neden II. Abdülhamit ilkini feshetmiĢ ve 

ikincisinin ilanını da istemeyerek yapmıĢtır. II. Abdülhamit istemeyerek de olsa ilan 

ettiği MeĢrutiyet‟in Osmanlı Devleti‟nde neden yaĢayamayacağını anılarında Ģöyle 

anlatmıĢtır: MeĢrutiyetle idare edilebilmek için, memleketimiz yeterli derecede olgun 

değildir. Bu bizim için bir felakettir; çünkü bu idare bütün fertler arasında eĢitliği 

icap ettirmektedir. Bizde ise böyle bir Ģey düĢünülemez. Ġmparatorluğumuzu, 

Türkler, Araplar, Rumlar, Ermeniler gibi unsurlar teĢkil etmiĢtir. Bu unsurlar kazai 

istiklallerinden, kiliselerini idare etmek istemekten vazgeçmek istemezler. Bundan 

baĢka müĢterek bir dilimiz olmadığı da bir gerçektir, gene de bu unsurlardan 

hiçbirisinin anadilinden vazgeçip Türkçe‟yi resmi dil olarak kabul etmeyeceği de 

apaçık bir gerçektir. Bu Ģartlar altında Osmanlılarda milli hissin nasıl köklenebileceği 

sorgulanmıĢtır. Zaten hristiyan tebaâmız büyük devletlerle iĢbirliği içerisindedir. 

Bizim Jön Türkler hayalperesttirler; zira bizde Kanun-i Esasi‟yi ve meĢruti hükümeti 

ilan etmek, umumi bir karıĢıklığı davet etmek ve herkesi birbirine düĢürmek 

demektir (Aksoy, 2008: 24- 25).  

 

Sonuçlara bakıldığında bu değerlendirmenin gereksiz olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Gazeteci Hasan Fehmi‟nin öldürülmesi ile ayaklanmalar baĢlamıĢ ve 

dolayısı ile Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟ne karĢı önemli bir zıt görüĢlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. 

 

 4.1.12. 1909 Kanun-i Esasi DeğiĢikliği 

  

Ġkinci MeĢrutiyet‟in ilanından sonra Anayasa‟da birçok değiĢik yapılmıĢtır. 

Bakıldığında yeni bir Anayasa‟nın yapılmadığı ortadadır. Ancak o kadar önemli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır ki bugün “1909 Anayasası” ifadesiyle değerlendirilmesi 

bunun en açık örneğidir. Söz konusu 1909 değiĢikliğini milletin temsilcileri yapmıĢ 
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ve Ġttihat ve Terakki‟nin aracılığı ile padiĢahın onayından geçmiĢtir. 1909 

değiĢikliğinin en önemli katkısının padiĢahın yetkilerinin sınırlandırılması noktasında 

olduğu muhakkaktır. 1876 metnine göre padiĢahın sahip olduğu haklarının arttırıldığı 

düĢünülse de bu hakların doğrudan kullanılamaz bir Ģekle dönüĢtürüldüğünü 

söylemek gerekir. Bu değiĢiklikler ile 1909 metni, yasama ve yürütme organlarını 

daha demokratik bir hale getirmiĢ, kuvvetler ayrılığını daha esnek bir yapıda 

tutmasına karĢılık yasamayı daha fazla destekleyen bir yapı haline getirmiĢtir.  

 

Bu dönem Osmanlı reformcularının esas hedefi “Devleti kurtarmak”tır. 

Buradaki temel problem, Avrupalı siyaset ve entellektüel çevrelerin iddia ettikleri 

gibi, Osmanlı Devleti‟nin yenileĢme yolundaki “kabiliyetsizliği” ve “baĢarısızlığı” 

değil, aksine kendilerinin buna fırsat vermemesidir. Bu Ģekilde “ Avrupa‟ya rağmen 

AvrupalılaĢma‟ya gayret edilmesi, sosyal ve psikolojik anlamda daha önemli bir 

sorunu da doğurmuĢtur. Avrupalı devletlerin ve kamuoyunun bu Ģekildeki çeliĢkili 

hareket tarzı, geniĢ halk kitlelerinin baĢta bu tür yenileĢme faâliyetleri olmak üzere, 

bunları yapan devlet adamlarına ve entellektüel anlamda savunan fikir adamlarına 

karĢı olumsuz bakmalarına ve onlara karĢı mesafeli durmalarına neden olmuĢtur. 

Nitekim Jön Türklerin geniĢ halk kitlelerine inememesi ve sonuna kadar seçkin belli 

zümrelerin hareketi olarak kalmasının ve 1908 Ġhtilâli‟nde kitlesel sivil desteğin 

olmamasının nedeni olarak da gösterilebilmektedir (Alkan, 2009: 306).  

 

Sonuçta, sosyal değiĢim ve dönüĢümlerin önemi ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu 

bu süreçlerin yeterli Ģekilde yaĢanamaması durumunda devletin sorunlardan 

arınamayacağı fikri güçlenmiĢtir. Bunun yanında 1876 metni kiĢi özgürlüğünü 

sadece yasadıĢı cezalandırmalarda korur iken, 1909 değiĢikliği tutuklamalar alanında 

da yasal güvence ortaya koymuĢtur. 

  

            4.1.13. 1909 Sonrası GeliĢmeler 

 

Osmanlı hükümeti, II. MeĢrutiyet‟in ilk yıllarında giriĢtiği reformlar 

Osmanlı‟nın güçlenmesine katkı sağlamıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin güç kazanması, 
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Balkan devletlerini ve diğer büyük devletleri tedirgin etmiĢtir. Söz konusu tedirginlik 

dıĢ güçlerin ayaklanmalar çıkartmalarına neden olmuĢtur. Bu ayaklanmalar 

Osmanlı‟nın içte sorunlar yaĢadığının en önemli göstergesidir. Söz konusu durum, 

MeĢrutiyetin ilanının beklenenin aksine sonuçlandığını göstermektedir. Bunlara 

rağmen Ġttihat ve Terakki‟nin giderek güçlenen bir siyasi yapıya kavuĢtuğunu da 

belirtmek gerekmektedir. 

 

Ġttihat ve Terakki‟nin iktidara tırmanıĢı karĢısında muhalifler birleĢmeye 

baĢlamıĢtır. Kendi içinde ve dıĢında muhaliflerin büyümesi, Ġttihat ve Terakki ve 

denetimindeki hükümetçe basında, gazete ve dergilere kapatma kararları birbiri 

ardınca çıkmaya baĢlamıĢtır. Özellikle Hürriyet ve Ġhtilaf grubunun desteklediği 

basın organları buna maruz kalmıĢtır. Buna karĢılık, diğer milliyetlerin de Ġttihat ve 

Terakki yönetimindeki meĢrutiyete karĢı tutum almaları, yeni rejimin baĢarısız 

olmasında rol oynamıĢtır. Çünkü Ġttihat ve Terakki tam bağımsızlık için hareket 

ederken zengin kesimlerin çıkar çatıĢmasıyla da karĢılaĢmıĢtır. Bunun yanı sıra 

Milliyetçi fikirleri yaymak ve nihayet Osmanlı Ġmparatorluğunu bir Türk devleti 

haline getirmek maksadıyla 1911‟de Türk Yurdu, 1912‟de Türk Ocakları teĢkilatı 

meydana getirilmiĢtir (Türk Ocakları, 1930-31 yılında yerini Halkevlerine bıraktıysa 

da yeni çeĢit bir milliyetçiliği yaymak üzere 1949‟da özel bir dernek olarak aynı ad 

altında yeniden açılmıĢtır (Karpat, 2008: 124).  

 

Bu yapılara bir de çok uluslu toplum yapısından gelen temsilcilerin kendi 

bölgeleri için hareket etmeleri ve ayrılıkçı birtakım hareketler eklenince ortam daha 

da karıĢık bir vaziyete sürüklenmiĢtir. Nitekim 1911‟de Ġtalya‟nın Trablusgarp‟ı 

iĢgaline ve Balkanlarda meydana gelen milliyetçilik ayaklanmalarına yeterli 

savunmayı gösteremeyen Osmanlı, zayıfladığının sinyallerini vermiĢtir.  

       

Sonuçta hem Trablusgarp hem de Balkanlardaki topraklarımız geri gelmemek 

üzere elden çıkmıĢtır. Ayrıca Arnavutluk, Irak, Suriye ve Yemen‟de görülen ulusçu 

eylemler “din birliği”nin de güvenilir bir kaynak olmadığını kanıtlamaktadır. Bu 

geliĢmeler sonucu artık Osmanlı Devleti‟nde sarılacak son halka olarak 
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milliyetçiliğin ve onun uzantısı olan Turancılığın değer kazanmasına neden olmuĢtur. 

Sonuç olarak, milliyetçilik devletin ve bir kültürel politik grup olarak Türklerin 

bekası için yegâne siyasi çözüm ve yeni bir politik birim olan millet için bilim ve 

ilerlemenin tek yolu olarak görülmüĢtür. Yusuf Akçura‟nın 1904‟te klasik Üç Tarz-ı 

Siyaset‟inde vurguladığı gibi Pan-Ġslamizm ve Osmanlıcılık zaten baĢarılı 

olamamıĢtır. Milliyetçilik yalnızca devletin bekası için değil modernleĢme için de tek 

mantıki seçenektir (Karpat, 2006: 67).  

 

Balkan savaĢlarının olumsuz etkisi ülkenin yönetiminde geçici kanunların 

uygulanmasına neden olmuĢtur. Bu durum en çok Ġttihat ve Terakki‟nin güçlenmesi 

ve tekrar iktidara gelmesi sonucunu doğurmuĢtur. Ġktidara gelen Ġttihat ve Terakki 

devam eden süreçte içte ve dıĢta yaĢanan olaylardan dolayı yönetimi tekeline almıĢtır 

diyebiliriz.  

 

1914‟te Ġttihatçılar anayasa değiĢikliğini tamamlamıĢtır. Zaten parlamento 

gücünü de elinde bulundurması bu değiĢiklikte bir zorlamayla karĢılaĢmasına neden 

olmamıĢtır. Anayasa yeniden 1876 Ģekline dönüĢtürülmüĢtür ama bazı değiĢikliklerle 

kendi istedikleri Ģekilde tamamlanmıĢtır. Meclisin feshi maddesi de birkaç 

değiĢiklikle yer almıĢtır. Böylesi değiĢikliklerle dıĢarıdan gelen tepkilere karĢı 

önemli bir güç kazanılmıĢtır. Fesih mekanizmasına Birinci Dünya SavaĢına kadar 

gerek duyulmamıĢtır. Bu mekanizmayı kullanan Ġttihatçılar değildir. PadiĢah 

Vahdettin fesih mekanizmasını kullanmıĢtır. Nedeni Birinci Dünya SavaĢında galip 

çıkan devletleri yatıĢtırmaktır. Ġttihat ve Terakki‟nin II. Abdülhamit‟in çizmiĢ olduğu 

siyasi geliĢme açısından MeĢrutiyetin bir yıkımı da beraberinde getirdiği ortaya 

çıkmaktadır. Ġttihat ve Terakki, kendi içinde karĢıt yapılanmaların oluĢması gibi 

sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Ayrıca dönemin koĢullarını iyi 

değerlendirememeleri, yönetimi ele geçirdikten sonra tecrübeli ve geniĢ açıyla 

bakabilen yöneticilerin olmaması Ġttihat ve Terakki iktidarına baĢarı 

kazandıramamıĢtır. Bununla beraber zamanında ve doğru kararların alınmaması ve 

asker bürokrat anlayıĢıyla iktidarın askeri kanadın elinde bulunması, tam ve sağlıklı 

bir sivil yönetimin oluĢmasını engellemiĢtir (Aksoy, 2008: 34).  
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Bu anlamda Jön Türklerin Osmanlı Devleti‟ni  kurtarma projeleri ve  iddiaları 

baĢarısız olmuĢtur.  Fakat Jön Türkler ve Jön Türk iktidarı devletin çözülme sürecini 

hızlandırmakla birlikte, çok farklı bir sürecin baĢlamasına da vesile olmuĢtur: 

Modern Türkiye‟nin kurulması. Sonuç itibarıyla, yola çıktıkları hedef olan Osmanlı 

Devleti‟ni kurtarma amacı baĢarılamamıĢtır; ama onun yerini alacak olan modern 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasının alt yapısının hazırlanmasında önemli bir 

görev ifa etmiĢlerdir (Alkan, 2009: 315). 

 

 4.1.14. Hukuk Reformları 

 

II. MeĢrutiyet‟ten sonra meydana gelen olaylar her ne kadar yasama 

faaliyetlerini yavaĢlatmıĢ olsa da 1909 anayasal değiĢiklikleri oluĢturulmuĢtur. 31 

Mart ayaklanmasından sonraki Mayıs 1909‟dan baĢlayıp ağustos sonuna kadar süren 

bu dönemde (meĢruti ıslahat dönemi) birçok yasama faaliyeti gerçekleĢmiĢtir. Yeni 

yasalar arasında anayasa hukukunu yakından ilgilendirenler toplantı, basın ve grev 

kanunlarıdır. Bunların dıĢında, eski düzeni tasfiye etmek ve yeni düzeni pekiĢtirmek 

amacıyla yapılmıĢ Ġrade-i Seniye‟ler ve yeni yasalar da vardır. Saray ve hanedan 

ödeneklerinin azaltılması, alaylı subayların elenmesi, Ģahsi hukuk davalarına Ģer‟iye 

mahkemeleri yerine adliye (nizamiye) mahkemelerinde bakılması vb. yeni 

düzenlemeler içerisinde en çok dikkati çekenlerdir (Tanör, 2010: 213).  

 

Bu geliĢmeler modern bir devletin temelini oluĢturmak bağlamında 

değerlendirilmelidir. YenileĢtirme çalıĢmalarının bir diğer özelliği hukuku 

laikleĢtirme yönündeki adımlardır ki bu noktada ilk olarak yargı organlarının 

birleĢtirilmesi göze çarpmaktadır. Bu dönemde yapılan çalıĢmaların bütünü, devlet 

içerisindeki padiĢah yanlılarının etkisini kırmaya yöneliktir. II. MeĢrutiyet ile halk ve 

köylü üzerindeki baskıların hafifletilmeye çalıĢıldığı, valinin yetkisinin diğer 

unsurlar karĢısında güçlendirildiği görülmektedir.  

 

Sonuç itibariyle, II. MeĢrutiyet ile padiĢahın fermanı yerine sözleĢmenin 

önem kazandığı ve dolayısı ile demokrasinin güçlendiği görülmektedir. Bu noktada 
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halk egemenliğinin kullanılıĢı yönünden ilk sonuçları 1909 değiĢiklikleri ile 

görmekteyiz. II. MeĢrutiyet‟in önemli katkılarından biri de iktisadi ve siyasi 

bağımsızlık fikrini ciddi bir Ģekilde ortaya çıkarmıĢ olmasıdır. Bu durum en çok 

diğer devletlerin Osmanlı‟nın iç iĢlerine karıĢmasını önlemiĢtir diyebiliriz. Böylece 

devletin daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmıĢ, çok uluslu yapının korunması 

kolaylaĢmıĢtır. Bunlarla beraber ulusal toplum, ulusal devlet bilinci yerleĢmiĢ, 

Cumhuriyet döneminde gerçekleĢtirilecek çoğu yeniliğin temeli de bu dönemde 

atılmıĢtır.  

4.2. CUMHURĠYET DÖNEMĠ ANAYASAL METĠNLERĠNDE        

                    ĠNSAN HAKLARI 

 

            Cumhuriyet döneminde insan haklarının durumunu değerlendirmek aslında 

çok yönlü bir araĢtırmayı gerektiren önemli bir sorundur. Her Ģeyden evvel, konu 

sadece hukuki olmadığı gibi, tam bir hukuki inceleme yapmak için sadece 

anayasaları incelemek de yetmez. Bunun yanında yasal ve hatta idari düzenlemeleri 

de göz önünde tutmak gerekir. Ġkinci olarak, insan haklarının uygulamadaki seyrini 

de gözden geçirmeyen bir araĢtırmanın konu hakkında çok net bir fikir veremeyeceği 

açıktır. Ġnsan haklarıyla ilgili uygulamayı değerlendirmek ise hakim siyasal kültür ile 

devlet ve idare geleneğinin yanında halka ait kültürel ve tutumsal yönelimleri de göz 

önünde bulundurmayı gerektirir (Erdoğan, 2002: 79). 

 

4.2.1. 1921 ve 1924 Anayasaları’nda Ġnsan Hakları 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde 1921 ve 1924 Anayasaları, insan hakları ve 

özgürlükleri çerçevesinde incelenip, anayasaların içerikleri bu konu etrafında 

karĢılaĢtırmalar ile irdelenip değerlendirilmektedir. Her iki anayasa da incelenirken 

ilk önce Anayasa‟nın ilan edildiği dönem koĢulları ve ilan ediliĢleri izah edilip, daha 

sonra konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca 1924 Anayasası‟ndaki 

insan hakları ile ilgili maddelerin açıklamaları da yapılmaktadır. ÇalıĢmanın diğer 
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kısımlarında belirtildiği gibi Türk-Osmanlı tarihinde ki süreç incelemesi yapılmıĢ ve 

önemli görülen hususlar da değerlendirilmiĢtir.   

 

 4.2.2. 1921 Anayasası  

 

1921 tarihli TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu (TEK), Osmanlı Türk 

Anayasacılığında kurucu bir belge olarak önemli bir yere sahiptir. Osmanlı 

Devleti‟nin halen var olduğu yeni devletin ise kurulmakta olduğu bir zaman 

diliminde Osmanlı Devletinin son, Türkiye Cumhuriyeti‟nin ise ilk Anayasasıdır.  

 

 4.2.2.1. 1921 Anayasası’nın OluĢumu ve Genel Yapısı  

 

Dönem içerisinde yerel çapta baĢlayan milli mücadele hareketi, daha sonra ise 

Mustafa Kemal PaĢa önderliğinde toplanmıĢtır. Ġçinde bulunulan zamanın Ģartları 

içerisinde Misak-i Milli sınırlarında bir devlet kurma mücadelesi verilmektedir.  

 

Dönem içerisinde kongrelerin ardından yeni bir anayasa hazırlama ihtiyacı 

doğmuĢtur. Bu anayasada temel millet egemenliği olmalıdır.  

 

 1921 Anayasası yani bir diğer adıyla TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 

1921‟de kabul edilmiĢtir. 23 madde ve ek bir maddeden meydana gelmektedir. 

Baktığımızda kısa ve çerçeve bir anayasa niteliğini taĢıdığını görebilmekteyiz. Sonuç 

itibariyle içinde bulunulan dönemin de bir geçiĢ dönemi olduğu unutulmamalıdır. 

 

1921 Anayasası‟nda yargı yada kiĢi hak ve özgürlükleri ile ilgili düzenlemeler 

yer almamaktadır. Yine belirtilmesi gereken önemli bir noktada devletin rejimi 

hususundaki değiĢimin belirtileri, egemenlik konusundaki tanım ve kavramlar 

Anayasa‟da vurgulanmıĢtır. 
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1921 Anayasası‟nın hükümet sistemi olarak “meclis hükümeti sistemi”ni 

benimsemesinin sebeplerini Ģöyle sıralayabiliriz: Bu Anayasa‟nın ikinci maddesi 

“yürütme kudreti ve yasama yetkisi milletin yegâne ve hakiki temsilcisi olan büyük 

millet meclisinde belirir ve toplanır.”  diyerek kuvvetler birliği ilkesini net bir Ģekilde 

kabul eder. 1921 Anayasası‟nın üçüncü maddesi de aynı paraleldedir. Söz konusu 

madde “Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti 

Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taĢır” demektedir. 1921 Anayasası, normal 

olarak devlet baĢkanına ait olması gereken bazı görev ve yetkileri “Büyük Millet 

Meclisi Reisi” ne açık bir Ģekilde vermektedir (Gözler, 2009:129-130). 

 

Yargı konusunda tam bir düzenlemenin olmamasıyla birlikte idare 

heyetlerinin yargı yetkilerine kısmi bir biçimde sahip olmasını görmekteyiz. Yine 

önemle üzerinde durulması gereken bir nokta da yasama ve yürütme icrası 

konusunda tek yetkili organın meclis olmasıdır. Bu arada belirtilmelidir ki 1 Kasım 

1922‟de Saltanat ve 3 Mart 1924‟te hilafet kaldırılmıĢtır. Ardından Cumhuriyet‟in 29 

Ekim 1923‟te ilanıyla adı konmamıĢ rejimin adı konularak insan haklarına son 

derece önem veren bir yapının oluĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Denilebilinir ki içinde 

bulunulan zamanın getirdikleri ve Ģartlar daha ziyade vatanın kurtarılmasına 

odaklıdır dolayısı ile 1921 Anayasası gayet pratik bir yaklaĢımın eseridir. Sonuç 

olarak bahsi geçen Anayasa‟da kısa bir Ģekilde devlet sisteminin ne olduğu izah 

edilirken hak ve hürriyetler konusundan bahsedilmemiĢtir. Anayasa‟da insan hakları 

açısından önemli olan, milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi ve yine belli bir 

ölçüde kiĢiye odaklı ya da bağlı idarenin kaldırılmasının açık olmasa da örtülü bir 

Ģekilde benimsenmesidir. 

 

1921 Anayasası döneminde temel hak ve hürriyetlerin tanınmasından ziyade 

insan haklarının felsefi temelleri atılarak sonraki dönemler için elveriĢli bir ortam 

oluĢturulmuĢtur. Bu dönemde insan hakları alanındaki en büyük yenilik olarak 

egemenliğin padiĢaha değil, millete ait olduğu kabul edilmiĢ; egemenlik dini 

hüviyetinden arındırılarak dünyevileĢtirilmiĢ ve insan haklarının ön plana çıkmasının 

önü açılmıĢtır. Olağanüstü dönemde kabul edilen 1921 Anayasası, özellikle hak ve 
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hürriyetler baĢta olmak üzere devlet ihtiyaçlarını karĢılayamamıĢtır. Devletin 

ihtiyaçlarına yer veren ve toplumu yönlendirebilen bir Anayasa‟nın yapılması bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır (Eroğlu, 2010: 80). 

4.2.2.2. 1921 Anayasası Ġle Ġlgili Değerlendirmeler 

 

 1921 Anayasası, Osmanlı Türk anayasacılığının en önemli dönüm 

noktalarından birisidir. Demokrasi ve özgürlükler açısından birçok eksiği bulunsa da 

monarĢinin sınırlanması açısından atılan ilk adım olması nedeni ile çok önemlidir. 

Yani Devletin sınırları içerisinde yaĢayan bütün bireyleri içine alan bir çerçeve 

niteliğindedir. Bu noktada çok önemle değinilmesi gereken husus da egemenliğin 

kayıtsız Ģartsız millete ait olduğunu vurgulamasıdır. Bu ciddi anlamda bir dönüm 

noktasıdır ve bundan sonraki bütün anayasalarımızda esas alınan temeldir. 1921 

Anayasasının demokrasi anlayıĢına bakıldığında temsili demokrasi anlayıĢını 

görmekteyiz. Felsefi temellerinde ise halkçılık ilkesi görülmektedir. Yani 

bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmıĢ bir millet için bu baĢarının meĢruluk 

zeminini oluĢturması noktasında ciddi bir öneme haizdir. Yine bütün eksikliklerine 

rağmen daha sonra meydana getirilen anayasaların da temelini oluĢturmuĢtur. Bu 

Anayasa değerlendirilirken unutulmamalıdır ki çok zor koĢullarda düzenlenilmiĢtir 

ve kendinden sonra gelenlere örnek teĢkil etme açısından önemlidir. Mutlaka 

belirtilmesi gereken bir nokta da temel hak ve özgürlüklere değinilmemesine rağmen, 

egemenliği kayıtsız Ģartsız millete teslim etmesi ve özgürlük ilkesine atıfta 

bulunmasıdır. 

 

 4.2.3. 1924 Anayasası 

 

1921 Anayasası izah edildiği üzere birçok açıdan büyük öneme sahip 

olmasına rağmen eksiklikleri de içerisinde barındırmaktadır. Büyük bir mücadeleden 

baĢarıyla çıkılmıĢ ve pek tabi ki birtakım alanları düzenleme ihtiyacı içerisine 

girilmiĢtir. Yani 1921 Anayasasının yetersiz yönleri mutlaka ki daha fazla görülmeye 
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baĢlanmıĢtır. Bu durumla birlikte yeni bir Anayasa hazırlama ihtiyacı doğmuĢ ve bu 

süre içerisinde (1921-1924) edinilen tecrübelerden yararlanılmıĢtır. 

 

Bu Anayasa ile ilgili belirtilebilinecek en önemli hususlardan birisi de  

demokrasiyi güçlendirme ihtiyacıdır. 1924 Anayasasında Fransız Ġhtilali‟nin etkileri  

mutlaka ki görülmektedir. Bu Anayasa‟da klasik haklar ve hürriyetler  yer almıĢtır. 

Denilebilinir ki eleĢtirilere rağmen özü ve ruhu itibariyle demokratik bir anayasadır. 

Tabi sorgulanacak bir noktada bunda yer alan özgürlükçü ilkelerin uygulama alanına 

tam olarak aktarılıp aktarılamadığı sorunudur. ĠĢte bu kısım elbette tartıĢmalıdır ve 

tam anlamıyla bu ilkelerin somutlaĢtığı ifade edilemez.  

 

Bunun yanında, 1924 Anayasası‟na bakıldığında Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi‟nden yararlandığı da ifade edilebilmektedir. 1924 Anayasası 1921 

Anayasasından daha uzundur. Bu Anayasa altı bölümden meydana gelmektedir. 

Birinci bölüm genel esaslardan oluĢmaktadır. Ġkinci bölüm devletin yapısıyla 

ilgilidir. Üçüncü bölüm yasama, dördüncü bölüm yargı ile ilgili düzenlemeleri 

barındırmaktadır. BeĢinci ve altıncı bölümlerde ise hak ve özgürlükler ile çeĢitli 

maddeler yer almıĢtır. 

4.2.4. 1924 Anayasası’nda Hak ve Özgürlükler 

 

1924 Anayasasında beĢinci bölümde Türklerin Hukuku Ammesi baĢlığı 

altında hak ve özgürlükler konusu ele alınmıĢtır. Özgürlüklerin sınırlarına 

değinilmiĢtir ve yine Fransız Ġhtilâli‟nin  ciddi anlamda etkisi görülmektedir. 68. 

madde bu duruma örnek teĢkil etmektedir. Bu madde 1789 tarihli Ġnsan ve YurttaĢ 

Hakları Bildirgesi‟nin 4. maddesinden alınmıĢtır. 

 

Anayasa‟da; kanun önünde eĢitlik dini inancından dolayı kınanamama, mülk 

edinme, basın serbestliği gibi birçok hakka yer verilirken sosyal haklara yer 
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verilmemiĢtir. Yani sendika, toplu sözleĢme gibi haklar tanınmamıĢtır. Ayrıca sosyal 

güvenlik gibi devletin sorumluluğundaki haklardan da bahsedilmemiĢtir. 

 

1924 Anayasası hürriyet konusunda içerik ve Ģartlar açısından iĢi TBMM‟ye 

bırakmıĢtır. Tabi Ģu da muhakkak belirtilmelidir ki kanunların anayasaya aykırı 

olamayacağı yönünde bir hükme de yer verilmiĢtir. Ancak Anayasa, TBMM‟nin 

mutlak üstünlüğünü kabul ederek onun baĢka bir organ tarafından denetimini kabule 

imkan da tanımamaktadır. ĠĢte bu açıdan Anayasanın eleĢtirel yanı da ortaya 

çıkmaktadır. Yani uygulama sahsına bakıldığında temel hak ve hürriyetler 

çoğunluğun iradesine bırakılmıĢtır Ģeklinde bir tablo ile de karĢılaĢılabilinmektedir.   

 

Kısaca değinildiği Ģekilde toplu sözleĢme, grev gibi hakların olmayıĢı 

yönlerinden eleĢtiriye açıktır. Sıkıyönetim uygulamaları ve Ġstiklal Mahkemeleri ise 

kiĢi özgürlükleri yönünden eleĢtirel bir boyut meydana getirmektedir. Yine zorunlu 

yerleĢtirme (iskân) yasaları (14 Haziran 1934 ve 25 Aralık 1935 tarihli kanunlar), bu 

dönemde göze çarpan hususlardandır. Dönemin Ģartları içerisinde meydana gelen 

durumlar temel hak ve özgürlüklerin tanımına ve duruĢuna uygun düĢmemiĢtir. 

 

Belirtilmesi gereken bir konu da bu Anayasa‟nın geçirdiği değiĢikliklerdir. 

1924 Anayasası, 1960 yılındaki askeri müdahaleye kadar yedi kez değiĢiklik 

geçirmiĢtir. Ġçerik ile ilgili önemli değiĢiklikleri olmuĢtur (1928, 1934 ve 1937 

tarihlerinde). 1928 yılında devletin dini ile ilgili kısım değiĢmiĢ, 1934‟de kadınlara 

seçme ve seçilme hakkı verilmiĢ, 1937‟de ise Anayasa‟ya altı ilke (cumhuriyetçilik, 

milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ) girmiĢtir. 

 

Cumhuriyet döneminde insan hakları noktasında en çok tartıĢma konusu olan 

konulardan biri Ģüphesiz lâiklik olmuĢtur. Lâiklik, aĢamalı bir biçimde tezahür etmiĢ 

ve bu süreç, on yıllık bir döneme yayılmıĢtır. Din iĢleri ve kurumları ile devlet iĢleri 

ve kurumları, 1924 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitimde birliğin 

sağlanması ve halifeliğin kaldırılması amacıyla çıkarılan kanunlarla ayrılmıĢtır. 
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Ancak, 1924 Anayasası‟na göre Ġslam, devletin dini olmaya devam etmektedir. Bu 

hüküm de, 1928‟de yapılan bir anayasa değiĢikliği ile kaldırılmıĢtır. Laikliğin 

anayasalaĢması ise, ancak 1937 yılında gerçekleĢmiĢtir (Kaboğlu, 2002: 52). 

4.2.4.1. 1924 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler ile Ġlgili 

                         Düzenlemeler 

 

 (1924 Ay. md.68): 1924 Anayasası‟nın “Türklerin Kamu Hakları” baĢlığını 

taĢıyan temel hak ve özgürlükler ile ilgili ilk maddesi olan 68. maddesine göre her 

Türk hür doğar, hür yaĢar. Özgürlük, baĢkasının özgürlüğüne halel düĢürmeyecek 

Ģekilde davranmaktır. Doğal hukuktan olan özgürlüğün herkes için sınırı baĢkalarının 

özgürlüğünün sınırıyla ifade edilir ve söz konusu bu sınır, ancak kanun marifetiyle 

tespit ve tayin edilir. Anayasa‟nın bu maddesinde Türkiye Cumhuriyeti‟nde yaĢayan 

tüm vatandaĢlar Türk olarak kabul edilmiĢ ve bu topraklarda doğan her vatandaĢ 

Türk sayılıp, doğuĢtan gelen en doğal hak olan özgürlük hakkı Anayasa ile teminat 

altına alınmıĢtır. Yine aynı Ģekilde Hürriyetin tanımı yapılıp ve bu durum bir baĢka 

güce, duruma kiĢiye muhtaç olmadan yaĢamak ve her türlü ihtiyacını giderebilir bir 

Ģekilde devam etmek olarak anlatılmıĢtır. En doğal hak olan kiĢisel özgürlüğün sınırı 

ise diğer bir bireyin özgürlük alanının sınırıdır denilmiĢtir. Bu sınırın ise ancak 

kanunlar ile belirlenebilirliğinin bulunduğu ifade edilip, herkesin bir ölçüde sınırını 

tespit etmek sureti ile muhtemel bir özgürlük karmaĢasının önüne geçilmiĢtir. 

 

(1924 Ay. md. 69): Her Türk bu kanuna göre eĢittir ve istisnasız herkes 

kanuna uymakla mükellef durumdadır. Her türlü sınıf, aile ve fert imtiyazları söz 

konusu maddeyle yasaklanmıĢtır. 1924 Anayasası‟nın 69. maddesinde kanun 

üstünlüğü ve kanun önünde eĢitlik ilkeleri koruma altına alınmıĢtır. Yine ülkede 

yaĢayan her vatandaĢın Türk kabul edildiği görüĢü ile tüm Türklerin kanun önünde 

eĢit olduğu belirtilip, kanuna uymak zorunluluğu belirtilmiĢtir. Yine aynı Ģekilde 

hiçbir zümre, kiĢi ve kurumun bu konuda imtiyazlı olmadığı belirtilmiĢtir. Bu madde 

ile kanunun herkes için aynı olduğu ve hiçbir kiĢi ve kurum için imtiyaz 

sağlanamayacağı teyit edilmiĢtir.  
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 (1924 Ay. md. 70): 1924 Anayasası‟ndaki söz konusu maddeye göre, kiĢinin 

temel haklarından olan; dokunulmazlık, vicdan, düĢünme, konuĢma, yayımlama, 

seyahat, sözleĢme, mülk edinme, çalıĢma, biriktirme, toplantı, cemiyet, Ģirket kurma 

durumları detaylandırılmadan sadece ismen belirtilmiĢ ve bu hakların milletin temel 

hukukundan geldiği ifade edilmiĢtir. Madde ile bu haklar güvence altına alınmıĢtır. 

 

 (1924 Ay. md. 71): Söz konusu madde bireyi her türlü kiĢisel taarruzdan 

korumak amacıyla ele alınmıĢtır. 71. maddede yine kiĢilerin önemli temel 

haklarından olan can, mal, namus ve ikametgâh korunması hususu anlatılmıĢ ve bu 

hakların dokunulmazlığı ifade edilmiĢ, her durumda kanun ile korunduğu 

eklenmiĢtir.  

 

 (1924 Ay. md.72): 1924 Anayasası‟nın 72. maddesi yakalanma ve tutuklama 

ile ilgilidir. Bu madde de belirtildiği gibi kanunda yazılı olan durumlar haricinde 

kimsenin tutuklanamayacağı ve yakalanamayacağı belirtilmiĢtir. Madde, keyfi 

uygulamaları engellemek, kiĢisel dokunulmazlığı pekiĢtirmek amacıyla ele alınmıĢ 

ve kiĢi özgürlüğünü öne çıkarmıĢtır. 

 

(1924 Ay. md. 73): 1924 Anayasası‟nda hak ve özgürlükler ile ilgili söz 

konusu madde ile kiĢiye ve kiĢi haysiyetine zarar veren iĢkence, eziyet ve gasp gibi 

davranıĢlar yasaklanmıĢtır. 

 

(1924 Ay. md.74): 74. maddeye göre kamu faydasına, gerekli olduğu usulüne 

göre anlaĢılmadıkça ve özel kanunları gereğince değeri peĢin verilmediği sürece hiç 

kimsenin malının ve mülkünün kamulaĢtırılamayacağı konusu ele alınmıĢtır. Söz 

konusu madde ile kiĢinin malının ve mülkünün güvence altına alındığı 

görülmektedir. Yine çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleĢtirmek için 

alınacak toprak ve ormanların kamulaĢtırma karĢılığı ve bu karĢılıkların ödeniĢi 

konusu özel kanunlarla gösterilmiĢtir. Söz konusu maddeye dayanarak olağanüstü 
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hallerde kanuna göre yükletilecek para,  mal ve çalıĢma ödevleri dıĢında hiç kimse 

baĢka hiçbir Ģey yapmaya ve vermeye zorlanamaz denmiĢtir.  

 

1924 Anayasa‟nın 74. maddesi değiĢikliğe uğrayan maddelerdendir. 

Maddenin ilk halinde bahsedildiği üzere, mal ve mülkün kamulaĢtırma iĢlemlerinin 

sadece kamu faydasına olduğunun anlaĢılması üzerine gerekli kanunlara göre 

üzerinde mutabakata varılmasıyla mümkün olabilirliği belirtilmiĢtir. Ayrıca 

olağanüstü haller çerçevesinde para ve mal ödevleri haricinde kimsenin zorla 

yaptırıma maruz kalamayacağını veya bir Ģeyler vermeye mecbur bırakılamayacağını 

belirtmiĢtir. 

  

Bu kanuna 1937 yılında yapılan değiĢiklik ile çiftçiye toprak vermek ve 

ormanları kamulaĢtırmak için alınan toprak ve ormanların ödemelerinin özel 

kanunlarda belirtildiği gibi olabilirliği maddesi eklenmiĢtir. 

  

(1924 Ay. md. 75): Maddeye göre hiç kimse felsefi içtihadından,  inancından, 

din ve mezhebinden dolayı kınanamaz. Güvenliğe ve edep törelerine ve kanun 

hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir.  74. madde 

gibi 75. madde de 1924 Anayasası‟nın değiĢikliğe uğrayan maddelerindendir. 

Maddenin ilk halinde hiç kimsenin mensubu olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi 

inancından dolayı kınanamayacağı ve eleĢtirilemeyeceği belirtilmekte olup, kanun ve 

ahlak kurallarına uymak koĢulu ile bu mensubiyetlere dair her türlü ayinlerin serbest 

olduğu belirtilmiĢtir. Ancak 1937 yılında yapılan değiĢiklik ile maddenin asıl 

metninden tarikat kelimesi ile ahlak kurallarına uyulması ibareleri çıkarılmıĢ geriye 

kalan kısımları değiĢtirilmemiĢtir.  Bu madde ile din ve vicdan özgürlüğünün koruma 

altına alınması amaçlanmıĢ aynı zamanda mensubu olunan dini inanca yönelik 

ibadetlerin kanuna aykırı olmamak Ģartıyla yapılabilmesine izin verilmiĢtir.  

 

    (1924 Ay. md. 76): 1924 Anayasası‟nın 76. maddesi, yazılı usul ve haller 

dıĢında kimsenin konutuna girilemeyeceğini ve kimsenin üzerinin aranamayacağını 
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belirtmiĢtir. Söz konusu kanunda belirtilen haller durumunda ve ilgili kanunların 

belirttiği Ģekilde aramanın olabilirliği belirtilmektedir.  

 

(1924 Ay. md. 77): Söz konusu maddeye göre basın, kanun çerçevesinde 

serbesttir ve yayımından önce denetlenemez, yoklanamaz. Maddede basının kanun 

çerçevesinde serbest olduğu belirtilmiĢtir ve yayımlanmadan önce kontrol 

edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Basın özgürlüğünü garanti alan bu 

madde ile kanun çerçevesinde her türlü basın-yayım iĢlemlerinin herhangi bir kontrol 

veya kısıtlama olmadan gerçekleĢtirilebilinmesinin önü açılmıĢtır. 

 

 (1924 Ay. md. 78): Seyahatlerin kısıtlanması ve kayıt altına alınmasıyla ilgili 

78. maddede seferberlik ve olağanüstü haller ile salgın hastalıklardan dolayı kanunen 

gerekli tedbirler çerçevesi dıĢında hiçbir seyahatin sınırlandırılmasının mümkün 

olmadığı belirtilmektedir. Bu madde ile seyahat özgürlüğü sınırlandırılmasının önüne 

geçilmiĢtir. Sınırlandırılmanın belirtilen haller ile sınırlı olduğu ortaya konmuĢtur. 

 

(1924 Ay. md. 79): Söz konusu maddede sözleĢmelerin, çalıĢmaların mülk 

edinme ve edinilen malların kullanılmasının, toplanmaların, derneklerin serbest 

olduğu belirtilmekle birlikte, bu serbestliğin kanunlar ile sınırlandırıldığı 

belirtilmektedir.  

 

(1924 Ay. md. 80): Eğitim serbestliği ile ilgili hak konulu 80. maddede 

hükümet denetimi ve gözetimi altında her türlü öğretimin serbest olduğu 

belirtilmiĢtir. Bu madde ile eğitim alanındaki özgürlüğün yasal olarak korunması 

amaçlanmıĢtır.   

 

(1924 Ay. md. 81): HaberleĢme özgürlüğü ile ilgili madde olan 81. madde de 

ise posta olarak gönderilen belgelerin, mektupların ve her türlü emanetin, yetkilisi ve 

yetkili yargı organı kararı olmadan hiçbir Ģekilde açılıp kontrol edilemeyeceği 

belirtilmekte telgraf ve telefon ile haberleĢme durumunda bu görüĢmelerin 
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gizliliğinin bozulamayacağı açıklanmaktadır. Bu madde ile kullanılan haberleĢme 

yollarının hepsinin özgürce yapılmasının kanunen garantisi sağlanmıĢtır.  

 

(1924 Ay. md. 82): Ġtiraz hakkı ile ilgili olan 82. madde,  kamu ile ilgili 

kanun ve tüzüklerde aykırı görülen noktalarda itiraz sahiplerinin TBMM ve yetkili 

makamlara bireysel veya toplu halde itiraz baĢvurusu yapabileceklerini 

belirtmektedir. Ġtiraz baĢvurusunu alan makamın ise bu itirazı ilgili makamlara 

bildirmek sorumluluğu mevcuttur. Ġtiraz hakkı konusunda baĢvuruyu kolaylaĢtıran bu 

madde, baĢvurunun takibi konusunda ise detay vermemiĢtir.  

 

           (1924 Ay. md. 83): Yargılanma sürecindeki haklar ile ilgili olan 83. maddede 

ise hiç kimsenin kanunen bağlı olduğu mahkeme dıĢında bir mahkemeye 

verilemeyeceği veya yollanamayacağı belirtilmiĢtir. Böylece yargıda muhtemel 

kayırmaların önüne geçilmeye ve adil yargılanma süreci sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

        (1924 Ay. md. 84): Vergi vermek ile ilgili olan 84. madde de ise verginin 

tanımı yapılmıĢ ve vergi, devlet giderleri için vatandaĢlardan (mükelleflerden) alınan 

pay olarak tanımlanmıĢtır. Yine aynı madde de vergi dıĢında gerçek ve tüzel 

kiĢilikler adına para toplanmasının yasaklanmıĢ olduğu belirtilmiĢtir.  

  

(1924 Ay. md. 85): Yine vergi konusundaki hakları düzenleyen bir kanun 

olan madde 85, vergilerin alınıp salınması durumlarının kanunla belirlenebilirliğini 

belirtmekte ve devletçe, il özel idarelerince ve belediyelerce halihazırda alınmakta 

olan vergilerin ilgili kanunlar çıkarılıncaya kadar alınmaya devam edeceği 

açıklanmaktadır. Mevcut durumun kanunda yapılan bir değiĢikliğe kadar devam eder 

durumda olduğu da belirtilmektedir.    

 

(1924 Ay. md. 86): 1924 Anayasası‟nın 86. maddesi sıkıyönetim ile ilgili 

konuları düzenlemektedir. Bu maddeye göre sıkıyönetimin ilan edilebildiği durumlar 

savaĢ veya savaĢı gerektiren durumlar, ayaklanma, cumhuriyete karĢı isyan halleri 
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olarak belirtilmektedir. Sıkıyönetim kararının bakanlar kurulu tarafından bir ayı 

geçmemek üzere alınabileceği ve meclisin onayına sunulması gerekliliği 

belirtilmiĢtir. Bu süre meclis tarafından uzatılıp, kısaltılabilmektedir. Meclis bu süre 

zarfında toplanmamıĢ ise acil olarak toplanmaya çağrılması hususu belirtilmiĢtir. 

Aynı madde de sıkıyönetimin tanımı da yapılmıĢ, bu süreç kiĢi-mülk 

dokunulmazlıklarının, basın, haberleĢme, dernek ve ortaklık hak ve hürriyetlerinin 

geçici olarak sınırlandırılması veya durdurulması olarak tanımlanmıĢtır. Sıkıyönetim 

ile ilgili düzenlenmeler kanunda açıklandığı Ģekilde yapılıp yine aynı madde de 

belirtilmiĢtir.  Sıkıyönetim ve hakların sınırlandırılması konusunu açıklama özelliği 

ile bu madde Anayasa‟da önemli bir yer tutmaktadır. 

 

(1924 Ay. md. 87): Eğitim hakkı ile ilgili düzenlemeyi içeren madde 87, 

kadın ve erkek tüm Türk vatandaĢları için ilkokulu bitirmenin zorunlu olduğunu 

belirtmekte ve devlet okullarında bu eğitimin parasız verilebildiğini belirtmektedir.  

Eğitim hakkını düzenleyen bu madde de ayrım yapmadan her vatandaĢın parasız 

eğitim alabilirliği anlatılmakta olup, eğitimin bu kısmını zorunlu kılmaktadır.   

 

 (1924 Ay. md. 88): Anayasa‟nın haklar ile ilgili bölümünün son kısmını 

oluĢturan madde 88 de, yasada birçok yerde geçen Türk kavramına açıklık 

getirilmektedir. Bu maddeye göre din ve ırk farkı gözetmeksizin vatandaĢlık bağı 

bakımından herkes Türk olarak kabul edilmektedir. Yine aynı Ģekilde Türkiye‟de 

veya Türkiye dıĢında Türk bir babadan dünyaya gelenler ile Türkiye‟ye yerleĢmiĢ bir 

yabancı babadan dünyaya gelen bireyler ergenlik yaĢına geldiğinde Türk 

vatandaĢlığını isteyen bireyler Türk olarak kabul edilir. Bu duruma ek olarak 

vatandaĢlık kanunu gereği Türklüğe kabul edilen herkes Türk olarak kabul 

edilmektedir. Bu maddede görüldüğü gibi Türklük kavramı ırkçı bir anlayıĢla 

kesinlikle değerlendirilmemiĢtir. Tüm ülkeyi hatta ülke dıĢında doğan bireyleri de 

kapsayan bir ortak payda olarak kullanılmıĢtır.   

 

1924 Anayasasında temel hak ve hürriyetler bakımından yukarıda verilen 

maddelere ek olarak aĢağıdaki maddelerde bu Anayasa‟daki haklardandır. Madde 10 
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da 18 yaĢını geçmiĢ her Türk erkeğin seçimlerde oy verebilmesini belirten bu yasada 

1934 yılında yapılan değiĢiklik ile erkekler ile  kadınlara da seçimlerde oy verme 

hakkı verilmiĢtir. 11. madde de ise 30 yaĢını aĢan her Türk erkeğine milletvekili 

seçilme hakkını verirken,  10. madde de yapılan ek ile aynı Ģartlarda kadınlara da 

seçilme hakkını vermektedir. Bu maddelere ek olarak 92- 93. maddeleri siyasi 

hakları olan her Türk‟ün devlet memuru olabilme hakkını ve çalıĢma koĢullarının 

kanuna bağlı olduğunu belirtmektedir.  

 4.2.4.2. 1924 Anayasası ile Ġlgili Değerlendirmeler  

 

Sonuç olarak 1924 Anayasası ile ilgili olarak haklar açısından yine dönemin 

Ģartlarına göre geniĢ bir ölçüde yer verdiğini söyleyebiliriz. KiĢi dokunulmazlığından 

tutuklama ve yakalamanın kanuniliğine, konut dokunulmazlığından sansür yasağına 

ve yine haberleĢmenin gizliliğine, seyahat hürriyetine kadar ciddi anlamda geniĢ bir 

muhteviyatı barındırmaktadır.  Yine Anayasa‟da siyasal Hakların da bir kısmına yer 

verildiği görülmektedir. Bunlar seçme seçilme yada kamu hizmetlerine girme gibi 

haklardır. Anayasa, bugün ekonomik haklar alanında yer alan bazı hak ve hürriyetleri 

de saymıĢtır: Mülkiyet hakkı, çalıĢma ve sözleĢme yapma hürriyeti gibi. Yine 

belirtmek gerekir ki burada sosyal haklara yer verilmemiĢtir. Tabi dönemin Ģartları 

içerisinde zamanın geliĢmiĢ anayasalarında sosyal haklara yer verilmemiĢ olması ve 

toplumun buna tam olarak hazır olmadığı düĢüncesinin yaygınlığı bu durumun 

sebeplerinden olarak gösterilebilinir.  

 

1924 Anayasası‟nda hak ve hürriyetler gayet özgürlükçü bir Ģekilde 

düzenlenmiĢ ancak uygulama alanında sıkıntılar doğmuĢtur. Örneğin 1925 tarihinde 

çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile basın ve siyasal muhalefet  konularında sıkıntılar 

meydana gelmiĢ,muhalif gazete ve dergilerin çoğu kapatılmıĢtır. Sonuç olarak 

teoride birçok hak ve özgürlüğü içerisinde barındırmasına rağmen Anayasa bunların 

uygulanması ve korunması yönünden eksiktir. Zaman içerisinde askeri müdahaleye 

kadar giden bir sürece doğru yol almıĢtır. 1921 Anayasası‟nın geliĢmiĢ bir biçimi 
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olan 1924 Anayasası,  tarihimizde geçiĢ dönemini düzenleyen yasal bir mevzuat 

olarak mutlaka ki önemli bir yer tutmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ KESĠM 

5. 1961 VE 1982 ANAYASALARI’NDA ĠNSAN HAK VE 

                                       ÖZGÜRLÜKLERĠ 

 
 

1924 Anayasası her ne kadar 1921 Anayasası‟nın geliĢmiĢ bir biçimi olsa ve 

eksikliklerini gidermeye çalıĢsa da netice itibariyle yetersiz bir anayasa olarak 1961 

Anayasası‟na kadar varlığını devam ettirmiĢtir. Bu bölümde Türk Anayasasının 

önemli bir süreci ele alınmıĢtır. Öncelikle 1961 Anayasası‟nın OluĢum Süreci ve 

Genel Yapısına değinildikten sonra,  1982 Anayasası‟nın OluĢum Süreci ve Genel 

Yapısına değinilmiĢtir. Ardından 1982 Anayasası ile Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi (AĠHS) birlikte ele alınmıĢtır. Devam eden bölümde 1961 ve 1982 

Anayasalarında temel hak ve özgürlükler genel bir mukayeseye tabi tutulmuĢ ve 

akabinde gelen baĢlık altında her iki anayasada yer alan insan hak ve özgürlükleri ile 

ilgili maddeler karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Bölümün devam eden kısmında 

ise 1961 ve 1982 Anayasaları üzerine değerlendirmeler yer almıĢtır. Son olarak 2010 

Anayasal düzenlemelerinde insan hak ve özgürlükleri ile yeni bir anayasa ihtiyacı ile 

ilgili görüĢlere yer verilmiĢtir. 

 

   5.1. 1961 ANAYASASI’NIN OLUġUM SÜRECĠ VE GENEL YAPISI  

 

1921 Anayasası Osmanlı Türk anayasacılığının sıçrama noktasıdır. 1924 

Anayasası döneminde ise ulusal devletin kuruluĢu tamamlanmıĢtır.  1961 Anayasası 

ise,  27 Mayıs 1960 darbesinin ve askeri müdahalesinin oluĢmasını sağlayan 

koĢulların meydana getirdiği bir anayasadır. 1957 seçimleri sonrası hak ve 

hürriyetlerin son derece keyfi bir biçimde sınırlandırılması ve iktidarı frenleyen bir 

denetim mekanizmasının olmaması ülkeyi adeta karmaĢaya sürüklemiĢtir. Bu 

karmaĢa ortamında iktidarın, muhalefetin her hareketine karĢı fevri bir Ģekilde cevap 

vermeye, karĢılıkta bulunmaya ve hatta kanunî düzenleme yapmaya giriĢmesi 27 
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Mayıs 1960‟ta askeri müdahale ile neticelenmiĢtir. Ancak bu süreçte iktidarın 

gücünün keyfi bir biçimde kullanılması ve askerî müdahale yapılması, büyük ölçüde 

toplumda demokratik ve siyasî kültürün bulunmamasından kaynaklanmıĢtır (Eroğlu, 

2010: 153). 

 

 27 Mayıs 1960 tarihinde bir grup genç subay yönetime el koymuĢtur. Bu 

durum sonrası gerçekleĢen darbe, yaĢanan en önemli anti-demokratik durumlardan 

birisidir. Netice itibarı ile yargılamalar gerçekleĢmiĢ ve bunların sonucunda ölüm ve 

hapis cezaları çıkmıĢtır. ĠĢte bu süreç demokrasi tarihinin ciddi anlamda yara 

almasına sebebiyet vermiĢtir. 

 

          27 Mayıs müdahalesini yapanlar 12 Haziran 1960 günü çıkarmıĢ oldukları 1 

sayılı kanunla bir “Milli Birlik Komitesi” kurmuĢlardır. Bu komite, Orgeneral Cemal 

Gürsel baĢkanlığında 37 subaydan oluĢmaktadır. Milli Birlik Komitesi(MBK), 

TBMM‟nin yetkilerine sahip bulunmaktadır. 13 Aralık 1960 tarihinde ise 157 sayılı 

kanun ile “Kurucu Meclis”in kurulduğu görülmektedir. Kurucu Meclis, Milli Birlik 

Komitesi ve Temsilciler Meclisinden oluĢmaktadır. Temsilciler Meclisi üyeleri ise 

Devlet BaĢkanı, CHP, Milli Birlik Komitesi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

(CKMP), Barolar, Basın, esnaf kuruluĢları, iĢçi sendikaları, meslek odaları, öğretmen 

kuruluĢları, tarım kuruluĢları, üniversiteler ve yargı organları gibi unsurlar tarafından 

seçilmiĢtir. Bu süreçte bir komisyon tarafından hazırlanan Anayasa Tasarısı, ilk önce 

Temsilciler Meclisi‟nde tartıĢılmıĢtır. Bundan sonra tasarı, Milli Birlik Komitesi‟nde 

de görüĢülmüĢtür. Sonuç itibariyle 27 Mayıs 1961‟de yapılan Kurucu Meclis birleĢik 

toplantısında 260 kabul ve 2 çekimser oyla tasarının son metni kabul edilmiĢtir. 

Akabinde Anayasa 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oylamasına sunulmuĢtur. 

Oylamaya katılım oranı yüzde seksenin üzerinde olmuĢtur. Geçerli oyların yüzde 

61‟i evet, yüzde 38‟i de hayır çıkmıĢtır. 15 Ekim 1961‟de genel seçimler yapılmıĢtır. 

12. Dönem TBMM,  25 Ekim 1961 günü toplanmıĢtır. Böylece normal rejime geçiĢ 

baĢlamıĢtır (Gözler, 2009: 136- 137).  
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            Görüldüğü üzere anayasa tasarısı halk oylamasına sunulmuĢ ve sonrasında 

kabul edilmiĢtir. Bakıldığında geçerli oyların yüzde 61‟i evet yüzde 38‟i hayır 

çıkmıĢtır. Ġnsan hakları açısından değerlendirildiğinde 1982 Anayasası‟na göre çok 

daha özgürlükçü bir anayasa olmasına rağmen 1961 Anayasası, 82‟ye göre çok daha 

düĢük bir oy yüzdesiyle kabul edilmiĢtir. Bu durumun elbette farklı nedenleri vardır 

ancak ortak bir yorum yapmak gerekirse her iki dönemin siyasi atmosferine bağlı 

olarak sonuçların geliĢtiğini söylemek mümkündür. 

 

 Halk oylamasını müteakip 25 Ekim 1961 günü “GeçiĢ Rejimi” son bularak 

MBK yetkilerini TBMM‟ye devretmiĢtir. 1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 hükümet 

darbesini yapan 38 kiĢilik askeri cuntanın biçimlendirdiği, “serbest seçim, genel oy 

partilerin temsili” ilkelerinden oldukça uzak bir “Temsilciler Meclisi”ne yaptırılmıĢ 

ve ortaya çıkan metne son Ģeklini “seçilmiĢlik, temsilcilik, vekillik” niteliklerinden 

yoksun olan MBK vermiĢtir (Parla, 2002: 32). 

 

Milli Birlik Komitesi‟nin 1924 Anayasasındaki TBMM‟nin yerini aldığı açık 

bir biçimde bellidir. Bu komitenin baĢkanı, hem devletin hem bakanlar kurulunun 

baĢkanıdır aynı zamanda baĢkomutandır ve güçlü bir veto yetkisine sahiptir. 1 sayılı 

kanun ile baĢlayan MBK 157. yasayla baĢlayan ikinci aĢamada yetkilerini temsilciler 

meclisiyle paylaĢır. Kurucu meclis ile ilgili toplumdan gelen destek ve 

üniversitelerden gelen destek üzerine 1 sayılı kanuna kurucu meclis ile ilgili bir 

ekleme yapılmıĢtır. Bu yasaya göre Türk Milleti zulme karĢı direnme hakkını 

kullanıp meĢruiyetini kaybetmiĢ olan bir iktidarı devirmiĢtir. Bu meclisin amacı ise 

yine aynı Ģekilde demokratik zeminde bir anayasa ile seçim kanunu hazırlanması ve 

yetkinin meclise devredilmesi ile ilgilidir. Kurucu meclis bu maddeden aldığı 

yetkiyle hızlı bir Ģekilde çalıĢmalarını bitirmiĢ ve anayasayı halkoylamasına 

sunmuĢtur. 27 Mayıs 1960 müdahalesi ile iktidara sahip olan Milli Birlik Komitesi, 

kabul ettiği 1 sayılı kanunla, 1924 Anayasası‟nın birçok hükümlerini değiĢtiren 

geçici bir anayasa düzeni kurmuĢtur. Bu anayasaya göre, MBK, TBMM‟nin 

yetkilerine sahip olmuĢtur. Komite yasama yetkisini bizzat, yürütme yetkisini ise 

kendi seçtiği bakanlar eliyle kullanacaktır. Bakanları, Devlet BaĢkanı atamaktadır. 
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MBK bakanları denetleme ve istediği takdirde azletme yetkisine sahiptir. Geçici 

Anayasa‟nın meydana getirdiği Devlet BaĢkanlığı makamı, CumhurbaĢkanı, 

BaĢbakan, BaĢkomutan ve MBK BaĢkanlığı yetkilerini kendi bünyesinde 

birleĢtirmiĢtir (Özbudun, 1992: 129- 131). 

 

Dönem içerisinde olup bitenlerin ardından 1961 Anayasası‟na Ģöyle bir 

baktığımızda toplamda 157 madde ve 22 geçici maddeden oluĢtuğunu görmekteyiz. 

Bu süreç içerisinde yer alan en uzun Anayasamızdır ve aynı zamanda kapsamı da 

hayli geniĢtir. Dili sadedir ve baĢlangıcın ardından altı kısımdan oluĢur. Yasa 

metnine baktığımızda özgürlük ve demokrasi açısından var olan darboğazların 

aĢılabilmesi gayesi ile yazıldığını da anlayabilmekteyiz. Yine mutlaka belirtilmelidir 

ki Anayasa‟nın üstünlüğü, hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri içerisinde yer 

almaktadır. Yine çok önemli bir hususta Anayasa‟da insan haklarına dayalı devlet, 

demokratik ve hukuk devleti olma ilkelerini bünyesine aldığı ve bu noktada sosyal 

devlet olma durumunun da ciddi anlamda bir yenilik oluĢturduğudur. 

 

VatandaĢların sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilgilenen ve onlara asgari bir 

yaĢam düzeyi sağlamakla görevli olan sosyal devlet, getirmiĢ olduğu sosyal refah 

uygulamaları ve geniĢ bir kamu hizmeti demetiyle, sanayi toplumunda ortaya çıkan 

zayıf kesimlerin insan onuruna yaraĢır bir yaĢam standardına kavuĢmasını amaçlamıĢ 

ve uygulamada olduğu zaman dilimi içinde, bu konuda baĢarı sağlamıĢtır… 

Gerçekten sosyal devlet, insanlar piyasa koĢullarında yarıĢırlarken eĢitsizliklerin 

ortaya çıkabileceği gerçeğinden hareket etmiĢ ve devlete önemli bir görev 

yüklemiĢtir. Bu konuda öne çıkan faktör, toplumu oluĢturan yurttaĢların bu 

eĢitsizliklerden en az zarar görmesini sağlamak olmuĢtur. Daha açık bir deyiĢle 

sosyal devlet, açlık, iĢsizlik, eğitimsizlik gibi sorunları toplumun ortak sorunları 

olarak telakki etmiĢ ve devletin bunların üstesinden gelmesini sağlamıĢtır (Bulut, 

2003: 191-192). 

 

Sosyal devlet, ekonomik yaĢamın acımasızlığı karĢısında, özellikle de moral 

değerler açısından, ortadan kaldırılması olanaksız bir anlayıĢtır. Ekonomik 
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rasyonalite adına feda edilmesi, yukarıda da vurgulandığı üzere, insan onurunun 

korunması idealiyle bağdaĢmayacağı gibi, demokrasiyi de temelsiz bırakacaktır. 

Çünkü demokrasinin “demos”u türdeĢ değildir. Her yurttaĢ aynı zamanda belli 

koĢullar içinde yaĢayan somut bir “kiĢi”dir. KiĢilerin içinde bulundukları ekonomik 

güçlüklerden kurtarılmaları ise, siyasal toplumun en temel görevlerinden birisidir 

(Bulut, 2003: 193). 

 

1961 Anayasası‟nın temeline Ģöyle bir bakılırsa devletin kutsal sayılması ile 

beraber, asıl amacın hak ve özgürlükleri geliĢtirmek olduğu görülür. Bu durum 

Anayasa‟nın baĢlangıç, genel esaslar ve temel hak ve özgürlükler gibi bölümlerinde 

açıkça belirtilmiĢtir. BaĢlangıç bölümüne bakıldığında, 5. ve 6. paragraflarında hak 

ve hürriyetlerin demokratik-hukuk devleti kurulmasını amaçladığı belirtilmiĢtir.  

   

 1961 Anayasası‟nda temel hak ve özgürlükler Ġkinci Kısımda düzenlenmiĢtir. 

Bu kısımdaki birinci bölümde temel hak ve özgürlüklere iliĢkin genel hükümler 

ikinci bölümde kiĢinin hakları ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve iktisadi haklar 

ve ödevler, dördüncü bölümde ise siyasi haklar ve ödevler düzenlenmektedir. Bu 

1961 Anayasası‟nın önemli bir yeniliği olmuĢtur. 1961 Anayasası‟nın, 1924 

Anayasası‟na göre, temel hak ve özgürlüklere daha geniĢ bir yer verdiği apaçık 

ortadadır. Yine bu Anayasa‟nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını 

oldukça güvenceli bir sisteme bağladığını söylemek mümkündür (Gözler, 2009: 

138). 

 

Anayasal düzenlemede ifadesini bulan insan hakları anlayıĢının zamanının 

(bugün dahi etkisini sürdüren) anlayıĢına uygun olduğu ve özellikle “sosyal haklar” 

bakımından bu anlayıĢı yansıttığı görülmektedir. Yine söz konusu bu anlayıĢın 

etkisiyle, Anayasa‟nın iktisadi özgürlükler noktasında oldukça ihtiyatlı davranmıĢ 

olması dikkat çekmiĢtir. Bu özgürlükler arasında mülkiyet hakkının kullanımını 

“toplum yararı” gibi amaçlara bağımlı hale getirmiĢ olması da önemlidir. Merkezi 

planlamacılığın anayasallaĢtırılması (m.129) ve böylelikle özel iktisadi etkinliklerin 

devletin kontrolünden geçmesi ile ilgili anayasal tercihin de aynı anlayıĢla ilgili 
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olduğu açıktır. Söz konusu bu tercih yine anayasal bir ilke olan “sosyal devlet” 

ilkesinin de bir gereği olduğu apaçık ortadadır (Erdoğan, 2001: 81). 

 

1961 Anayasası sosyal devlet kavramı açısından bir yenilik içermektedir ve 

kendisine gelene kadar ki süreçte yapılan en kapsamlı anayasadır tespitlerinde her ne 

kadar bulunmuĢ olsak dahi Anayasanın barındırdığı Ġnsan hak ve özgürlükleri 

noktasındaki ilkelere yani bu içeriğin ana fikrine de bakılması gerekmektedir. 

 

Anayasa‟nın insan hak ve özgürlükleri felsefesi iki ana fikir etrafında 

dönmektedir. Bunlar, birey‟in serbest seçim özgürlüğü ve sosyal adaletin 

gerçekleĢtirilmesidir (Esen, 1969: 108).   

 

Anayasa‟ya baktığımızda, klasik hakların hemen hepsini tanıdığını  

söyleyebilmekteyiz. Elbette asli görev hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ve 

hak ve özgürlükleri ihlal etmeme gibi durumlardır. Yine Anayasa eĢitsizlik, 

yoksulluk gibi kavramların önüne geçmeyi amaçlamıĢtır. Buna ek olarak sendika, 

grev, toplu sözleĢme gibi haklar anayasa güvencesine alınmıĢtır. Siyasi haklar da 

1961 Anayasasında güvence altına alınmıĢtır. VatandaĢlık, seçme ve seçilme, parti 

kurma ve parti kapatılması bunlardan ilk etapta vurgulananlardandır.  

 

Anayasa‟da hakların sınırlandırılması konusuna bakıldığında kamu yararı, 

kamu düzeni, milli güvenlik gibi nedenler ile sınırlandırılmaya izin verilmektedir. 

Yine basın hürriyeti konusunda bazı iyileĢtirmeler sağlanmıĢtır. Bu duruma örnek 

olarak hükümetin gazete, dergi kapatma yetkisinin kaldırılması ve basın suçlarındaki 

azalmalar verilebilmektedir. Basın hürriyeti konusunda, 1946 yılında yayın kapatma 

yetkisini veren maddenin (Matbuat Kanunu‟nun 50. maddesi) kanundan kaldırılması 

dikkate değer bir durumdur. 

 

Temel haklar konusunda kapsamlı düzenlemeler içeren yasa metninin sonuç 

olarak liberal bir yapısı vardır değerlendirmesinde bulunulabilinir. Yine insan 
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olmanın verdiği hak ve hürriyetlerin korunması tanımıyla bireylerin kutsal sayıldığı 

anlamı da çıkarılabilmektedir. Bu durumda bireyler, devletten  üstün ve ayrıcalıklı 

bir yere sahip olmuĢtur. Bu durumun nedeni ise devleti oluĢturan bireylerin en temel 

haklarının özgürlük olduğu ve özgürlüğün korunmasının devletin korunması olarak 

algılanmasıdır. Bütün bu durumların yanı sıra devlete bu hak ve özgürlükleri 

korumanın yanında önündeki tüm engelleri kaldırarak geliĢtirme ödevi de verilmiĢtir. 

            5.2. 1982 ANAYASASI’NIN OLUġUM SÜRECĠ VE GENEL YAPISI 

 

Bu baĢlıkta genel olarak 1982 Anayasası‟nın oluĢum süreci ve genel yapısına 

değinildikten sonra Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile 1982 Anayasası birlikte 

değerlendirilmiĢtir. 1982 Anayasası‟nın oluĢturulması süreci 12 Eylül 1980 tarihinde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli isimleri tarafından sivil yönetime karĢı yapılan bir 

darbe ile baĢlamaktadır. Yapılan ihtilâlin arkasından oluĢturulan anayasa komisyonu  

Anayasayı hazırlamıĢ ve halkoyuna sunularak kabul edilmiĢtir. 12 Eylül 1980 

tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuĢtur.  

 

29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı “Kurucu Meclis Hakkında Kanun” ile 

yeni bir anayasa hazırlamakla görevli bir “Kurucu Meclis” kurulmuĢtur. Kurucu 

Meclis, “Milli Güvenlik Konseyi” ve “DanıĢma Meclisi”nden oluĢmaktadır (m.l).  

Milli Güvenlik Konseyi, 12 Eylül 1980 müdahalesini yapan Genelkurmay BaĢkanı 

Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin ġahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı 

Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun‟dan 

meydana gelmiĢtir.  DanıĢma Meclisi ise 160 üyeden oluĢmuĢtur. Bu üyelerden 40‟ı 

doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyi tarafından; 120‟si ise, her ilin valisi 

tarafından tespit ve teklif ettiği adaylar arasından Milli Güvenlik Konseyince 

seçilmektedir (m.3). Kurucu Meclisin her iki kanadı arasında asıl yetkili olan Milli 

Güvenlik Konseyidir. Zira son söz Milli Güvenlik Konseyine aittir. Anayasa‟nın 

hazırlanması ve kabul edilmesi ile ilgili DanıĢma Meclisi ilk önce kendi üyeleri 

arasından 15 üyeden oluĢan bir “Anayasa Komisyonu” seçmiĢtir. Bu Komisyon 23 
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Kasım 1981 tarihinde çalıĢmaya baĢlamıĢ ve hazırladığı Anayasa taslağını 17 

Temmuz 1982 tarihinde DanıĢma Meclisine sunmuĢtur. DanıĢma Meclisi 

görüĢmelerden sonra taslağı 23 Eylül 1982 tarihinde kabul etmiĢtir. Tasarı 18 Ekim 

1982 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilerek, 7 Kasım 1982 

Pazar günü yapılan halkoylamasına sunulmuĢtur. Tasarı halkoylamasında kullanılan 

geçerli oyların %91.3‟ünü alarak kabul edilmiĢtir. 6 Kasım 1983‟te milletvekili genel 

seçimleri yapılmıĢ, TBMM BaĢkanlık Divanı da 6 Aralık 1983‟te oluĢmuĢtur. Bu 

tarihte, Anayasa‟nın 177‟nci maddesi gereğince, Milli Güvenlik Konseyinin ve Da-

nıĢma Meclisinin hukuki varlıkları sona ermiĢ ve böylece normal demokratik rejime 

geçilmiĢtir (Gözler, 2009: 141, 142). 

 

 Milli Güvenlik Konseyi yaptıkları darbeyi ve meĢru gerekçelerini Ģu 

ifadelerle ortaya koymuĢtur: “Ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği 

sağlamak, muhtemel bir iç savaĢı ve kardeĢ kavgasını önlemek, Devletin otoritesini 

ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin iĢlemesine mani olan 

sebepleri ortadan kaldırmaktır” (Özbudun, 2004 : 31-32).  

 

Anayasa‟nın kuvvetler ayrılığı ilkesinin getirdiği sorumluluk, uygulamada 

kuvvetler çatıĢmasına dönüĢmüĢtür. Bir kısım anayasal kuruluĢlar muhtelif etkiler 

altında anarĢi, terör ve bölücülük karĢısında tarafsız ve adil ve ortak bir yol izlemek 

yerine, bizzat Anayasa‟nın ihlali karĢısında dahi sessiz kalmayı tercih etmiĢlerdir. 

Devlet çökertildiği zaman, Anayasa‟nın kanatları altına sığınan tüm hukuk kurumları 

ile özerk bilim müessese ve derneklerin bu enkaz altında yok olacağı unutulmuĢtur ” 

(Tanör, 2010: 420). 

 

 Bu dönemde, devletin birey ve anarĢi karĢısındaki güçsüzlüğü iĢaret edilerek, 

yapılan darbenin meĢruiyeti yetkililerce ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yine önemli bir 

husus da Milli Güvenlik Konseyi‟nin kendisine adeta dokunulmazlık getirdiğini 

görmemizidir. Yani kararlara itiraz bir yana tartıĢmak bile imkanlı değildir. ĠĢte bu 

durum içerisinde Milli Güvenlik Konseyi yeni bir anayasa yapma yolunda adımlar 

atmaya baĢlamıĢtır ve bir Kurucu Meclis kurup, belirli bir süre meclis adına görev 
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yapacaktır. Ardından Milli Güvenlik Konseyi belirlediği üyeler ile birlikte yeni 

anayasayı hazırlamak adına programına baĢlamıĢtır. 1982 Anayasasında ilk etapta 

zengin olarak görünen hak ve özgürlükler, daha kapsamlı düzenlemelerle 

sınırlandırılmıĢtır. ĠĢte bu durumda anayasayı yapanların kiĢi hak ve özgürlükleri 

konusundaki sınırlayıcı düĢüncelerini ortaya koymaktadır. 1982 Anayasası da 1961 

Anayasası gibi sistemli bir Ģekilde oluĢturulmuĢ ve yine çeĢitli haklara yer verilmiĢ 

ve Anayasa‟nın koruyucu maddeleri tekrardan elden geçirilmiĢtir.  

 

          Görüldüğü üzere her iki anayasa da benzer bir sonuçla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Söz konusu bu sonuçta öne çıkan en önemli konu, gündeme bağlı olarak değiĢen algı 

ile siyaset olmuĢtur. Bireyi devlete ve toplum gücüne karĢı koruyan, devlet 

müdahalesinin hoĢ karĢılanmadığı KiĢinin Hak ve Ödevleri (Klasik Haklar),  

Anayasa‟da Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: YaĢam hakkı (md. 17),  zorla çalıĢtırma yasağı 

(md. 18),  kiĢi özgürlüğü ve güvenliği (md. 19 – 38), özel hayatın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı ve haberleĢme özgürlüğü (md. 20 – 21 – 22), yerleĢme ve seyahat 

özgürlüğü (md. 23), din ve vicdan özgürlüğü (md. 24), düĢünce özgürlüğü (md. 25 

ve 26), bilim ve sanat özgürlüğü gösteri yürüyüĢünde bulunma hakkı (md. 33 ve 34), 

mülkiyet hakkı (md. 35), hak arama özgürlüğü (md. 36), yasal yargıç güvencesi (md. 

37) bu nitelikteki haklardır (Bingöl, 1993: 240- 258). 

 

Devlete belli ödevler yükleyen ve uygulanması ancak devletin bir olumlu 

edimi ile mümkün olabilen Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, 1982 

Anayasası‟nın II. Kısmının III. bölümünde ele alınmıĢtır. Ailenin korunması (md. 

41), eğitim (md.42), toprak mülkiyeti (md. 44), tarım ve hayvancılık dallarında 

çalıĢanların korunması (md. 45), özel teĢebbüslerin sosyal amaçlara uygun yürümesi 

(md. 48/2), çalıĢanları koruma önlemleri (md. 49/2), küçüklerin ve kadınların, bedeni 

ve ruhi yetersizliği olanların özel olarak korunması (md. 50/2), ücrette adalet (md. 

55), sağlık ve çevre (md. 56), konut edinme (md. 57), gençliğin korunması (md. 58), 

sporun geliĢtirilmesi ve sporcunun korunması (md. 59), sosyal güvenlik (md. 60), 

sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler (md. 61), yabancı 

ülkelerde çalıĢanların korunması (md. 62), tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
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korunması (md. 63), sanatın ve sanatçının korunması (md. 64) gibi hakları güvence 

altına alır (Bingöl, 1993: 251- 264).  

 

Anayasa‟nın 49/1 maddesinde yer alan “çalıĢma hakkı”, 50. maddesinde yer 

alan “yaĢa, cinsiyete, güce uygun olmayan iĢte çalıĢtırma yasağı” ve “dinlenme 

hakkı”,  42. maddesinde yer alan “parasız zorunlu ilköğretim hakkı” ve nihayet      

51. ve 54. maddeler arasında yer alan “sendika, toplu sözleĢme ve grev hakları” bu 

niteliktedir. Ayrıca 2001 değiĢiklikleri ile geçmiĢte yalnızca iĢçilere tanınan sendika 

hakkı, tüm çalıĢanları kapsayacak Ģekilde geniĢlemiĢtir ( Akal, 2003: 26 ).  

 

1982 Anayasası‟na önce olmayan çeĢitli haklar da girmiĢtir. Bunlar, kıyıların, 

tarih, kültür ve doğa varlıklarının korunmasına iliĢkin haklar ve çevre hakkı yani 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkı gibi üçüncü kuĢak haklar olarak 

tanımlanan evrensel haklardır. 

 

 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve korunması 

bakımından çağdaĢ bir anayasayla bağdaĢmayacak geri adımlar atılmasına neden 

olmuĢtur. Bu anayasa, kiĢiyi güçlü iktidarlara karĢı koruyacak kural ve kurumları 

zayıf bırakırken, temel hakları sınırlama olanaklarını geniĢletmiĢtir. Genel bir 

sınırlama sistemine gidilmiĢtir. Anayasa‟nın 13. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu 

maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için 

geçerlidir. Genel sınırlama nedenleri 1. fıkrada söyle sıralanmıĢtır: “Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli 

güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayiĢin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel 

sağlığın korunmasıdır.” Temel hak ve özgürlükler ancak yukarıda sayılan değerlerin 

korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa‟nın ilgili maddelerinde öngörülen özel 

sebeplerle sınırlanabilmektedir (Özbudun, 2004: 84-85).  

 

          1982 Anayasası‟nın 13. Maddesindeki sınırlama nedenleri: „Devletin Ülkesi ve 

Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü, Milli Egemenlik, Cumhuriyet, Milli Güvenlik, 
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Kamu Düzeni, Genel AsayiĢ, Kamu Yararı, Genel Ahlak ve Genel Sağlıktır.‟ 

Sınırlama nedenlerinin bir önceki döneme göre arttığı da bu arada görülmektedir. 

 

          1961 Anayasası‟na 1971 değiĢiklikleri ile “Bölünmezlik Ġlkesi” ile “Milli 

Güvenlik” ve “Genel Sağlık” sebepleri madde metnine dahil edilmiĢtir. 1982 

Anayasası ise, 1961 Anayasası‟ndan daha da ileri giderek genel sınırlama sebeplerini 

daha da artırmıĢtır. Buna göre 13. madde metnine milli egemenlik ve genel asayiĢ 

sebepleri eklenmiĢtir (Keser, 2002: 203).  

 

1982 Anayasası‟nın sınırlandırma hususunda yapısına bakıldığında 2001 

değiĢikliğinden önceki yapısı yukarıda yer alan ve temel hak ve hürriyetleri 

sınırlandıran madde karĢımıza çıkmaktadır (13. md). Yine ifade edilmelidir ki 

2001‟deki değiĢiklikle temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yine 2001 değiĢikliği ile söz konusu sınırlamaların Anayasa‟ya, demokrasiye ve laik 

Cumhuriyet ile ölçülülük ilkesine aykırı olarak gerçekleĢtirilemeyeceği teminat altına 

alınmıĢtır.  

 

            Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılma Ģartları, olağan ve olağan üstü 

dönemler olarak ele alınabilir (Gözler, 2009: 169):  

 

Olağan Dönemlerde Yapılan Sınırlamalar (2001 Anayasa DeğiĢikliği ile     

Getirilen ġartlar): 

 

- Sınırlama kanunla olmalıdır. 

 

- Sınırlama Anayasa‟nın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olmalıdır. 

 

- Sınırlama Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. 

 

- Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı   olmamalıdır.    

 

- Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunmamalıdır. 
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- Sınırlama laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. 

 

- Sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır.  

 

 

           Olağanüstü Hal Dönemlerinde Yapılan Sınırlamalar (2004 Anayasa      

           DeğiĢikliği ile): 

 

- SavaĢ, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerden biri  mevcut olmalıdır. 

 

- Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemelidir. 

 

- Ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. 

 

-    15‟inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan hak ve ilkelerden oluĢan çekirdek   

     alana dokunulmamalıdır. Bu çekirdek alan Ģunlardan oluĢur:    

 

a) Bireyin yaĢam hakkı, maddi ve manevi varlığının bütünlüğü, 

 

b) Din, vicdan, düĢünce ve kanaatlerin açıklanmaya zorlanamaması, 

 

c) Suç ve cezaların geçmiĢe yürümezliği, 

 

d) Masumluk karinesi‟dir. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi, temel hak ve hürriyetlerin 

olağan ve olağanüstü hal dönemlerinde sınırlandırılması konusunda tek bir ortak Ģart 

vardır; o da “ölçülülük ilkesi”ne uyulmasıdır. Diğer Ģartlar arasında bir ortaklık 

bulunmaz. ġöyle ki: Ġlk olarak, olağanüstü hal dönemlerinde, olağan dönemlerden 

farklı olarak, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması için kanun gerekmez; ikinci 

olarak sınırlamanın Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olması da Ģart değildir. 

Üçüncü olarak bu hallerde Anayasa‟da belirtilen nedenlere de dayanmaya gerek 

yoktur. Dördüncü olarak bu dönemlerde sınırlamaların demokratik toplum düzeninin 

gerektirdiklerine uygun olması da Ģart değildir. BeĢinci olarak bu dönemlerde öze 

dokunma yasağı da geçerli sayılmamaktadır. Nihayet olağanüstü hallerde sınır-

lamanın laik Cumhuriyet‟in gerektirdiği hususlara uygun olması Ģartı da yoktur 



139 

 

(Gözler, 2009: 169). Dolayısı ile ölçülülük ilkesinin temel hak ve özgürlüklerin 

mahiyetini belirleyen bir ilke olarak karĢımıza çıktığını söylemek gerekir.  

 

 Bu bilgiler ıĢığında bir değerlendirme yapmak gerekirse denilebilinir ki, 

“Denetim alanı” dıĢında tutulan her iĢlem ya da kural Hukuk Devleti ilkesini 

zedelemektedir. Konu itibariyle bu alanın içerisine olağanüstü hal kanun hükmünde 

kararnameleri girmektedir. “Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaĢ 

hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Ģekil ve esas bakımından 

Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi‟nde dava açılamaz” (m. 148/1 

son cümle) denilmektedir. 

        

Söz konusu bu kararnameler, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim süresi içinde 

CumhurbaĢkanı baĢkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından, olağanüstü halin 

ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda çıkarılan kanun hükmünde 

kararnamelerdir (Ay, m. 121, 122). ġunu da eklemek gerekir ki bu kararnameler, 

Anayasa‟nın 91. maddesi kapsamındaki bir yetki yasası ile çıkartılan (olağan) kanun 

hükmünde kararnamelerden tamamen farklıdır; çünkü kaynağını direkt olarak 

Anayasa‟dan almakla beraber yasama organını dıĢarıda bırakmaktadır.  

 

Yine denetim konusundaki değerlendirmelere devam edilirse Cum-

hurbaĢkanının kendi baĢına yaptığı iĢlemler, Yüksek Askeri ġura Kararları gibi 

iĢlemlerle de karĢılaĢılmaktadır. Anayasanın 148. maddesi bu noktada önemlidir. 

Yine önemli bir hususta dönemin Ģartları içerisinde, Anayasa‟nın geçici 15. 

maddesiyle de karĢılaĢılabilinmektedir.  

 

Yine irdelemeye devam ettiğimizde Anayasa‟nın “temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasının durdurulması” kenar baĢlıklı 15. Maddesinin içeriği önemlidir. ĠĢte 

bu noktada ifade edilmesi gereken en önemli nokta durdurulma ya da aykırı önlemler 

alabilme” yetkisinin kullanılmasında, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere 



140 

 

bağlı kalınması ayrıca kısıtlamaların durumun gerektirdiği ölçüde yapılması 

hususudur. 

 

Nihayet, konu yönünden bir diğer sınırlama da, 15. maddenin 2. fıkrasında 

düzenlenmektedir; buna göre ; “Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaĢ 

hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı 

dıĢında, kiĢinin yaĢama hakkına maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne 

dokunulamaz; kimse din, vicdan, düĢünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve 

bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmiĢe yürütülemez; suçluluğu 

mahkeme karan ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” (Batum, 1993: 202, 

203). 

 

1982 Anayasası‟nın 15. maddesi ile ilgili ilke ve ölçütlere değinmeye devam 

edilirse, temel hak ve özgürlükler için 2 farklı sonucun varlığı göze çarpar. Bunlar ya 

durdurulması ya da güvencelere aykırı önlemler alınabilmesidir. Elbette bunlar 

birbirinden farklıdır ve bu durum komisyonlarca da tespit edilmiĢtir. Kısaca 

uluslararası yükümlülükleri ihlal eden bir biçimde, temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılması ölçüsüz bir Ģekilde durdurulmamalıdır.  

 

1982 Anayasası‟nda, düĢünce ve düĢünceyi açıklama hürriyetinin iki kısım 

halinde ayrı ayrı düzenlendiği görülmektedir. 25. madde düĢünce ve kanâat hürriyeti; 

26. madde ise, düĢünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kenar baĢlığını taĢımaktadır. 

1961 Anayasası‟ndan farklı olarak ve daha önceki dönemde Anayasa Mahkemesi‟nin 

uygulamalarına paralel olarak, düĢünceyi açıklama hürriyeti konusu ayrıntılı bir 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. DüĢünceyi açıklama hürriyeti, düĢünce hürriyetinden ayırt 

edilerek farklı maddelerde hüküm altına alınmak suretiyle, bu konu üzerindeki 

tartıĢmalar sonlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. DüĢünceyi açıklama hürriyetinin kullanım 

Ģekli düzenlendikten sonra bu hürriyetin kullanım alanına özel sınırlama sebepleri 

getirildiği görülmektedir (Keser, 2002: 198).  
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1961 Anayasası 1982 Anayasası‟na göre daha özgürlükçü olarak 

bilinmektedir. Ancak dikkatlice incelendiğinde düĢünceyi açıklama hürriyeti 

hakkında 1982 Anayasasında daha ayrıntılı açıklamaların yer aldığı da 

görülmektedir.  

 

Ancak daha önce de benzerlerini gördüğümüz Ģekilde bu hürriyetin de 

uygulanma noktasında sınırlandırıldığını söylemek gerekir. 1982 Anayasası 

döneminde, düĢünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ayrı bir madde olarak 

düzenlenmiĢtir. Anayasa‟nın 26. maddesini oluĢturan bu hükmün içine, düĢünceyi 

açıklama ve yayma hürriyetine getirilen özel sınırlama sebepleri de dahil edilmiĢtir. 

Böylece 1961 Anayasası‟ndan farklı olarak düĢünceyi açıklama hürriyeti düĢünce 

hürriyetinden ayırt edilmiĢ olup, özel sınırlama sebepleri de getirilmiĢtir. Hürriyetçi 

demokratik sistemle bağdaĢtığı söylenemeyen bu düzenlemenin düĢünceyi açıklama 

hürriyetinin kullanım alanını sınırladığını söylemek mümkündür. Anayasa‟nın (2001 

Anayasa değiĢikliğinden önceki durum) 13. maddesi genel sınırlama sebeplerini 

belirtmekte ve bu sınırlamanın tüm temel hak ve hürriyetler açısından uygulanma 

özelliğine sahip olduğunu düzenlemektedir. Ancak düĢünce hürriyeti niteliği gereği 

bir iç hürriyettir. Ġnsanlar dilediğini düĢünebilir ve eleĢtirebilir. Bu yüzden 

Anayasa‟nın 13. maddesiyle gelen genel sınırlama sebepleri düĢünce hürriyetine 

uygulanamaz (Keser, 2002: 203-204).  

 

AnlaĢıldığı gibi düĢünce hürriyeti diğer hak ve özgürlüklerden ayrılan bir 

niteliktedir. Yani bir iç hürriyettir. Dolayısı ile düĢünce hürriyeti düĢünceyi açıklama 

hürriyetinden ayrılır. Ayrıca 1982 Anayasasının yasaları belirleme ve uygulama 

noktasına bakıldığında yine farklı durumlarla karĢılaĢılmaktadır. 

 

1982 Anayasası‟nın kaynaklarına bakıldığında, Resmi Gazete‟de 

yayımlandığı üzere; 1961 Anayasası‟nın 1971 değiĢikliği;  AĠHS ki bundan biçimsel 

olarak faydalanıldığını görmekteyiz. MGK‟nın daha önce çıkardığı yasa ve emirler ki 

bu “Anayasa, yasaları belirler ve doğurur” anayasal anlayıĢına uygun 

sayılmamaktadır. 1982 Anayasası‟nın kurucu iktidarı olan MGK baĢta Anayasal ve 
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siyasal alana ait asayiĢ ve güvenlikle ilgili olanları olmak üzere, devletin temel 

yasalarını TBMM ye bırakmamıĢ, bizzat kendisi yasalaĢtırmıĢtır. Bu temel yasalar 

için, Anayasa‟nın geçici 15. maddesi gereği, anayasa yargısı yolu kapanmıĢtır. 1980- 

1983 arası tek kurucu iktidar, 5 kiĢiden oluĢan MGK olmuĢtur (Fendoğlu, 1999: 

262).  

 

Her üç anayasamızın (1924-1961-1982) ortak yönlerine yöneltilen eleĢtirilerin 

var olduğunu da söylemek gerekir. Bunlar (Bülten, 1992: 1- 2): 

 

-  Anayasalarımız tepki anayasalarıdır ve özellikle son iki anayasamız, önceki döneme 

tepki olarak hazırlanmıĢtır. Anayasaların getirmiĢ olduğu kurum ve kurallar geçmiĢin 

tekrarını engellemeyi amaçlamaktadır. Türkiye‟de anayasalar nasıl bir siyasal 

düzenin oluĢmasının istendiği değil, nasıl bir düzenin oluĢmasının istenmediği baz 

alınarak hazırlanmaktadır. 

 

-  Hazırlanmalarında katılım açısından aralarında önemli farklar olmasına rağmen 

anayasalarımız toplumun çeĢitli katmanlarının bizzat katıldığı, temsil gücü yüksek, 

geniĢ bir tartıĢma ortamı içinde biçimlenmemektedir. Askeri müdahalelerden sonra 

yapılan anayasalarımız askeri yönetimden çıkıĢ yolu olma niteliğini de taĢımak-

tadırlar. 

 

- Anayasalarımız son derece uzundur ve gereksiz ifadelerle doludur. Anayasalarımızda 

sivil yönetimler tarafından yeterli ve gerekli değiĢiklik yapılamamıĢtır. Siyasi 

hakların iadesi gibi konular haricinde en önemli anayasal değiĢiklikler 1971 askeri 

müdahalesinden sonra ancak gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Türkiye‟de demokrasiyi 

yerleĢtirmek için daha esnek veya değiĢtirilebilir bir anayasa gündeme gelmelidir. 

 

Bu bilgiler ve değerlendirmeler ıĢığında 1982 Anayasası temel hak ve 

özgürlükler açısından yeterli değildir. Bu yargıya ulaĢmamızda günümüze kadar 

gelen süreçte yapılan değiĢikliklerin de mutlaka ki etkisi vardır. Kısacası 1961 
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Anayasası gibi temel haklar açısından daha geniĢ bir yapı sergileyememiĢtir. Hatta 

yöneltilen eleĢtiriler noktasında daha kısıtlayıcı olduğu da söylenebilmektedir. Yine 

bakılması gereken bir nokta da 1961 Anayasası‟nın aksine temel hak ve 

özgürlüklerin ödev ve sorumluluklarla birlikte verilip, kiĢiye ikisinin bağlantılı 

olduğu mesajının iletilmesidir. Ayrıca 1982 Anayasasının eksik olan kısımları yada 

süreç içerisinde değiĢmesinin gerekli bulunduğu bölümleri farklı yıllarda farklı 

maddeler dahilinde değiĢtirilmiĢtir. Aslında bu değiĢiklikler her ne kadar ideal olanı 

yakalayabilme çabası neticesi oluĢsa da istenilen performans zaman içinde görüldüğü 

Ģekilde sağlanamamıĢtır. 

 

5.3. 1961 VE 1982 ANAYASALARI HAKKINDA GENEL BĠR 

                  MUKAYESE 

                  

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, genel bir kanı ile bireyi değil, devleti; 

özgürlük ve demokrasinin korunması ya da güçlendirilmesini değil, devletin 

otoritesini artırmasını esas alan 1982 Anayasası hazırlanarak 07.11.1982 tarihinde 

halkoylaması ile kabul edilmiĢ; böylece 1961 Anayasası‟nın sağladığı görece serbest 

bir dönem, 1982 Anayasası ile terk edilmiĢtir. Ancak bununla beraber insan hakları 

kavramının 1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anayasası‟nda da çağdaĢ ve 

evrensel boyutlar taĢıdığı görülmektedir. Her iki Anayasa‟nın da BaĢlangıç 

bölümünde Türk Milletinin dünya milletleri ailesinin eĢit haklara sahip onurlu bir 

üyesi olduğu ve bunun getirdiği yükümlülüklerin bilinci vurgulanmıĢtır. Bu bilinç 

ıĢığında 1961 Anayasasına göre “insan haklarına dayanan” 1982 Anayasasına göre 

de “insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma 

koĢulu” Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini oluĢturmaktadır (Gören, 1997: 

75). 

 

 Ġnsan hakları konusunda her iki anayasa da çerçeve açısından kapsamlıdır 

ancak uygulama sahasında yanlıĢlıkların olması konusunda eleĢtirilmiĢlerdir. Yine 

değinilmesi gereken önemli bir konu da  temel hak ve hürriyetlerin doğuĢtan mı 
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sonradan mı kazanıldığı hususudur. Ġnsan haklarının, Anayasalarda yani  pozitif 

hukukta yer almıĢ Ģekline Temel hak ve hürriyetler denilmektedir. Dolayısı ile 

bunlardan doğuĢtan itibaren yararlanılır çünkü bunlara doğuĢtan itibaren sahip 

olunur. Bu ifadelerin ardından yasanın ruhunda hem tabii hem de pozitif hukukun 

karmasının bulunduğunu belirtmek mümkündür. 

 

1982 Anayasası‟nın 12. maddesinin 2. fıkrasında “temel hak ve hürriyetler, 

kiĢinin topluma, ailesine ve diğer kiĢilere karĢı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva 

eder” ve “kiĢi sahip olduğu hak ve hürriyetleri kendi iradesi doğrultusunda 

kullanırken bu ödev ve sorumlulukları da göz önünde bulundurmak zorundadır” 

ifadeleri ile vatandaĢların ödevlerini yerine getirdikleri sürece hak ve özgürlüklerden 

yararlanabilecekleri de belirtilmiĢtir (Ayan, 2007: 21).  

 

 Bu açıdan bakıldığında faydacı bir bakıĢ açısı ortaya çıkar ki buna göre 

yukarıda izah ettiğimiz insan hak ve özgürlüklerinin doğuĢtan geldiği düĢüncesi 

ötelenir. Bu da bir baĢka eleĢtiri hususu olarak gündeme gelebilmektedir. Hakları 

kullanma noktasında fiil ehliyetine sahip olma konusu da önemlidir. Bu da bir nevi 

sorumluluk ehliyetidir ki Ģartları ve içerdiği kaideler yine esaslı bir araĢtırma 

konusunu teĢkil edebilmektedir. Bu bakıĢ açısı ile kendisine yüklenen ödevi yerine 

getiren insan bu hakları kullanabilir de denilebilmektedir. 

 

Temel hak ve özgürlüklerin bağlayıcılığı, kaynağını Anayasa‟nın 

“bağlayıcılığı ve üstünlüğü” ilkesinde bulmaktadır. Anayasa Mahkemesinin varlığı 

ile yaptırıma da kavuĢturulan bu ilke, 1982 Anayasası‟nın 11. maddesinde Ģöyle 

ifade edilmektedir: “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluĢ ve kiĢileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yasalar, 

Anayasa‟ya aykırı olamaz” (Sabuncu, 1997: 37).   

 

1982 Anayasası‟nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında 

“Ġnsan Haklarına Saygı” göstermeyi de saymaktadır. Bu ifadenin, 1961 Anayasası 2. 
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maddesinde yer alan “insan haklarına dayanan” devlet anlayıĢından daha farklı bir 

anlam içerdiği söylenebilmektedir. Sabuncu‟ya göre 1982 Anayasası‟nda yer alan 

ifade insan ve onun hakları ile devlet arasına mesafe koymuĢtur (Sabuncu, 1997: 38). 

 

1982 Anayasasına baktığımızda; birey ile devlet arasında devleti tercih 

ettiğini görmekteyiz. Ayrıca insan haklarına dayalı ve insan haklarına saygılı devlet 

kavramları da üzerinde durulması gereken kavramlardır. Yani eğer iki kavram 

arasında herhangi bir farklılık olmasa idi değiĢtirilmesine de gerek duyulmazdı 

diyebiliriz.  Sonuçta elbette ki 1982 Anayasası‟nın “insan haklarına dayanmadığını, 

bu haklara sadece saygılı olduğunu” ileri sürmek, Anayasa‟ya bir bütün olarak 

bakınca doğru olmaz. Ancak ifadelerdeki etkinin farklı olduğu da aĢikardır. 

 

Kaboğlu ve Akkurt ise bu ifade farklılığını basit bir üslup farklılığı olarak ele 

almamaktadır. Hukuk devletinde tam bir kırılmayı ifade eden 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası biçimsel olarak hukuk devleti 

mekanizmasını genel çizgileriyle korumuĢ olsa da; içerik yönünden sapma baskın 

gelmektedir. Sapma devlet erkleri arasındaki iliĢkiler açısından daha belirgindir. 

Yargı karĢısında yasamanın konumu pekiĢtirilmiĢ, yasama karĢısında da yönetime ait 

yetkiler arttırılmıĢtır (Kaboğlu ve Akkurt, 2006: 157). 1982 Anayasası‟nda yönetim 

usullerine iliĢkin hükümlerin baskın olması, Anayasa içinde bir istisnai Anayasa 

oluĢmasına yol açmıĢ ve böylece hukuk devletinden sapma meydana gelmiĢtir. Bu 

açıdan 1961 Anayasası‟nda “insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti” 

tanımının 1982‟de “insan haklarına saygılı” Ģeklinde ifade edilmesi basit bir sözcük 

farklılaĢması olarak yorumlanmamakta Anayasa felsefesinde köklü değiĢim olarak 

nitelendirilmektedir (Kaboğlu ve Akkurt, 2006: 160).  

 

1982 Anayasası‟nın temel haklar konusunda getirdiği düzenleme sistematiği 

ise 1961 Anayasası‟ndan bir farklılık göstermemektedir. Ġki Anayasa‟da da temel 

haklara iliĢkin bir takım genel hükümler getirilmiĢ, arkasından Alman Hukukçu 

Jellinek‟in yapmıĢ olduğu; kiĢinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve 
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ödevler ile siyasi haklar sınıflandırması esas alınarak üç bölüm halinde düzenleme 

yapılmıĢtır (Yanık, 2008: 1147- 1148).  

 

1982 Anayasası‟nın, 176. madde dolayısı ile esas metne dahil sayılan 

baĢlangıç bölümünde insan haklarının özü olan insan onuru kavramına atıfta 

bulunulmuĢ, Cumhuriyetin niteliklerinden söz eden 2. maddesinde ise, ki bu madde 

4. madde dolayısı ile değiĢtirilemez, değiĢtirilmesi teklif dahi edilemez, insan 

haklarına saygılı, demokratik toplum ve devlet düzeni ilke olarak düzenlenmiĢtir 

(Hekimoğlu, 2002: 57). 

 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda 1961 Anayasası‟yla ilk defa birey, 

Türk siyasi yaĢantısına daha etkin bir biçimde nüfuz ettirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ama 

onun ötesinde özellikle demokrasinin en önemli araçları olan siyasi partiler, örgütler, 

kurumlar, dernekler ve sendikalar, 1876 Anayasası‟ndan sonra ilk defa 1961 

Anayasası ile anayasal düzenin içine yerleĢtirilmiĢtir. Bir hukuk devleti olarak 

Türkiye‟de insan haklarının 1961 Anayasası ile tam anlamıyla güvence altına 

alındığı da kabul edilmektedir. Ġnsan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal 

bir hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti sadece hak ve 

özgürlüklerin korunmasını değil; onların önündeki engelleri kaldıran ve özgürleĢtiren 

önlemleri de almıĢtır. Sınırlama konusunda ise yasama organının dahi müdahale 

edemeyeceği hakkın özü, saklı alan olarak kalmıĢtır (Kaboğlu ve Akkurt, 2006: 156).  

 

1961 Anayasası, insan hakları temeline dayanan demokratik esprisi ve 

felsefesi ile Türkiye‟de yeni bir hürriyet dönemi baĢlatmıĢtır. Bu dönem, özellikle 

düĢünce özgürlüğü alanında yepyeni bir hava, yepyeni bir canlılık ve dinamizm 

getirmiĢtir. Eskiden “tabu” sayılan birçok konu tabu‟luktan çıkmıĢ, toplumun 

ekonomik ve sosyal sorunları ve bunların değiĢik çözüm yolları üzerinde sağlıklı bir 

hür tartıĢma ortamı açılmıĢtır. Ancak ne var ki, ileri bir aĢama sayılacak olan bu 

dönem de çok uzun ömürlü olmamıĢ ve bilinen olaylar dizisi sonunda 12 Mart 

1971‟e gelinmiĢtir (Kapani, 1974: 13).  
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1982 Anayasası‟nda 12- 16. maddeler tüm temel hak ve özgürlükler için 

gerekli olan genel hükümleri düzenlemektedir. Genel hükümlerin ardından temel hak 

ve özgürlükler, üç bölüm olarak toplanmıĢtır. Bunlar:  

 

- “KiĢinin hak ve ödevleri” (md. 17- 40); 

  

- “Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” (md. 41- 65); 

 

- “Siyasi haklar ve ödevler”dir (md. 66- 74). 

 

Bir bütün olarak bakıldığında özellikle ilk haliyle 1982 Anayasası‟nın insan 

hakları konusunda sınırlamalar ve yasaklamalara ağırlık veren bir yaklaĢımı 

yansıttığı da görülmektedir. Böylece bireyin haklarının geniĢletilmesinin “devleti 

zaafa düĢüreceği” kuĢkusu da anayasa metnine yansımıĢtır (Sabuncu, 1997: 39).  

 

1982 Anayasası hak ve özgürlükleri sınırlandırma noktasında pek olumlu 

değerlendirilmemektedir çünkü sınırlamalara ağırlık vermiĢtir. Ayrıca sosyal açıdan 

bakarsak 1961 Anayasası‟na göre daha az bir sosyal karaktere sahip olduğu da 

görülebilmektedir. 

 

    1961 ve 1982 Anayasası arasındaki farkları maddeler halinde özetlersek; 

 

- 1961 Anayasası, 1982 Anayasası‟ndan farklı bir Ģekilde bireyci bir yaklaĢım 

sergilemiĢtir. Dolayısı ile demokratik ve özgürlükçü bir görünümü vardır. 

 

- 1961 Anayasası‟nın temel hak güvencesi bakımından en önemli 

hükümlerinden biri olan “Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunma yasağına (öze 

dokunmama ilkesi, öz güvencesi)” 1982 Anayasası‟nın ilk Ģeklinde yer verilmemiĢ; 

ancak 2001 değiĢikliği ile Anayasa‟ya girmiĢtir. Bunun yerine “ölçülülük” ve 

“sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması” gibi yeni 

ölçütler getirilmiĢtir. Bu ölçütler, temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından 



148 

 

“öze dokunma yasağını destekleyici önemli bir iĢleve sahiptir. Ancak onun yerine 

geçebilen bir nitelikte değildir (Akal, 2003: 27). 

 

- 1982 Anayasası özgürlüğü ikinci plana iten ve otoriteye öncelik veren bir 

anayasadır. Birey ile toplum arasında toplumu, insanla devlet arasında devleti tercih 

eden bir anayasadır.  

 

- 1982 Anayasası temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra ödev ve sorumlulukları 

da ortaya çıkarmıĢtır. Bu açıdan 1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟na göre hak ve 

özgürlükler açısından daha dar yani bir anlamda daha tedbirli bir çerçeve çizmiĢtir. 

 

- 1982 Anayasası, sert bir anayasa niteliğindedir. Her Ģeyden evvel 1924 ve 

1961 Anayasalarında Devlet‟in Cumhuriyet olduğuna iliĢkin hüküm, değiĢtirilemez 

hüküm olarak korunmaya alındığı halde 1982 Anayasası bunun dıĢında 

Cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili olan 2. madde ile devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne iliĢkin olan 3. maddeyi de değiĢtirilemezlik kapsamına 

almıĢtır. Böylece değiĢtirilme yasağının kapsamı içerik olarak da madde sayısı 

bakımından da geniĢletilmiĢtir. Bundan baĢka Anayasa değiĢikliklerinin kabulü gibi 

bir kısım konularda da, zorlaĢtırıcı hükümler getirmiĢtir (Derdiman, 2011: 260). 

 

- Temel hak ve özgürlükler bakımından pek de parlak olmayan 1982 

Anayasasının, AB‟ye uyum sürecinde 2001 yılında yapılan değiĢiklikler ile bu 

eksikliklerinin bir nebze olsun giderildiği söylenebilir. Örneğin 2001 değiĢiklikleri 

ile idam cezası kaldırılmıĢ, grev hakkı tüm çalıĢanları kapsayacak duruma 

getirilmiĢtir. Yine bu değiĢiklikler ile temel hak ve hürriyetlere yönelik kısıtlama ve 

sınırlamalar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıĢtır. 1982 Anayasası‟nın ilk halinde 

biçimlendirilmeye çalıĢılan insan, devlet otoritesine saygılı, hak ve özgürlüklerini 

ödev ve sorumlulukları ile birlikte yaĢayabilen insandır. Bu tip insan etkin olmaktan 

ziyade edilgen ve otorite bağımlısıdır. Ancak evrensel hak ve hürriyet anlayıĢına ters 

düĢen bu modelin uygulanmasına imkân tanınmıĢ, özellikle Avrupa Birliği uyum 
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sürecinde gerçekleĢtirilen değiĢiklikler ile hak sahibi, otoriteye bağımlı olmayan, 

katılımcı, özgür insan modeli gündeme gelmiĢtir (Doğan, 2006: 139). 

 

5.4. 1961 VE 1982 ANAYASALARI’NDA TEMEL HAK VE   

                   ÖZGÜRLÜKLERĠN MADDELER HALĠNDE ĠNCELENMESĠ 

 

 Bu bölümde 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası‟nda temel hak ve 

özgürlükler maddeler halinde incelenerek, iki anayasa arasındaki farklar ve 

değiĢiklikler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Her iki Anayasa‟da insan hak ve 

özgürlükleri ile ilgili maddelerin yer aldığı “Temel Haklar ve Ödevler” baĢlığını 

taĢıyan kısmın bölümleri incelenmiĢtir. Söz konusu bu bölümler, “Genel Hükümler, 

KiĢisel Haklar ve Ödevler, Sosyal ve Ġktisadi Haklar ve Ödevler ile Siyasi Haklar ve 

Ödevler” baĢlıklarını taĢımaktadır. 

5.4.1. Genel Hükümler 

 

 

 1961 Anayasası‟nın “Temel Haklar ve Ödevler” adlı Ġkinci Kısmının ilk 

bölümü olan Genel Hükümler bölümünde “Temel Hakların Niteliği ve 

Korunması”(md. 10), “Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye 

Kullanılamaması”(md. 11), “EĢitlik”(md.12), “Yabancıların Durumu”(md.13) gibi 

kenar baĢlıkları yer almıĢtır.  

 

 1982 Anayasası‟nda da “Temel Haklar ve Ödevler” konusu yine Ġkinci Kısmı 

oluĢturmuĢtur. Bu baĢlığın hemen altındaki Genel Hükümler bölümünde “Temel Hak 

ve Hürriyetlerin Niteliği”(md. 12), “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması”(md. 

13), “Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması”(md. 14), “Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması”(md.15) ve “Yabancıların 

Durumu”(md.16) gibi konulara yer verilmiĢtir. 
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 Görüldüğü üzere 1961 Anayasası‟nın Genel Hükümlerle ilgili ilk bölümü 4 

maddeden oluĢurken, 1982 Anayasası‟nda aynı bölüm 5 maddeden oluĢmuĢtur. Yine 

“eĢitlik” ile ilgili madde 1961 Anayasası‟nda Ġkinci Kısımda ve temel haklar ve 

ödevler bölümünde (md.12)  yer alırken, 1982 Anayasası‟nda Birinci Kısımda ve 

genel esaslar bölümünde (10.md.) yer almıĢtır. 1961 Anayasası‟nda temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlanması ve kötüye kullanılamaması konusu tek maddede (md. 11) 

yer alırken 1982 Anayasası‟nda ayrı maddeler halinde (md.13- md.14) yer almıĢtır. 

1982 Anayasası‟nın temel hak ve ödevler bölümünün 1961 Anayasası‟ndan önemli 

bir diğer farkı temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ile ilgili yeni 

bir maddeye (md.15) sahip olmasıdır. 

 5.4.1.1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği ile Ġlgili Hükümler 

 

  Bu baĢlık altında 1961 ve 1982 Anayasalarında temel hak ve hürriyetlerin 

niteliği ile ilgili maddeler ele alınmıĢtır. 1961 Anayasası‟nda konuyla ilgili madde, 

“Temel Hakların Niteliği ve Korunması” olarak değerlendirilirken 1982 

Anayasası‟nda “Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği” olarak yer almıĢtır. 

 

Temel Hakların Niteliği ve Korunması (1961 Ay. md. 10): 1961 

Anayasası‟nda “Temel Hakların Niteliği ve Korunması” baĢlıklı 10. maddede tüm 

bireylerin doğuĢtan gelen, kendilerine özgü devredilemeyen ve dokunulmayan temel 

hak ve hürriyetleri olduğu belirtilmiĢtir. Bu haklar ile ilgili olarak devletin görevleri 

ifade edilirken, devletin: KiĢinin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan her türlü 

engelini kaldırmak noktasında da var olduğu bir bakıma belirtilmektedir. Yine ayrıca 

insanın tüm yönleriyle geliĢmesi için gerekli koĢulların oluĢturulmasında devletin 

görevleri içerisinde belirtilmiĢtir.. Bu maddede açıklandığı üzere temel hak ve 

özgürlüklerin dokunulamaz olduğu fikrinden yola çıkılarak hak ve özgürlüklerin 

sınırlanmasının veya kısıtlanmasının tamamen önüne geçilmek istenmiĢtir. Yine, hak 

ve özgürlüklerin bazı durumlarda sınırlandırılabilirliği olsa da bu durumun, ilerleyen 

bölümlerde çok da arzu edilmediği açık bir Ģekilde anlatılmaktadır.   
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği (1982 Ay. md. 12): 1982 

Anayasası‟nın Genel Hükümler bölümünün ilk maddesi olan “Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Niteliği”(md.12) baĢlığında, 1961 Anayasası‟nda geçen “korunma” 

kavramı çıkarılmıĢtır. 1982 Anayasası‟nın 12. maddesinde “Herkes, kiĢiliğine bağlı, 

dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” hükmü 

ile düzenlenmiĢtir.   

5.4.1.2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Kötüye   

                         Kullanılamaması Ġle Ġlgili Hükümler 

 

 Bu baĢlık altında 1961 ve 1982 Anayasalarında temel hak ve hürriyetlerin 

özü, sınırlanması ve kötüye kullanılamaması gibi konuları içeren madde baĢlıkları ele 

alınmıĢtır. 1961 Anayasası‟nda ilgili konu tek maddede değerlendirilirken,1982 

Anayasası‟nda “sınırlanma” ve “kötüye kullanılamama” konuları ayrı maddelerde ele 

alınmıĢtır. Özellikle 1982 Anayasası‟ndaki sınırlamalar konusu 2001‟deki 

değiĢikliğe dayanarak oluĢan ilkeleriyle birlikte ele alınmıĢtır. Bunun yanında 1961 

Anayasası‟nda yer almayan temel hak ve hürriyetlerin durdurulması konusuna da yer 

verilmiĢtir.  

 

           Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye 

Kullanılamaması (1961 Ay. md. 11): 1961 Anayasası‟nın yine Genel Hükümler 

bölümünün “Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye 

Kullanılamaması” kenar baĢlıklı 11. maddesinin ilk Ģeklinde dokunulamaz temel hak 

ve hürriyetlerin kanuna uygun olarak sınırlandırılabilirliği belirtilmiĢtir. Yine özüne 

dokunulamama durumu da söz konusudur. 1971 yılında yapılan değiĢiklik ile 

cumhuriyetin, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, kamu yararı ve kamu 

düzeninin, genel ahlak ve genel sağlığın tehlikeye girmesi gibi durumlarda kanuna 

uygun olarak hakların sınırlandırılmasına izin vermiĢtir.  
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           Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (1982 Ay. md. 13): 1982 

Anayasası‟nın “sınırlama” konusunu içeren “Temel Hak ve Hürriyetlerin 

Sınırlanması” (md.13) isimli kenar baĢlığına bakıldığında sınırlandırma kavramının 

insan hakları yönünden çok önemli olduğu görülür. Anayasamıza göre de savaĢ, 

seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılmasını kısmen veya tamamen durdurma ve bu noktada öngörülen 

güvencelere aykırı önlemler alma imkânlarını açmıĢtır. 1982 Anayasası‟nda temel 

hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili olan 13.madde 2001 değiĢikliği ile 

yeni bir duruma gelmiĢtir.  Bu madde genel bir sınırlama maddesi olmaktan çıkarak 

sadece sınırlamanın sınırını ve usulünü belirten bir hale dönüĢmüĢtür. Bu durumda 

temel hak ve özgürlükleri sınırlamada bazı temel ilkeler benimsenmiĢtir.  

 

Bunlar: Sınırlamanın Sadece Yasa ile Yapılacağı Ġlkesi, Ölçülülük (Oranlılık 

Ġlkesi), Nedensellik, Öze Dokunmama, Anayasa‟nın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk, 

Demokratik Toplum Gerekleri, Laik Cumhuriyetin Gerekleri gibi ilkelerdir. 

 

Sınırlamanın Sadece Yasa Ġle Yapılacağı Ġlkesi: 13. maddede yer alan temel 

ilkelerden birincisi “Sınırlamanın Sadece Yasa ile Yapılacağı Ġlkesi”dir. 

Özgürlüklerin yasama organı tarafından yasa ile sınırlanması kuralı; liberal 

demokratik rejimlerde öteden beri kabul edilmiĢ ve yerleĢmiĢ olan temel bir kuraldır. 

Bu kural uyarınca, özgürlükler yasama organı tarafından ve ancak yasa yoluyla 

sınırlanabilmektedir (Uygun, 1992: 90).  

 

1982 Anayasası‟nda değinilmesi gereken önemli bir husus “Temel hak ve 

hürriyetler Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olarak sınırlanır” Ģeklindeki ifade 

de 2001 Anayasa değiĢiklikleri ile “Bu sınırlamalar Anayasası‟nın sözüne ve ruhuna 

aykırı olamaz.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

 

 Ölçülülük (Oranlılık): 1982 Anayasası‟nın değiĢikliğe uğrayan 13.maddesinin 

sınırlamalarla ilgili bir diğer ilkesi ise “Ölçülülük”(Oranlılık) olmuĢtur. 1982 
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Anayasası‟nda bulunan, “temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar 

ön görüldükleri amaç dıĢında kullanılamaz” Ģeklindeki cümle, 2001 Anayasa 

değiĢiklikleri ile; “bu sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” biçimine 

gelmiĢtir.  

 

          Böylece ölçülülük ilkesi, öğreti ve yargıdaki ihtiyaç ve arayıĢların gerektirdiği 

doğrultuda Anayasal norm haline 2001 Anayasa değiĢikliğiyle getirilmiĢtir. Yeni 13. 

madde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında “ölçülülük” kriterlerinin de 

geçerli ve gerekli olduğunu saptamıĢtır. Ölçülülük ilkesinin esas uygulama alanı 

temel hak ve özgürlükler alanında olmaktadır. Ġlke, bu alanda özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında “sınırlandırmanın sınırı”nı belirtmekte ve bunlara müdahalede 

bulunan kamu gücünün yargı yoluyla denetiminde önemli bir iĢlev üstlenmektedir. 

Ölçülülük ilkesi, bireylere yükümlülük getiren iĢlemlerin ancak yasal bir temele 

dayanmasının yeterli olmadığını, bireysel hakların mümkün olduğu ölçüde 

korunması gerekliliğini ifade etmektedir. Ölçülülük ilkesinin amacı ve iĢlevi kamu 

gücünü sınırlamak, temel hak ve özgürlükleri en üst seviyede korumaktır (Metin, 

2002: 20).    

 

Hem 1961 hem de 1982 Anayasası‟nda hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasına iliĢkin 11. ve. 13. maddelerinde yer verilmeyen, amaç ve araç 

arasında dengeli bir iliĢkinin kurulmasını öngören ölçülülük ilkesi 1982 

Anayasası‟nın 15. maddesinde de yer almıĢtır. Ġlke, sınırlama amacıyla araç 

arasındaki iliĢkinin “elveriĢlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” açısından bir dengenin 

bulunmasını ifade etmektedir ve bir hak ve hürriyete müdahale teĢkil eden, 

kısıtlamanın ölçütünü yani bunun nereye kadar gidebileceğini göstermektedir. Bu 

ilke Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarında “orantılılık” terimi ile ifade 

edilmektedir (Kuzu, 1997: 88). 

 

Orantılılık ilkesi için aranan koĢullar Ģunlardır (Gören, 1997: 365): 

 

- Devlet tarafından güdülen amaç takip edilebilir olmalıdır. 
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- Devlet tarafından kullanılan araç kullanılabilir olmalıdır. 

 

- Aracın kullanılması amaca ulaĢmak için elveriĢli olmalıdır. 

 

- Aracın kullanılması amaca ulaĢmak için zorunlu (gerekli) olmalıdır. 

 

Temel Hak ve Özgürlüklerin korunabilmesi için sınırlama yetkisini yasama 

organına bırakmak çoğu kez yeterli olmaz. Bu nedenle hak ve özgürlükleri 

sınırlandırmada parlamentonun da uymak zorunda olduğu bazı ölçütleri koymak 

gereklidir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ölçüsünü tespit etmek ise 

zordur.  Bu konuda hangi ölçü benimsenirse benimsensin mutlaka bir takdirilik 

özelliği taĢıdığı düĢünülmektedir. 1961 Anayasası bu konuda “öz” güvencesini 

benimsemiĢ ve “Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz” ifadesini 

kullanmıĢken; 2001 değiĢikliğinden sonra 1982 Anayasasına “öz” kavramı 

girmiĢtir.(md. 13/2) (Kuzu, 1997: 83).  

 

 Nedensellik: 1982 Anayasası‟nın değiĢikliğe uğrayan 13.maddesindeki bir 

diğer ilke “Nedensellik” ilkesi olmuĢtur. Yasama organının, kendi uygun gördüğü 

sebepleri öne sürerek temel hak ve özgürlükleri aĢırı sınırlaması mümkündür. Yani 

potansiyel olarak çok sayıda nedene dayanarak yasama tarafından 

sınırlandırılmaların yapılması konusu ciddi anlamda sorundur. Dolayısı ile yasa 

koyucuya verilen bu yetkinin yani sınırlama yetkisinin ancak belirli amaçlarla 

kullanılabilirliğinin Anayasa‟da hüküm altına alınmasıdır.  

 

2001 değiĢiklikleri sonrasında Anayasa‟nın 13. maddesinde yapılan en önemli 

değiĢikliklerden birisi de genel sınırlama nedenlerinin madde metninden çıkarılması 

ve söz konusu maddenin temel hak ve özgürlüklerin güvence maddesi veya genel 

koruma maddesine dönüĢtürülmesidir (Uzeltürk, 2002: 44). 
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 Öze Dokunmama Ġlkesi: 1982 Anayasası‟nın değiĢikliğe uğrayan 

13.maddesinin temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili bir diğeri de “Öze 

Dokunmama Ġlkesi”dir. Bu durum, 1961 Anayasası‟nın 11. maddesinde belirtilmiĢ; 

1982 Anayasası‟nın ilk halinde bu ölçüt kullanılmayarak yerine Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi (AĠHS)‟nde kullanılan “demokratik toplum düzeninin gerekleri” 

ölçütüne yer verilmiĢtir. Bu ölçüt 2001 değiĢiklikleri ile 1982 Anayasası‟nda da 

düzenlenmiĢtir. 

 

2001 Anayasa değiĢikliği sonrasında 13. maddede sınırlandırmanın bir temel 

hak ve hürriyetin “özüne dokunmama” ve “ölçülülük” ilkesine aykırı olamayacağı 

Ģeklinde iki ayrı güvenceye yer verilmiĢtir. 1961 Anayasası‟nda yer alan öze 

dokunma yasağı 1982 Anayasası‟nda kendisine yer bulamamıĢ; onun yerine 

“demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama” ilkesi benimsenmiĢtir. 

Keza ölçülülük ilkesi 13. maddenin ilk metninde de “temel hak ve hürriyetlerle ilgili 

sınırlamalar öngörüldükleri amaç dıĢında kullanılamaz.” ifadesi ile örtülü bir Ģekilde 

yer almıĢtır. Anayasa Mahkemesi ise kararlarında bu ilkeye uygun kararlar vermeye 

devam etmiĢtir. 2001 değiĢiklikleri ile öze dokunma yasağı ve ölçülülük ilkesiyle 

sağlanan güvencelerin 13. maddenin metnine alınması ile uygulama ve Anayasa 

metni arasındaki paralellik de sağlanmıĢtır  (YüzbaĢıoğlu, 2003: 588).  

 

Anayasa‟nın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk Ġlkesi: 1982 Anayasası‟nın değiĢen 

13.maddesinde yer alan ilkelerden birisi de “Anayasa‟nın Sözüne ve Ruhuna 

Uygunluk Ġlkesi”dir. 1982 Anayasası‟nın ilk halinde, “Temel hak ve hürriyetler 

Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olarak sınırlanır” Ģeklinde ifade edilen ilke, 

2001 Anayasa değiĢiklikleri ile, “bu sınırlamalar Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna 

aykırı olamaz” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

 

Temel hak ve özgürlüklere iliĢkin sınırlamalar “Anayasa‟nın sözüne ve 

ruhuna” aykırı olmamalıdır. Bu ifade içerisinde “söz” ile kastedilen, Anayasa‟da yer 

alan tüm maddeler; “ruh” ile kastedilen ise, Anayasa‟nın bütünü ve ondan çıkan 

temel anlamdır (Özbudun, 2004: 80).   
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Bu kapsamda sınırlama, Anayasa‟nın sadece sözüne değil, ruhuna da uygun 

olmalıdır; yani Anayasa‟nın bütününe ve ondan çıkan temel anlama da aykırılık 

teĢkil etmemelidir. Keza, siyasi rejim, “baĢlangıç” kısmında “hürriyetçi demokrasi” 

olarak tanımlandığına göre, bundan çıkan “özgürlüğün asıl, sınırlamanın istisna” 

kuralının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi de verdiği 

bir kararda “Anayasa yalnız sözüyle değil ruhu ile de birtakım kurallar koyar ve yine 

Anayasa‟nın koyduğu açık kuralların dayandığı hukuk ilkeleri dahi Anayasa kuralı 

gibi bağlayıcıdır” ifadesine yer vermiĢtir (Kuzu, 1997: 89). 

 

Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama ilkesine 1982 

Anayasasında yer verilirken, yine laik cumhuriyetin gereklerine aykırı  olmama da 

yerini almıĢtır ve 1961 Anayasasına 1971 değiĢikliğiyle giren “Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması” da, 1982 Anayasası‟nın 14. maddesinde yer 

almaktadır.   

 

Maddenin ilk biçiminde hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasında 

düĢünceyi değil, eylemi ifade eden tabirler kullanılmıĢtır. Anayasa metninde geçen 

“bozmak”, “tehlikeye düĢürmek”, “yok etmek” ve “kurmak” gibi ifadeler eylem 

bildirmekte ve bu nedenle hürriyetlerin kullanılması ile maddede sözü edilen 

eylemler arasında “açık ve yakın” bir nedensellik bağının varlığı halinde, o hak ve 

hürriyet kötüye kullanılmıĢ sayılmaktadır. Maddenin 2. fıkrasında da “bu yasaklara 

aykırı hareket eden veya baĢkalarını bu yolda teĢvik veya tahrik edenler hakkında 

uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir” hükmü yer almaktadır ki, bu da bir 

eylemin yapılmıĢ olmasının gerektiğini göstermektedir (Kuzu, 1997: 90).  

 

1982 Anayasası‟nda hakkın kötüye kullanılması kavramının kapsamı 

geniĢletilmiĢ; kötüye kullanma kastı kötüye kullanma amacına dönüĢmüĢtür. Bu 

bakımdan madde kapsam olarak geniĢlediği gibi suç unsurları açısından da belirsiz 

bir hale dönüĢtürülmüĢtür. Bu durum özellikle ifade özgürlüğü ve özgürlükleri 

sınırlayan ya da yasaklayan düzenlemeler için bir dayanak hale gelmiĢtir. Nitekim 
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ifade özgürlüğü aleyhine tüm yasal düzenlemeler ve parti kapatma davaları 14. 

maddeye dayandırılmıĢtır (YüzbaĢıoğlu, 2003: 589).  

 

13. maddede yer alan genel ve özel nedenlerle gerçekleĢtirilen sınırlamalar 

hak ve özgürlüğün kötüye kullanılmasını önleyebilirse de; kimi durumlarda yasa 

kurallarına uygun olarak kullanılan bir özgürlüğün gerçekte baĢka bir kasıt gütmesi 

ve bu kastın da fıkrada belirtilen yasak amaçlara yönelik tehlike olarak gören yasa 

koyucu, 14. maddeyi koyarak bir anlamda garanti sağlamak istemiĢtir (Duman, 1997: 

21). 

 

           5.4.1.3. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımının Durdurulması           

                         

(1982 Ay. md. 15): 1982 Anayasası‟nda yer alan bu madde 1961‟de yer 

almaması açısından önemlidir. 1982 Anayasası‟na göre sıkıyönetim ve olağanüstü 

hal dönemlerinde temel hak ve özgürlükler, olağan dönemlere göre muhakkak ki çok 

daha büyük ölçüde sınırlandırılabilir ve geçici olarak kısmen veya tamamen 

durdurulabilir bir durumdadır. Dolayısı ile 15. madde kapsamına giren durumlarda 

farklı tedbirler gündeme gelebilmektedir.  

 

Temel hak ve özgürlükler konusunda “durdurma”; “sınırlamadan daha farklı 

bir kavramdır. “Sınırlama” halinde, sınırlamadan sonra da genellikle, temel hak ve 

hürriyet tamamıyla ortadan kalkmamakta, temel hak ve hürriyetin bazı kullanım 

olanakları yine de devam etmektedir. Oysa “durdurma” halinde, temel hak ve 

hürriyetin kullanım olanakları dondurulmuĢtur. Durdurma, belli bir hakkın, belli bir 

süre için kullanılmasının mümkün olmamasını ifade etmektedir (Bayoğlu, 2006: 23). 

 

1982 Anayasası 15. maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin 

durdurulması hususunda üç temel nokta ön plana çıkmaktadır. Bunlar milletlerarası 

hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal etmeme, durumun gerektirdiği ölçüde kalma ve 

bazı dokunulmaz alanlara girmeme Ģeklindedir.  15. maddenin uygulanabilmesi için, 
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savaĢ, sıkıyönetim ve olağanüstü halin usulüne uygun yani Anayasa‟nın ve yasanın 

gösterdiği biçimde ilanı gerekmektedir. Bunun yanı sıra “durdurma” veya 

“güvencenin kaldırılması” gibi bu önlemlerin ölçüsü de maddede yer almıĢtır. Buna 

göre “durumun gerektirdiği ölçü içinde kalınması; yani istisnada orantının 

korunması; “uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi, bu 

önlemlerin sadece, olağanüstü yönetimin uygulandığı bölgelerde ve sürede geçerli 

olabilmesidir (Duman, 1997: 21).  

 

Bu madde, savaĢ, sıkıyönetim, olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabilirliğini ifade etmekle birlikte bir 

kısım temel haklara dokunulmazlık tanımaktadır. Bu haklar diğerlerinden farklı 

olarak “Sert Çekirdekli Temel Haklardır” (Gören, 1997: 375). 

            5.4.1.4. EĢitlik ile Ġlgili Hükümler 

 

EĢitlik ile ilgili bu baĢlık altında 1961 ve 1982 Anayasalarında “eĢitlik” 

konusu ile ilgili maddelere yer verilmiĢtir. EĢitlik konusu 1961 Anayasası‟nda Ġkinci 

Kısmın Genel Hükümler bölümünde (md. 12) yer alırken 1982 Anayasası‟nda 

Birinci Kısmın Genel Esaslar bölümünde (md. 10) yer almıĢtır. 

 

EĢitlik (1961 Ay. md. 12): 1961 Anayasası‟nın yine Genel Hükümler 

bölümünün “EĢitlik” kenar baĢlıklı 12. maddesinde tüm vatandaĢların hiçbir ayrım 

gözetmeden kanun önünde eĢit olduklarını belirtmektedir. Yine aynı madde kanun 

önünde eĢit olan bireylerin hiçbirine bağlı oldukları sınıf veya zümre  dolayısı ile 

imtiyaz tanınmayacağını belirtmiĢtir.  

 

EĢitlik, genel olarak herkesin aynı muameleye tabi olmasıdır. Bu ilke gerek 

uluslararası antlaĢmalar gerekse ülkelerin milli hukukları tarafından üzerinde önemle 

durulan bir kavramdır. Ülkemizde de eĢitlik ilkesinin, devlet yönetimine egemen 

olan temel ilkelerden biri olduğu kabul edilmektedir (Gözler, 2006: 212).  
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Kanun Önünde EĢitlik (1982 Ay. md. 10): 1982 Anayasası‟nda ise “EĢitlik” 

konusu 1961‟den farklı olarak Birinci Kısım‟daki Genel Esaslar bölümünün 

10.maddesinde ele alınmıĢtır. 10. maddede bahsedilen eĢitlik kavramıyla, yasa 

önünde eĢitlik, yani hukuki eĢitlik kastedilmiĢtir. Böylece yasa karĢısında eĢitlik 

ilkesinin çiğnenmesi de yasaklanmaktadır.  

 

EĢitlik ilkesi ile temel hedef aynı durumda bulunan kimselerin yasalarca aynı 

iĢleme bağlı tutulmasını sağlamak, yasalar önünde yurttaĢlara dil, ırk, renk, cinsiyet, 

siyasi düĢünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle farklı davranılmasını 

önlemektir (Duman, 1997: 148). 

 

1982 Anayasası 10. maddesinin ilk iki fıkrası büyük ölçüde benzer ifadelerle 

1961 Anayasası‟nda da yer almıĢ; üçüncü fıkrası ise 1982 Anayasası ile getirilmiĢtir. 

Üçüncü fıkra ile hem kanun koyucu hem de uygulayıcıları muhatap alınmakta; eĢitlik 

ilkesine uyma emri verilmektedir. Ancak bu fıkra olmasaydı dahi tersinin 

düĢünülmesi mümkün değildir. Çünkü 1961 Anayasası‟nın 8. maddesi ve 1982 

Anayasası‟nın 11. maddesi Anayasa hükümlerinin özel ve tüzel kiĢileri ayrıca tüm 

kamu otoritelerini bağladığını açık bir Ģekilde belirtmiĢtir (Ġnceoğlu, 2001: 48). 

 

2010 tarihli anayasa değiĢikliklerin ardından 10. maddeye “Çocuklar, yaĢlılar, 

özürlüler, harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınan 

tedbirler eĢitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” denilerek pozitif ayrımcılık kuralı  

eklenmiĢtir. Toplumda özel olarak korunması gerekli ve eĢit olabilmeleri açısından 

belirli kiĢiler lehine ayrıcalıklar tanınması olarak belirtebileceğimiz pozitif 

ayrımcılık,  ilk kez Türk anayasa sistemine dahil edilmiĢtir.   

 

2010 Anayasa değiĢikliği 10. maddede yapılan düzenlemenin hukukun 

üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede yapılmasına gerek olmayan bir 

düzenleme olarak değerlendirilmesine rağmen var olan “kanun önünde eĢitlik” 

hakkını geniĢlettiği düĢünülmektedir. Çünkü yargının pozitif ayrımcılık kapsamında 
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belli düzenlemeleri eĢitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal etmesi, yasa koyucuyu 

böyle bir düzenleme yapmaya zorlamıĢtır (Ensaroğlu, 2010: 10). 

 

Anayasa‟nın 10. maddesi, eĢitlik ilkesini düzenlemekte ve elbette bu durum 

kadın - erkek eĢitliğini de içermektedir. Ancak, bu ilkenin Anayasa‟da yer alması, 

kadınların erkeklerle yaĢamın içinde yani uygulamada aynı haklara sahip olmasını ya 

da sahip olsa bile aynı ölçüde yararlanması sonucunu maalesef getirmemiĢtir. Bu 

hususta halen istenilen seviyede olmadığımız tespitinde bulunabilmekteyiz. Ayrıca 

uluslararası sözleĢmelerde de yer bulan pozitif ayrımcılık kavramının Anayasa‟da yer 

alması özellikle kadın erkek eĢitliğinin sağlanabilmesi adına etkili bir politika aracı 

olabilmektedir.  

           5.4.1.5. Yabancıların Durumu ile Ġlgili Hükümler 

 

Bu baĢlıkta 1961 ve 1982 Anayasalarında “Yabancıların Durumu” ile ilgili 

hükümlere yer verilmiĢtir. 1961 Anayasası‟nda konu 13. maddede yer alırken 1982 

Anayasası‟nda 16. maddede ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 13): 1961 Anayasası‟nın Genel Hükümler bölümünün son 

madde baĢlığı olan “Yabancıların Durumu” ile ilgili 13.maddesinde yabancılar ile 

ilgili hak ve hürriyetlerde milletler arası hukuka uygun kanunlar ile hak ve 

hürriyetlerin sınırlandırılabileceği belirtilmiĢtir.  

 

(1982 Ay. md. 16): 1982 Anayasa‟nın 16. maddesinde “Yabancıların 

Durumu” baĢlığı altında “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası 

hukuka uygun olarak yasayla sınırlanabilir” ifadesi ile 1982 Anayasası‟nın temel 

haklar ve özgürlüklere iliĢkin genel esaslarını düzenleyen Ġkinci Kısmı‟nın Birinci 

Bölüm‟ünde; yabancılar için temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ayrı bir 

maddede düzenleme altına alınmıĢtır.  
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Yabancıların durumu baĢlığını taĢıyan maddeye göre; “temel hak ve 

hürriyetler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 

sınırlanabilmektedir.” Böylece 16. madde Türkiye‟deki yabancıların  

kısıtlanabilirliğini göstermektedir. 16. maddede yabancılar açısından öngörülen 

sınırlama ölçütü, Türkiye‟de bulunan yabancıların sahip oldukları hak ve 

özgürlüklerin uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir Ģekilde kısıtlamaya tabi 

tutulamaz olmasıdır.  

  5.4.2. KiĢi Hakları ve Ödevleri 

 

 1961 Anayasası‟nın Temel Haklar ve Ödevler baĢlıklı Ġkinci Kısmın Ġkinci 

Bölümü KiĢinin Hakları ve Ödevleri‟ne ayrılmıĢtır. Bölüm, kiĢi dokunulmazlığı, özel 

hayatın korunması, seyahat ve yerleĢme hürriyeti, düĢünce ve inanç hak ve 

hürriyetleri, bilim ve sanat hürriyeti, basım ve yayım ile ilgili hükümler, toplantı hak 

ve hürriyetinin yanı sıra, hakların korunması ile ilgili maddeler olmak üzere sekiz 

bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümlerin her birinde alt baĢlıklar bulunmakta olup 

maddeler bu baĢlık konularına göre düzenlenmiĢtir.  

 5.4.2.1. KiĢi Dokunulmazlığı ile Ġlgili Hükümler  

 

1961 ve 1982 Anayasalarında “kiĢi dokunulmazlığı” konusu yer almıĢtır. 

1961 Anayasası‟nda konu, “KiĢi Dokunulmazlığı” baĢlığı ile ele alınırken 1982 

Anayasası‟nda söz konusu madde “KiĢinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi 

Varlığı” Ģeklinde yer almıĢtır. 

 

KiĢi Dokunulmazlığı (1961 Ay. md. 14): 1961 Anayasası‟nın 14. 

Maddesinde tüm bireylerin maddi ve manevi olarak kendilerini geliĢtirme hürriyetine 

sahip oldukları belirtilmiĢtir. Ayrıca iĢkence ve insan haysiyetiyle uyuĢmayan 

cezaların verilmesi yasaklanmıĢtır. KiĢilere ceza verilirken mutlaka insan onuru 

dikkate alınmalıdır denmiĢtir. 
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 KiĢinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı (1982 Ay. md. 17): 

1982 Anayasası‟nda 1961 Anayasası‟na göre kiĢi dokunulmazlığı konusu çerçevesini 

geniĢletmiĢtir. KiĢinin vücuduna mecbur olmadıkça dokunulamayacağı fıkrası 1961 

Anayasası‟nda yer almamıĢtır. Ayrıca 2004‟te gerçekleĢtirilen değiĢiklikle maddeye 

birinci fıkrada yer alan “yaĢama hakkı” ile ilgili bazı istisnai durumlar eklenmiĢtir. 

Herkesin yaĢama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkına sahip 

olduğu, tıbbi zorunluluklar dıĢında kiĢinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı,  

kimseye iĢkence ve eziyet yapılamayacağı, kimseye insan onuruyla bağdaĢmayan 

ceza verilemeyeceği ve iĢleme tabi tutulamayacağı vurgulanmıĢtır.   

 

            Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus da Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‟nin (AĠHS) yaĢama hakkına birtakım istisnalar getirmiĢ olmasıdır. Bir 

kimsenin yasadıĢı Ģiddete karĢı korunması yada hukuka uygun olarak tutuklanmıĢ bir 

kimsenin kaçmasının önlenmesi veya ayaklanmaların hukuka uygun bastırılması ile 

oranlı kuvvet kullanarak ortaya çıkmıĢ ise yaĢama hakkının ihlali sayılmamaktadır.  

 

 Elbette mutlaka belirtilmelidir ki kiĢinin maddi ve manevi varlığının 

bütünlüğü, bunun geliĢtirilmesi ve pek tabi yaĢam hakkı insan haklarının en üst 

basamaklarında yer almakta ve yasa koyucular tarafından da kabul edilmektedir. 

 

Yıllar içerisinde özellikle Avrupa‟da idam karĢıtı söylemin hakim olması 

Avrupa‟yı ölüm cezasından arınmıĢ bir kıtaya dönüĢtürme hedefinin önemini 

göstermiĢtir. Nitekim sonraki yıllarda ölüm cezasının Avrupa ülkelerinde 

kaldırılmaya baĢlanmasıyla birlikte 1983 yılında Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‟ne ek olarak özellikle barıĢ zamanında ölüm cezasının kaldırılmasını 

düzenleyen 6. Protokol kabul edilmiĢtir (Yalın, 2006: 369). 

 

Türkiye‟de de 2001 düzenlemeleri sonrasında savaĢ, çok yakın savaĢ tehdidi 

hallerinde iĢlenmiĢ suçlar dıĢında idam cezası kaldırılmıĢ; bunun ardından 9.08.2002 

tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2002 tarih ve 4771 sayılı kanunun 1. 
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maddesine göre; SavaĢ ve çok yakın savaĢ tehdidi hallerinde iĢlenmiĢ suçlar için 

öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu; 7.01.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun 

ile 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan idam cezaları 

müebbet ağır hapis cezasına dönüĢtürülmüĢtür. 4771 sayılı kanunun eksikliklerini 

gidermek amacıyla 4533 sayılı kanunda yer alan ve terör suçları için öngörülen ölüm 

cezası 15.7.2003 tarihli ve 4928 sayılı kanunun 18. maddesi ile yürürlükten 

kaldırılmıĢ ve bu ceza müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiĢtir. Nihayet Anayasanın 

38 maddesinde; 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunun 5.maddesi yapılan 

değiĢiklik sonucunda ölüm cezası, Anayasal düzeyde mevzuatımızdan çıkarılmıĢtır. 

Böylece yapılan düzenlemeler ile Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS)‟nin 6. 

Protokolü ve ulusal hukuk arasında uyum sağlanmıĢtır (Yalın, 2006: 37- 38). 

  

TBMM‟nin 20 ġubat 2006‟da idam cezasını tümüyle ortadan kaldıran 13. 

protokol‟ü onaylaması ile birlikte Türkiye de idamdan arındırılmıĢ kıtanın bir parçası 

haline gelmiĢtir (Yalın, 2006: 38). 

 

Herkesin yaĢam hakkı yasanın koruması altındadır. YaĢam hakkının yasayla 

korunması, bilerek ve keyfi öldürmelere karĢı kiĢinin yaĢam hakkını korurken, aynı 

zamanda devlete yükümlülükler de getirmektedir.  YaĢam üzerindeki hak, doğumdan 

önce baĢlamakta ve ölümle son bulmaktadır. Ġntihar bu temel hak ile korunmamakla 

birlikte yine de md. 17‟de düzenlenen “kiĢinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliĢtirme hakkı” kapsamına girmektedir. Ġnsan onuruna yakıĢır bir ölüm konusunda 

kiĢinin hak sahibi olup olmadığı baĢlangıç 6. paragrafında güvence altına alınmıĢ 

olan insan onurunun korunması ilkesine göre değerlendirilmelidir (Gören, 1997: 

379). 

 

Vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, biyolojik ve fizyolojik anlamda sağlıklı 

olmak anlamına gelmektedir. Diğer yandan anayasal korumanın manevi ve ruhsal 

alanı da kapsaması beden bütünlüğü temel hakkının insan onuru ile olan iliĢkisinden 

doğmaktadır. Ġnsan onurunun korunması ilkesi, kimlik ve bütünlüğün korunmasını 
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sadece bedensel alanla sınırlamamaktadır. Manevi baskı, iĢkence ve buna uygun 

sorgulama metotları da beden bütünlüğü üzerindeki hakkı zedelemektedir. Bu 

nedenle beden bütünlüğü üzerindeki hak, acılara karĢı bir koruma sağlamaktadır 

(Gören, 1997: 379).  

 

Sağlık da kiĢilik hakkı içinde yer almaktadır. Bu açıdan fiziksel sağlık ile 

ruhsal sağlık arasında fark yoktur ve fiziksel sağlık ile ruhsal sağlık bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir. Birinin bozulması mutlaka diğerini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle her ikisine yönelik saldırılar da kendiliğinden kiĢilik 

hakkını ihlal etmiĢ sayılmaktadır (Topçu, 2006: 39). 

 

ĠĢkenceye ve kötü muameleye maruz kalmamak kiĢi dokunulmazlığının bir 

gereğidir. Nitekim 1982 Anayasası iĢkence ve eziyeti yasaklayan hükme kiĢi 

dokunulmazlığı baĢlığı altında yer vermiĢtir. Gerek iĢkence gerekse kötü muamele, 

kiĢinin hem maddî hem de manevî bütünlüğüne yapılan birer saldırı niteliğindedir. 

Özellikle iĢkence, insan kiĢiliğinin ve onurunun açık ve kaba bir reddi anlamına 

gelmektedir. Bu haliyle de iĢkence kiĢinin maddî veya manevî varlığına yapılabilen 

en kaba ve haksız bir tecavüz niteliğindedir (TaĢkesen, 2006: 51).  

 

ĠĢkence soykırımla birlikte insanlık suçları arasında kabul edilmektedir. 

ĠĢkencenin önlenmesi için gerek BM, gerekse Avrupa Konseyi sözleĢmelerle 

denetim mekanizmaları kurmuĢlardır. Uluslararası hukukta “iĢkence görmeme 

hakkı” net ve kesin bir biçimde belirtilmiĢtir. ĠĢkence yasağı olağanüstü dönemlerde 

bile askıya alınması mümkün olmayan mutlak ve sürekli bir yasaktır. Bu konudaki 

tüm uluslararası belgelerde salt dokunulmazlık alanı olarak tanımlanan iĢkence 

yasağı hiç bir antlaĢmaya taraf olmayan bir devleti bile bağlayan, genel, mutlak 

nitelik taĢır ve sert çekirdek haklardandır (Doğan ve Seven, 2003: 94). 

 

ĠĢkence ve onur kırıcı muamele yasağı Anayasa‟nın 17. maddesinde, kiĢinin 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. Bu 
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maddenin 3. fıkrasında, kimseye iĢkence ve eziyet yapılamayacağı; kimsenin insan 

haysiyetiyle bağdaĢmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı kesin bir 

ifadeyle belirtilmiĢtir.   

 

Ġnsan onurunun korunması da 17. madde kapsamında değerlendirilmiĢtir. 

1982 Anayasası‟nın baĢlangıç kısmında ve 17. maddesinin 3. fıkrasında güvence 

altına alınan hükme göre; herkesin onurlu bir hayat sürdürme hak ve yetkisine 

doğuĢtan sahip olduğunu ve kimsenin insan haysiyetiyle bağdaĢmayan bir cezaya 

veya muameleye tabi tutulamayacağı belirtilmiĢtir (Topçu, 2006: 41). 

 

YaĢama hakkının, “emniyet-i can” adı altında ilk defa 1839 tarihli Tanzimat 

Fermanıyla tanındığı görülür. KiĢinin manevi varlığının dokunulmazlığı ilkesi de ilk 

defa “mahfuziyet-i ırz ve namus” adı altında yine Tanzimat Fermanıyla tanınmıĢtır. 

ĠĢkence yasağının ise 1856 tarihli Islahat Fermanı tarafından kabul edildiği 

görülmektedir (Gözler, 2011: 146). 

          5.4.2.2. Zorla ÇalıĢtırma Yasağı 

 

(1982 Ay. md. 18): Zorla ÇalıĢtırma Yasağı, 1961 Anayasası‟nda yer almayan 

bir maddedir. 1961 Anayasası, 42. maddesinde angaryayı yasaklamıĢ, bunun yanı 

sıra zorla çalıĢtırma maddesini ele almamıĢtır. Bu durum 1982 Anayasası açısından 

olumlu bir görünümdür. Zorla çalıĢtırma ve angarya yasağı, 1982 Anayasası‟nın 18. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre; zorla çalıĢtırma ve angarya yasaktır. Bu 

konuda da getirilen bir takım istisnai haller mevcuttur. Bu durumlar: Olağanüstü 

hallerde talep edilen hizmetler, hükümlülük veya tutukluluk müddetindeki 

çalıĢmalardır. 

 

YurttaĢın yurt savunmasına katılması bir yurttaĢlık görevi olarak, askeri 

nitelikteki yahut askerlik ödevi yerine geçen hizmetlerin “zorla çalıĢtırma” 

sayılmamasını gerekli kılmıĢtır. Bu durum “vatan hizmetinin” doğal sonucudur. 
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Ayrıca toplumun hayat, varlık ve refahını tehlikeye sokan buhran, kriz veya doğal 

afet durumlarında kiĢilerden istenen hizmet ya da çalıĢma normal yurttaĢlık görevi 

kapsamındadır ve olağanüstü sıkıntılı durumlarda gerekli görülen iĢ yükümlülükleri 

“zorla çalıĢtırma” sayılmamaktadır. Ancak bunların, kiĢisel yetenek ve olanak 

sınırları içinde kalması, normal ölçüler dıĢına taĢmaması, keyfiliğe yol açmaması, 

yadırganmayan türden, yani normal ve olağan insanlık ve yurttaĢlık ödevlerinden 

olması gerekmektedir (Duman, 1997: 155). 

 5.4.2.3. Özel Hayat ile Ġlgili Hükümler  

 

 Özel hayat ile ilgili maddeler 1961 ve 1982 Anayasalarında “Özel Hayatın 

Korunması” baĢlığı altında “Özel Hayatın Gizliliği” alt baĢlığıyla değerlendirilmiĢtir. 

  

 Özel Hayatın Gizliliği (1961 Ay. md. 15): Özel Hayatın Gizliliği, ikinci 

bölüm olan KiĢi Hak ve Ödevleri kısmının ikinci alt baĢlığı olan “Özel Hayatın 

Korunması” ile ilgili 15. madde ile baĢlamaktadır. Madde, 1971 yılında değiĢikliğe 

uğramıĢtır. Çok önemli bir nokta bu konuda; hakim kararı bulunmadan milli 

güvenlik ve kamu düzeninin tehlikede olduğu durumlarda bile kimsenin üzerinin ve 

eĢyalarının aranamayacağı hususudur. Ayrıca maddede yapılan değiĢiklik sonucu 

eĢyalara el konulamaz ibaresi de eklenmiĢtir. 

 

 (1982 Ay. md. 20): 1982 Anayasası‟nın 2. kısmının 2. bölümünde, “Özel 

hayatın gizliliği” baĢlığı ile 1961 Anayasası‟na benzer hükümler getirilmiĢtir. 

Anayasa‟nın yine 20. maddesine göre, “herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir” 

  

              Bu düzenleme ile 1982 Anayasası, özel hayatın gizliliği ve korunması 

hakkını kullanmayı kiĢinin iradesine bırakmıĢtır, fakat 1982 Anayasası‟nın 20. 

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, adlî makamlar tarafından yapılan 

soruĢturma ve kovuĢturmalar esnasında özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 



167 

 

dokunulabileceğini de hükme bağlamıĢtır. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği 

gibi; özel hayat kavramı ve aile hayatı birbirinden ayrılmaz bir biçimde ifade 

edilmiĢtir. Bu açıdan özel hayatın korunması her Ģeyden önce bu hayatın gizliliğinin 

korunması, baĢkalarının gözleri önüne serilmemesi demektir. Bu haliyle de basın 

özgürlüğü sınırlanabilmekle, kiĢinin özel hayatı gazete sayfalarına konu 

edilememektedir (Aydın, 1998: 189). 

 

“Özel yaĢam” denilen alanda dilediği gibi yaĢama, yaĢam biçim ve türünü 

belirleme, dilediği gibi davranma, kiĢisel eylemlerini, davranıĢlarını ve iliĢkilerini 

tercih etme bireyin hakkıdır. Nedensiz ve açık rıza olmaksızın gerçek adını, adresini, 

yaĢını, ailevi durumunu, boĢ zamanlardan yararlanma biçimini, malvarlığını, günlük 

alıĢkanlıklarını açıklamama hakkı da “gizlilik ilkesinin” kapsamındadır. Bunun gibi 

konut ve aile mahremiyeti ile sağlığa ve  duygusal yaĢama iliĢkin durum ve bilgiler de 

“gizlilik güvencesi” altındadır (Duman, 1997: 163). 

 

2001 Anayasa değiĢiklikleri ile 13. maddede yapılan değiĢiklik ile daha önce 

de ifade edildiği gibi, genel sınırlama sebepleri terk edilmiĢ; her hak ve özgürlüğün 

sadece kendi maddesinde gösterilen özel sebeplerle sınırlanabilirliği kabul edilmiĢtir. 

Ayrıca 2010 tarihli değiĢiklik ile 20. madde “Herkes, kendisiyle ilgili kiĢisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kiĢinin kendisiyle ilgili kiĢisel veriler 

hakkında bilgilendirilme, bu verilere eriĢme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 

talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. KiĢisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kiĢinin açık rızasıyla 

iĢlenebilir. KiĢisel verilerin korunmasına iliĢkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 

ġekline gelmiĢtir. Dolayısı ile kiĢisel verilerin korunması anayasal güvenceye 

kavuĢturulmuĢtur. Bu çok önemli bir husustur. 
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5.4.2.4. Konut Dokunulmazlığı ile Ġlgili Hükümler 

 

Konut dokunulmazlığı konusu, gerek 1961 gerekse 1982 Anayasalarında 

“Özel Hayatın Korunması” baĢlığı altında “Konut Dokunulmazlığı” alt baĢlığıyla ele 

alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 16): Madde, 1961 Anayasası‟nın “KiĢi Hakları ve Ödevleri” 

bölümünün “Özel Hayatın Korunması” alt baĢlığında  yer alır. Madde, usulüne göre 

verilmiĢ hakim kararı olmadıkça, kamu düzeni ve milli güvenlik açısından 

gecikmede sakınca bulunan hallerde bile kanunun yetki verdiği merciinin emri 

bulunmadığı sürece, konuta girilemez, arama yapılıp eĢyaya el konulamaz, hükmünü 

getirmiĢtir.  

 

 (1982 Ay. md. 21): 1982 Anayasası‟nın 21. maddesinin birinci fıkrasında 

“Kimsenin konutuna dokunulamaz...” hükmü getirilerek kiĢinin konut 

dokunulmazlığı güvence altına alınmıĢ, konut dokunulmazlığının sınırlama sebepleri 

ve bu sınırlamanın koĢulları düzenlenmiĢtir. Konut, her türlü ihlalden ayrı 

tutulmadıkça kiĢinin özel hayatı korunmuĢ olmayacaktır. Çünkü özel hayatın belli 

baĢlı sahnesini konut teĢkil etmektedir… Konut dokunulmazlığının kaldırılması da 

ancak hakim kararıyla olabilir; istisna olarak hakimden baĢka bir merci de 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu dokunulmazlığı kaldırabilir.” denilerek 

özel hayatın gizliliğinin diğer unsuru da belirtilmiĢtir (Aydın, 1998: 190).  

5.4.2.5. HaberleĢme Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler 

 

 HaberleĢme hürriyeti ile ilgili madde, 1961 ve 1982 Anayasalarında “Özel 

Hayatın Korunması” baĢlığı altında yer almıĢtır. 

 

HaberleĢme Hürriyeti (1961 Ay. md. 17): 1961 Anayasası‟nda 17. maddede 

“Özel Hayatın Korunması” baĢlığının bir diğer alt baĢlığını “HaberleĢme Hürriyeti” 
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oluĢturur. Maddede haberleĢme hürriyetine tüm bireylerin sahip olduğu belirtilmiĢ ve 

gizliliğini önemi vurgulanmıĢtır. Bu hürriyete yargı makamlarınca verilmiĢ kanuna 

uygun izinler haricinde dokunulmasının ve haberleĢmenin gizliliğinin deĢifre 

edilmesinin yasak olduğu belirtilmiĢtir.  

  

  (1982 Ay. md. 22): 1982 Anayasası‟nın 22. maddesine “Herkes, haberleĢme 

hürriyetine sahiptir. HaberleĢmenin gizliliği esastır” hükmü getirilerek kiĢinin 

haberleĢme hürriyeti diğer bir deyiĢle kiĢinin özel haberleĢmesinin gizliliği güvence 

altına alınmıĢ ve haberleĢme hürriyetinin sınırlama sebepleri ve bu sınırlamanın 

koĢulları düzenlenmiĢtir. 

 

Özel yaĢamın gizliliğinin korunması ve konut dokunulmazlığında olduğu gibi, 

haberleĢmenin gizliliği de ancak yargıç kararıyla kaldırılabilmektedir. Fakat yasanın 

açıkça yetkili kıldığı baĢka bir merci de, ivedi durumlarda, istisna olarak bu yönde 

emir verebilmektedir. Böylece, gereğinde, kiĢilerin kendi aralarında haberleĢmeleri 

engellenebilinir ya da bu haberleĢmenin içeriğinden resmi makamlar bilgi sahibi 

olabilmektedir (Duman, 1997: 167).  

 

1982 Anayasası‟nda 2001 düzenlemeleri ile Anayasa‟nın Basın Hürriyetini 

düzenleyen 28. maddesinde yapılan değiĢiklik, Anayasa‟nın 26. maddesindeki 

değiĢikliğe paralel olarak “kanunla yasaklanmıĢ olan herhangi bir dilde yayım 

yapılamaz” ifadesinin yer aldığı ikinci fıkrayı yürürlükten kaldırmıĢtır (YüzbaĢıoğlu, 

2003: 591). 

 

 Madde, 2001 yılında değiĢikliğe uğramıĢtır. Buna göre söz konusu maddenin 

ikinci fıkrasında yer alan “kanunla yasaklanmıĢ olan herhangi bir dilde yayım 

yapılamaz” hükmü yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu değiĢiklik son yıllarda ülke 

gündeminde önemli yer iĢgal eden bir konu olan ana dilde yayın hakkı konusunda da 

önem arz etmektedir. DeğiĢiklik bu anlamda güncel yapısını korumaktadır.  
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 5.4.2.6. Seyahat ve YerleĢme Özgürlüğü ile Ġlgili Hükümler 

 

 Gerek 1961 (md. 18) ve gerekse 1982 (md. 23) Anayasalarında seyahat ve 

yerleĢme özgürlüğü ile ilgili konulara yer verilmiĢtir.  

 

(1961 Ay. md. 18): KiĢi Hakları ve Ödevleri bölümünün üçüncü baĢlığını 

oluĢturan seyahat ve yerleĢme hürriyeti hakkındaki 18. maddede herkesin seyahat 

etme özgürlüğüne sahip olduğu vurgulanmaktadır ve bu durumun ancak salgın 

hastalık ve milli güvenliği koruma amacıyla yasaya uygun olarak 

sınırlandırılabilirliği belirtilmiĢtir. YerleĢme hakkı konusunda ise bütün bireylerin 

arzu ettikleri yerde yaĢama özgürlüğüne sahip oldukları ifade edilmiĢtir. Maddede 

belirtilen olağanüstü hallerde ise yasaya uygun olarak sınırlandırılabilirliği 

belirtilmiĢtir. .   

 

(1982 Ay. md. 23): 1982 Anayasası‟nda da, madde 23‟te düzenlenen seyahat 

ve yerleĢme özgürlüğü kiĢinin hakları bölümünde yer almıĢtır ve negatif statü 

haklarındandır. 23.  madde “herkes”in, yerleĢme ve seyahat hürriyetine sahip 

olduğunu belirtmiĢ ve bu hakkı, herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tanımıĢtır. 

YerleĢme ve seyahat özgürlüğü ve hakkının tanınmasıyla kiĢinin maddi ve manevi 

varlığını özgürce geliĢtirmesi amaçlanmaktadır (YüzbaĢıoğlu, 2003: 26).  

 

Anayasa‟nın 13. maddesinde yazılı nedenlerle yerleĢme özgürlüğü 

sınırlanabildiği gibi, 23. maddede yazılı olan Ģu nedenlerle de sınırlanabilmektedir 

(Duman, 1997: 169): 

 

    - Suç iĢlenmesini önlemek, 

    - Sosyal ve ekonomik geliĢmeyi sağlamak,  

    - Sağlıklı ve düzenli kentleĢmeyi gerçekleĢtirmek, 

    - Kamu mallarını korumak. 
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Görüldüğü gibi Anayasa sınırlama sebeplerini düzenlerken öncelikle genel 

anlamda seyahat özgürlüğüne iĢaret edip, özgürlüğün suç soruĢturma ve 

kovuĢturması sebepleriyle ve suç iĢlenmesini önlemek amaçlarıyla sınırlanabilirliğini 

belirtmiĢ; vatandaĢ, yabancı ayırımı yapmamıĢtır. 2001 yılında yapılan değiĢiklikler 

uyarınca 1982 Anayasası 23. maddesindeki vatandaĢların yurt dıĢına çıkma 

hürriyetlerini sınırlandırabilen sebepler arasında “Ülkenin ekonomik durumu” 

nedenini çıkarmıĢtır. Bu sayede ülkenin ekonomik durumu nedenine dayanarak yurt 

dıĢına çıkma özgürlüğünün sınırlandırılabilmesi olanağı ortadan kaldırılmıĢtır 

(YüzbaĢıoğlu, 2003: 591). 

 

23. maddenin son fıkrasında “saklı” bir alan da oluĢturulmuĢtur. Buna göre 

Türk vatandaĢı, vatandaĢlık bağını ortaya koyabildiği sürece yurda girme hakkından 

yoksun bırakılamaz. Bu ilkenin dıĢında diğer bir ilke ise “vatandaĢ sınır dıĢı 

edilemez” ilkesidir. AĠHS‟de Ek 4. Protokolün 3. maddesi de aynı ilkeyi 

tekrarlamıĢtır: “Kimse, uyrukluğunda bulunduğu devletin ülkesinden, bireysel 

düzeydeki ya da toplu bir iĢlem yoluyla sınır dıĢı edilemez” (Aygün, 2007: 80). 

 

2010 tarihli değiĢikliğe göre ise seyahat hakkı konusunda “VatandaĢın yurt 

dıĢına çıkma hürriyeti, ancak suç soruĢturması veya kovuĢturması sebebiyle hakim 

kararına bağlı olarak sınırlanabilir” ifadesi kabul edilmiĢtir. Bu hüküm ile birlikte 

idari iĢlemlerle seyahat hakkının kısıtlanması ortadan kaldırılmıĢtır. 

 5.4.2.7. Din ve Vicdan Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler 

 

Vicdan ve din hürriyeti konusu, 1961 Anayasası‟nda 19. maddede 1982 

Anayasası‟nda 24. maddede değerlendirilmiĢtir. 

 

(1961 Ay. md. 19): 1961 Anayasası‟nın “DüĢünce ve Ġnanç Hak ve 

Hürriyetleri” baĢlığı altındaki 19. maddede din ve vicdan özgürlüğüne dair bir 

düzenleme getirilmiĢtir. Herkes dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir denilmekle 
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birlikte, insanların inançlarından dolayı toplumda kınanmasının veya küçük 

düĢürülmesinin mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Dini ibadetler konusunda ise kanuna 

ve toplum genel kurallarına uygun olan ibadetlere izin verilmek ile birlikte kimsenin 

din kurallarını yerine getirmeye zorlanamayacağı belirtilmiĢtir. Maddenin son 

kısmında ise dini duyguları kullanarak devlet içerisine etki etmeye çalıĢmak  

hususundaki yasaklar açıkça belirtilmiĢtir. Bu kurallara uymayan ve kutsal imgeleri 

kitleleri farklı amaçlar için kıĢkırtmak için kullananlar hakkında cezai iĢlemler 

uygulanacağı, bu eylemleri yapan siyasi partilerin ise kapatılacağı belirtilmiĢtir. 

Ardından bu eylemleri yapan her türlü gerçek ve tüzel kiĢiler ifadesi maddeye 

eklenmiĢ böylelikle bu kurala uymayanlar tanımı netleĢtirilmiĢtir. Bu  durum ifade 

edilen hususlarda önemli oranda bir caydırıcılık meydana getirmiĢtir. 

  

(1982 Ay. md. 24): Din ve Vicdan Hürriyeti 1982 Anayasası‟nda KiĢi Hakları 

ve Ödevleri ile ilgili bölümde yer alır. DüĢünce, vicdan ve din özgürlüğü de temel 

haklar ve özgürlükler içerisinde önemli bir yerde bulunmaktadır. Bireye saygı ve 

demokrasi açısından da önemli olan bu haklar aynı zamanda devletin tarafsız 

kalmasını da zorunlu kılmaktadır.  

 

“Din ve Vicdan Hürriyeti” Anayasa‟nın 24. maddesinde düzenlenmiĢ ve 

maddenin ilk fıkrasında bu özgürlüğün herkese yönelik olduğu belirtilmiĢtir. 

Anayasa‟nın 24. maddesiyle, kiĢiden, iç dünyasında yaĢayan din anlayıĢını dıĢ 

dünyaya zorla açıklamasının istenememesi, herhangi bir dini ayine veya törenlere 

katılmaya zorlanamaması, kiĢinin sahip olduğu inancından dolayı kınanamaması ve 

suçlanamaması konusu güvence altına alınmıĢtır (Topçu, 2006: 76). 

 

Anayasa‟da ilke olarak vicdan özgürlüğü tanındıktan sonra özgürlük, 

taĢıyıcısının aktif ve pasif tutumuna göre korunması da sağlanmıĢtır. Aktif durumda 

dinsel inanç ve kanaatin açıklanması halinde kimsenin kınanamazlığı, hem 24. 

maddede hem de 25. maddede güvence altına alınmıĢtır. Pasif durumda dinsel inanç 

ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması (inanca baskı yapılamaması), ibadete, 
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dinsel ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaması hususlarında da birey koruma 

altına alınmıĢtır (Gören, 1997: 341- 342).  

 

Tüm bunlarla beraber kiĢilere din özgürlüğü hakkının sağlanması için bu 

hakkın anayasal güvence altına alınması yeterli değildir. Bu hakkın tam bir güvence 

altına alınması için öncelikle laik bir devlet yapısının varlığının önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 1982 Anayasası‟na göre din eğitim ve öğretimi de ancak, 

kiĢilerin kendi isteğine, küçüklerin de yasal temsilcilerinin istemine bağlıdır (Duman, 

1997: 122). 

 5.4.2.8. DüĢünce Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler 

 

 DüĢünce hürriyeti konusu, 1961 Anayasası‟nda tek maddede ele alınırken, 

1982 Anayasası‟nda “DüĢünce ve Kanaat Hürriyeti” maddesinin yanında “DüĢünceyi 

Açıklama ve Yayma Hürriyeti‟‟adı altında yeni bir maddeye (26. md.) yer 

verilmiĢtir. 

  

 (1961 Ay. md. 20): KiĢisel Hak ve Ödevler bölümü dördüncü alt baĢlığın son 

maddesi olan 20. maddede herkesin düĢünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu 

belirtilmiĢtir. DüĢüncenin açıklanması da tüm bireyler için mutlak gerekli bir 

hürriyettir. Ayrıca hiç kimse düĢüncesini açıklamaya zorlanamaz denmiĢ ve bu 

madde düĢünce hürriyetinin önündeki engelleri kaldırması açısından son derece  

büyük önem arz etmiĢtir.  

 

 (1982 Ay. md. 25): 1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟nın öngördüğü gibi 

düĢünce hürriyetini tek bir maddede değil iki ayrı maddede düzenlemiĢtir. 1982 

Anayasası‟nın 25. maddesinde “düĢünce hürriyetine‟‟, 26. maddesinde “ifade 

hürriyetine‟‟ yer verilmiĢtir. KiĢi istediği düĢünceye ya da kanaate sahip olabilir. 
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1982 Anayasası‟na göre düĢünce ve kanâat hürriyetinin ilkeleri kimsenin 

düĢünce ve kanâatlerini açıklamaya zorlanamaması ve kimsenin düĢünce ve kanâat 

nedeniyle kınanamaz ve suçlanamaz olduğu Ģeklinde belirlenmiĢtir  (Duman, 1997: 

124). 

 

DüĢünce ve kanâat hürriyeti ilk defa anayasal düzeyde 1924 TeĢkilat-ı 

Esasiye Kanununun 70‟inci maddesinde “tefekkür hürriyeti” ismi altında ele 

alınmıĢtır (Gözler, 2011: 150).  

 

Ayrıca yine belirtilmesi gereken önemli bir nokta da: DüĢünce hürriyeti, 

Anayasa‟nın 15. maddesinde savaĢ, seferberlik ve olağanüstü hal dönemlerinde dahi 

sınırlandırılamaz çekirdek hak ve hürriyetler arasında yer almıĢtır. 

5.4.2.9. Ġfade Özgürlüğü  

 

(1982 Ay. md. 26): DüĢünce Hürriyeti adı altında 1961 Anayasası‟nda  konu 

görülse de,  ifade özgürlüğü baĢlığında ayrıntılı bir madde yer almamıĢtır.  Bu ifade 

bağımsız bir madde olarak 1982 Anayasası‟na girmiĢtir. Söz konusu durum 

muhakkak ki bir geliĢmedir. Demokratik toplumların temel koĢullarından birisidir ve 

1982 Anayasası‟nın “DüĢünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” baĢlıklı 26. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Maddenin ilk fıkrasına göre bu özgürlüğün sahibi 

“herkes”tir. Bu özgürlük haber alma özgürlüğünü yani basın özgürlüğünü de 

içermektedir.  

 

Anayasa‟da 26. maddede düzenlenmiĢ hali ile düĢünceyi açıklama ve yayma 

hürriyeti beĢ temel hak içermektedir. Bunlar; “DüĢünceyi açıklama hürriyeti (kiĢinin 

düĢüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklama ve yayması anlamında), 

enformasyon hürriyeti (kamuya açık kaynaklardan engellenmeden bilgi edinme 

anlamında), basın yoluyla haber verme hürriyeti (bu özgürlük 28 inci md.‟de özel 

olarak ayrıca düzenlenmiĢtir), radyo ve televizyon yoluyla haber verme hürriyeti 
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(md. 33 f. II ile ayrıca korunmuĢtur), film vasıtası ile haber verme özgürlüğüdür (md. 

27 f. I ile ayrıca korunmuĢtur)” (Gören, 1997: 409- 410). 

 

Anayasa‟nın 26. Maddesine göre “DüĢüncelerin açıklanması ve yayılmasında 

kanunla yasaklanmıĢ herhangi bir dil kullanılamaz” Ģeklindeki anayasa maddesi,  

tümüyle çıkarılmıĢtır. Ardından maddeye son fıkra olarak “DüĢünceyi açıklama ve 

yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak Ģekil, Ģart ve usuller kanunla 

düzenlenir” ibaresi eklenmiĢtir.  

 

Anayasa‟nın 26. maddesi sadece düĢünceyi açıklama hakkını değil, 

dinlenilme hakkını da korumaktadır. Buna göre devlete, düĢüncesini açıklayan bireyi 

dinleyicisinden yoksun kılmayı yasaklamaktadır (Gören, 1997: 415). Basın 

özgürlüğü basın aracılığı ile yapılan düĢünce açıklamalarını ve hazırlayıcı nitelikteki 

enformasyonların kamuya açık kaynaklardan sağlanmasını korumakla, 26. maddede 

düzenlenmiĢ olan düĢünceyi açıklama ve enformasyon özgürlüklerinin özel bir halini 

de oluĢturmaktadır  (Gören, 1997: 421). 

 

DüĢünceyi açıklama hürriyetinin geliĢimi demokrasinin gerçekleĢtirilmesi ile 

doğru bir orantı içindedir. Gerçekler, meselelerin serbest ve hür bir ortamda 

tartıĢılması ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tartıĢma ortamlarının varlığı ve 

devamlılığı demokratik sistemlerin ayırt edici bir özelliğidir. DüĢünce 

açıklamalarının son derece kısıtlandığı ortamlarda çağa uygun geliĢimin sağlanması 

çok güçtür. Bu nedenle düĢünceyi açıklama hürriyetinin kullanıldığı alanı son derece 

geniĢ tutmak gerekmektedir. Bilim ve sanat alanında geliĢimler ancak bu Ģekilde 

sağlanmaktadır (Keser, 2002: 203).  

 

DüĢündüğümüzde, adım atmak istediğimiz her noktaya aslında bir fikir ile 

ilerleriz. Dolayısı ile her davranıĢın temelinde fikirlerimiz yatar. Öyleyse bu alanda 

özgür olabildiğimiz ölçüde geliĢebiliriz diyebilmekteyiz. Dolayısı ile bu hürriyetin 

temelleri ne kadar eskiye dayanırsa geliĢmiĢlik derecesi o kadar artıĢ gösterir. 
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DüĢünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ilk defa anayasal düzeyde 1924 

TeĢkilat-ı Esasiye Kanununun 70‟inci maddesinde “kelam hürriyeti” olarak ele 

alınmıĢtır (Gözler, 2011: 150). 

5.4.2.10. Bilim ve Sanat Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler  

 

Bilim ve sanat hürriyeti konusu, 1961 Anayasası‟nda 21. maddede yer alırken 

1982 Anayasası‟nda 27. maddede ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 21): 1961 Anayasası‟nın bilim ve sanat özgürlüğü hakkındaki 

düzenlemelerini içeren 21. madde, eğitimin devlet güvencesinde serbest bir hak 

olduğu belirtilmiĢ ayrıca tüm bireylerin istedikleri sanat-bilim dalında çalıĢma 

hakkına sahip oldukları anlatılmıĢtır. Bu çalıĢmaların yayımlanmasının da serbest 

olduğu yine aynı maddede vurgulanmıĢtır. Yasanın bir baĢka önemli noktası da 

çağdaĢ eğitim anlayıĢına aykırı eğitim-öğretim yerlerinin açılmasının 

yasaklanmasıdır.   

 

(1982 Ay. md. 27): 1982 Anayasa‟nın 27. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna 

göre; Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 

alanlarda her türlü araĢtırma hakkına sahiptir. Ayrıca belirtilmelidir ki, yayma hakkı, 

Anayasa‟nın değiĢtirilemez hükümleri olan 1‟inci, 2‟nci ve 3‟üncü maddeleri 

hükümlerinin değiĢtirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.  

 

27. maddede, Bilim ve Sanat Hürriyeti güvence altına alınmıĢtır. Söz konusu 

madde bilim ve sanat hürriyetinin sınırlama sebeplerini ve bu sınırlamanın 

koĢullarını düzenlemiĢtir.  Yine belirtilmelidir ki, sanatsal ve bilimsel konularda 

gösterilen faaliyetler, aynı zamanda düĢünce ve ifade özgürlüğü ile de paraleldir. 

Yani bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunma hakkı, ifade özgürlüğünün farklı bir 

uygulamasıdır.  
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5.4.2.11. Basın ve Yayımla Ġlgili Hükümler  

 

Basın ve yayımla ilgili hükümler 1961 Anayasası‟nda “Basın Hürriyeti 

(md.22), Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı (md. 23),  Kitap ve BroĢür Çıkarma Hakkı 

(md. 24), Basın Araçlarının Korunması (md. 25), Basın DıĢı HaberleĢme 

Araçlarından Faydalanma Hakkı (md. 26), Düzeltme ve Cevap Hakkı (md. 27)” gibi 

baĢlıklardan oluĢmaktadır. 1982 Anayasası‟nda ise konu, “Basın Hürriyeti (md. 28), 

Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı (md.29), Basın Araçlarının Korunması (md. 30),  

Kamu TüzelkiĢilerinin Elindeki Basın DıĢı Kitle HaberleĢme Araçlarından 

Yararlanma Hakkı (md. 31), Düzeltme ve Cevap Hakkı (md. 32)” gibi baĢlıklardan 

oluĢmaktadır. 

 

(1961 Ay. md. 22- 27): 1961 Anayasası‟nda Basın ve Yayımla Ġlgili 

Hükümler arasında yer alan “Basın Özgürlüğü” ile ilgili olan 22. madde değiĢikliğe 

uğrayan maddelerdendir. Basın özgürlüğünün sınırları da bu maddede çizilmiĢtir. 

Sınırları konusunda,  milli güvenlik ve genel ahlakın tehlikeye atıldığı durumlar 

iĢaret edilirken, yapılan değiĢiklikler ile milletin bölünmez bütünlüğünü, 

cumhuriyetin nitelikleri gibi daha geniĢ kavramları da kapsayacak Ģekilde 

değiĢikliklere gidilmiĢtir. Yine aynı Ģekilde değiĢiklik ile birlikte basında kiĢi 

Ģahsiyetine hakarete varan ibarelerin yer almaması durumu da ele alınmıĢtır.  

 

Basın Özgürlüğü ile ilgili bir diğer maddede “Gazete ve Dergi Çıkarma 

Hakkı”(md. 23) ile ilgilidir. Buna göre gazete ve dergi çıkarmak, önceden izin alma 

ve mali teminat Ģartına bağlanamaz. Yine gazete ve dergilerin yayımı, çoğaltılması, 

gazetecilik mesleği ile ilgili Ģartlar bu kanunla belirlenmektedir. 

  

Kitap ve BroĢür Çıkarma Hakkı (1961 Ay. md. 24) da 1961 Anayasası‟nın 

Basın ve Yayımla ilgili bir diğer maddesidir.  Maddeye göre kitap ve broĢür yayımı 

izne bağlı tutulamaz ve sansür edilemez. Yayımlanan kitap ve broĢürler ise 22‟inci 

maddenin 5‟inci fıkrası dıĢında toplatılamaz. 
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Basın Araçlarının Korunması (1961 Ay. md. 25), basınla ilgili özgürlüklerin 

bir diğeridir. Buna göre basımevi, eklentileri ve basın araçları, suç vasıtası olduğu 

iddiasıyla da olsa zapt edilemez ve iĢlevinden alıkonamaz. 

 

Basın DıĢı HaberleĢme Araçlarından Faydalanma Hakkı (1961 Ay. md. 26) 

ile ilgili özgürlüğün düzenlendiği 26. maddedir. Maddede ilk önce bu hakkın 

demokrasi ilkeleriyle bağdaĢır Ģekilde yararlanabilirliği belirtilmiĢ daha sonra 

yapılan değiĢiklik ile bölünmez bütünlük, rejim, laik düzen ve genel ahlakı korumak 

halleri dıĢında bu haber kaynaklarından yararlanılabilineceği hususu belirtilmiĢtir 

 

 1961 Anayasası‟nda basınla ilgili hükümlerin son maddesi “Düzeltme ve 

Cevap Hakkı” baĢlıklı 27. maddedir. Maddede bu hakkın, kiĢilerin haysiyet ve 

Ģereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 

durumunda kanunla düzenleneceği hususu belirtilmiĢtir.  

 

 (1982 Ay. md. 28- 32): “Basın Özgürlüğü” esas olarak 1982 Anayasası‟nın 

28. maddesinde düzenlenmiĢtir. Bunu “Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı (m. 29), Basın 

Araçlarının Korunması (m. 30), Kamu TüzelkiĢilerinin Elindeki Basın DıĢı Kitle 

HaberleĢme Araçlarından Yararlanma Hakkı, Düzeltme ve Cevap Hakkı (m. 32)”  

gibi haklar izlemektedir.  

 

Basın hürriyeti, ifade özgürlüğünün bir türü olarak değerlendirilebilir. Zira  

düĢüncelerin ifade edilmesinde bir güvence niteliğindedir. “Basın Hürriyeti” diğer 

anayasalarımızda olduğu gibi 1982 Anayasasında da yer almıĢ;  1982 Anayasası‟nın 

28. maddesinin 1. fıkrası uyarınca: “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 

kurmak izin alma ve mali teminat yatırma Ģartına bağlanamaz.” hükmü getirilmiĢtir.  

 

1982 Anayasası‟nın 29. maddesinde “Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı” baĢlığı 

ile izin almaksızın ve herhangi bir teminat Ģartı olmaksızın serbest olduğu konusu 
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düzenlenmiĢtir. Söz konusu madde 1961 Anayasası‟nda yer almamıĢtır. Bu anlamda 

bir geliĢmenin göstergesidir.   

 

1982 Anayasası, “Basın Araçlarının Korunması” baĢlıklı 30. Maddede 

“Kanuna uygun Ģekilde basın iĢletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile 

basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya 

iĢletilmekten alıkonulamaz‟‟ demektedir. 1982 Anayasası, 31. madde de ise kiĢilerin 

ve siyasî partilerin, kamu tüzelkiĢilerinin elindeki basın dıĢı kitle haberleĢme ve 

yayım araçlarından yararlanma hakkına sahip olduğunu ifade etmiĢtir. 1982 

Anayasası, 32. maddesinde ise düzeltme ve cevap hakkını düzenlemiĢ, kiĢilerin 

haysiyet ve Ģereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar 

yapılması hallerinde, bu hakka sahip olduklarını belirtmiĢtir. 

5.4.2.12. Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Hakkı ile Ġlgili  

               Hükümler 

 

1961 Anayasası‟nda “Toplantı Hak ve Hürriyetleri” baĢlığı altında yer alan 

“Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Hakkı” ile; 1982 Anayasası‟nda ise „‟ Toplantı ve 

Gösteri YürüyüĢü Düzenleme Hakkı‟‟ baĢlığında bu konu ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 28): “Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü Hakkı” 1961 

Anayasası‟nda KiĢi Hakları ve Ödevleri bölümünde yer alan 28. maddede 

düzenlenmiĢtir. Bu madde önceden izin almadan gösteri ve yürüyüĢ yapma hakkını 

getirmiĢtir. Söz konusu bu hakkın sınırlanması ise ancak kamu düzenini sağlamak 

amacı ile ve kanun dahilinde olabilir. 

 

(1982 Ay. md. 34): 1982 Anayasası‟nda toplantı ve gösteri yürüyüĢleri KiĢi 

Hakları ve Ödevleri ile ilgili haklar içerisinde değerlendirilen önemli özgürlükler 

arasındadır.  Bu hak Anayasada ayrıntılı bir madde ile düzenlenmiĢtir. 2001 Anayasa 

değiĢiklikleri sonrasında 34. maddede düzenlenen hak: “Herkes, önceden izin 
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almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkına 

sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüĢü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç 

iĢlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya baĢkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilmektedir. Toplantı ve 

gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak Ģekil, Ģart ve 

usuller kanunda gösterilir”Ģeklindedir. 

 

Toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkı 1982 Anayasası‟nın 34. 

maddesinde düzenlenmiĢ ve herkese, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız 

toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkı verilmiĢtir. Toplantı yapma hakkı 

herkese tanınmıĢ olup kiĢiler, bu hususta izin almak zorunda değildir. Sadece, yetkili 

makamlara bildirimde bulunmaları yeterlidir. Toplantı ve gösteri yürüyüĢü silahsız 

ve saldırısız olmalıdır. Aksi halde, amaç aĢılmıĢ olur ve bunun demokratik hak 

çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir (Topçu, 2006: 90). 

 5.4.2.13. Dernek Kurma Hakkı ile Ġlgili Hükümler  

 

 Bu baĢlıkta 1961 ve 1982 Anayasalarında “Toplantı Hak ve Hürriyetleri” 

baĢlığı altında yer alan ve dernek kurma hakkını getiren maddeler değerlendirilmiĢtir. 

 

(1961 Ay. md. 29): 1961 Anayasası‟nda dernek kurma ile ilgili 

düzenlemelerin açıklandığı 29. madde 1971‟de değiĢikliğe uğramıĢtır. DeğiĢiklik ile 

birlikte dernek kurma hakkının sınırı genel ahlâk ve kamu düzenini tehlikeye atan 

durumların yanı sıra bölünmez bütünlük kavramı da var olmuĢtur. Ayrıca derneklere 

üye olunması, üyelikte kalınması, üyelikten ayrılması konularındaki zorlamaların 

kesinlikle yasak olduğu belirtilmiĢtir. Yine çok önemli bir hususta derneklerin 

kapatılması, yukarıda belirtilen sınırın ihlâli durumunda yargı kararlarıyla 

yapılmalıdır, denmiĢtir.  

 

 (1982 Ay. md. 33): 1982 Anayasası‟nda Dernek kurma özgürlüğünün öznesi 

Anayasa‟nın 33/1. maddesinde “herkes”tir. Elbette bu maddenin birtakım sınırları da 
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mevcuttur. Yine 6. fıkrasında silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve 

görevlerinin gerektirdiği ölçüde devlet memurlarına kanunla sınırlama 

getirilebileceği belirtilmiĢtir. Bu alandaki hak ve özgürlükler, dernek kurabilmek, 

derneğe üye olabilmek, burada çalıĢmak, üye olmamak veya üyelikten ayrılmak 

Ģeklindedir. Söz konusu derneklerle ilgili kapatılma ya da faaliyetten alıkonulabilme 

durumu hakim kararıyla olabilmektedir. Yine kiĢinin bu konudaki hak ve 

özgürlükleri, dernek kurabilmek, derneğe üye olabilmek, burada çalıĢmak, üye 

olmamak veya üyelikten ayrılmak Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

5.4.2.14. KiĢi Güvenliği ile Ġlgili Hükümler 

  

 KiĢi güvenliği konusu, 1961 ve 1982 Anayasaları‟nda yer almıĢtır. Söz 

konusu “KiĢi Güvenliği” maddesi 1982 Anayasası‟nda “KiĢi Özgürlüğü ve Güvenliği 

Hakkı” baĢlığı altında yer almıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 30): “Hakların Korunması ile Ġlgili Hükümler” baĢlığı altında 

yer alan “kiĢi güvenliği” maddesi; iki kere (1971-1973) değiĢikliğe uğramıĢtır. 1961 

Anayasası‟nda maddenin ilk halinde suçluluk oranının yüksek olduğu Ģüphelenilen 

kiĢilerin gecikmeyi önlemek amacıyla veya suç ile ilgili delilleri yok etmelerini 

önlemek amacıyla yargı makamının kararı ile özgürlük hakkının tutuklama ile 

sınırlandırılabilirliği belirtilmektedir. Yakalama ise, tutuklamadan ayrı tutulmuĢ ve 

suç iĢlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından alıkonulması 

olarak tanımlanmıĢtır. Önemli bir husus da yakalanan veya tutuklanan kiĢilere 

sebeplerin,  bir yazı ile bildirilmesi gerektiğidir.  

 

Yine özgürlükler açısından yakalama veya tutuklama eylemlerine maruz 

kalan kiĢilerin vaziyetleri hususundaki süreler çok önemlidir. Yakalanma ve 

tutuklanma eylemlerine maruz kalan bireylerin durumlarının karara bağlanması için 

yargı makamlarına götürülmeleri ve mahkemeye çıkma süreleri maddenin ilk halinde 

24 saat içerisinde denilirken, yapılan ilk değiĢikliğin ardından, bu süre bireysel 

suçlarda 48 saat, toplu hallerde iĢlenen suçlarda ise 7 gün olarak verilmiĢtir. 
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KiĢi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı (1982 Ay. md. 19): KiĢi hürriyeti 

maddesi hem 1961 hem de 1982 Anayasası‟nda değiĢikliğe uğrayan bir konudur.  

 

 KiĢi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde 

(md. 5) hem de Anayasamızda aynı adla belirtilmiĢ ve güvence altına alınmıĢtır. 

SözleĢme‟deki hükümden, bu hakkın esas olarak, “kiĢinin hürriyetinden yoksun 

bırakılması” Ģekli ile ihlal edilebilirliği anlaĢılmaktadır. Ancak SözleĢme ve 

Anayasa, kanuna uygun olarak belli hallerde kiĢinin özgürlüğünden yoksun 

bırakılmasını, “kiĢi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlali olarak görmemektedir” 

(TaĢkesen, 2006: 54). 

 

Hürriyet ve güvenlik, yaĢam hakkı gibi tüm özgürlüklerin temelinde bulunan  

bir haktır. 1982 Anayasası‟nın 19. maddesi ile kiĢi güvenliği ve özgürlüğü, garanti 

altına alınmıĢtır. Anayasa bu hakkın sınırlarını belirli birtakım kanunlarda (Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi) göstermiĢtir.   

            5.4.2.15. Hak Arama Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler 

 

 Hakların Korunması ile Ġlgili Hükümler arasında yer alan bir diğer madde 

baĢlığı da “Hak Arama Hürriyeti”dir. Bu baĢlıkta 1961 (md. 31) ve 1982 (md. 36) 

Anayasalarındaki ilgili maddeler ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 31): 1961 Anayasası‟nda Hakların Korunması ile Ġlgili 

Hükümler arasında yer alan Hak Arama Hürriyetini düzenleyen 31. maddede, tüm 

bireylerin uygun ve yasal tüm yolları kullanarak yargı önünde dava açma, davalı 

olma ve dava sürecinde iddiada bulunup savunma hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir.   

 

(1982 Ay. md. 36): 1982 Anayasası‟nın 36. maddesinde, “Herkes, meĢru 

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı 

olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir” denilmek suretiyle hak arama özgürlüğü 
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düzenlenmiĢtir. Anayasa‟nın bu maddesi 03.10.2001 yılında gerçekleĢtirilen Anayasa 

değiĢiklik paketi çerçevesinde değiĢikliğe uğramıĢ ve madde metnine adil yargılanma hakkı 

eklenmiĢtir.  

 

           Yapılan değiĢiklik kapsamında 36. maddeye adil yargılanma hakkı eklenip 

madde  “Herkes, meĢru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 

sahiptir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Yine aynı tarihli değiĢiklik ile 38. maddeye 

eklenen “kanuna aykırı olarak elde edilmiĢ bulgular delil olarak kabul edilemez” 

hükmü adil yargılanma konusunda ciddi anlamda  önemli bir geliĢme olmuĢtur.  

 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS)‟nin 6. maddesi ve 1982 

Anayasası‟nın 36. maddesinde ifadesini bulan adil yargılanma hakkı, yargılamanın 

hakkaniyete uygun, adil bir biçimde yerine getirilmesini amaçlamaktadır ve 

yargılamaya iliĢkin ilkeleri belirleyerek bir bakıma hukuk devletinin temel unsurunu 

oluĢturmaktadır (Ġnceoğlu, 2002: 4).  

 

Tüm bunların dıĢında Anayasa‟da yargı yetkisini düzenleyen 9. madde, kanun 

önünde eĢitliği düzenleyen 10. madde, hak arama hürriyetini düzenleyen 36. madde, 

mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. madde, hakimlik ve savcılık 

teminatını düzenleyen 139. madde, hakimlik ve savcılık mesleğini düzenleyen 140. 

madde, duruĢmaların açık ve kararların gerekçeli olmasını düzenleyen 141. madde ve 

mahkemelerin kuruluĢunu düzenleyen 142. maddeler de adil yargılanma hakkı ile 

ilgili diğer ilkeleri içermektedir (Tezcan, Erdem, Önok, Sancaktar, 2004: 310). 

 

Ġnsan hakları kavramının özü keyfi ayrımcılık yasağıdır. Keyfi ayrımcılık 

yasağında önemli olan, insanın asli kimliği, insan olma özelliğidir. Bu özelliği 

dolayısı ile hak süjesi insanlar arasında baĢka özelliklerine dayalı farklı muamele 

yapılması yasağı vardır (Hekimoğlu, 2002: 58). 
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Silahların eĢitliği ilkesi, AĠHS‟nin 6. maddesi 1. fıkrasında düzenlenen adil 

yargılanma ilkesinin gereğinin merkezi bir tamamlayıcı parçasıdır ve aynı zamanda 

eĢitlik ilkesinin özel bir biçimini oluĢturmaktadır. En genel ifade ile “silahların 

eĢitliği” “bir davaya taraf olan herkesin karĢı tarafa kıyasla kendisini önemli bir 

dezavantajlı konumda bırakmayacak Ģartlarda, iddialarını mahkemeye sunabilmesi 

için makul bir fırsata sahip olabilmesidir” (Mole ve Harby, 2001: 82). 

 5.4.2.16. Kanuni Hakim Güvencesi ile Ġlgili Hükümler 

 

 Hakların korunması ile ilgili hükümler arasında yer alan bir diğer maddede 

kanuni hakim güvencesi konusudur. Konu, 1961 Anayasası‟nda “Kanuni Yargı 

Yolu” baĢlığıyla ele alınırken 1982 Anayasası‟nda “Kanuni Hakim Güvencesi” 

baĢlığıyla değerlendirilmiĢtir. 

 

Kanuni Yargı Yolu (1961 Ay. md. 32): 1961 Anayasası‟nda Hakların 

Korunması ile Ġlgili Hükümler arasında Kanuni yargı ile ilgili olan 32. maddede,  

tüm bireylerin, bağlı olduğu hakimden baĢka bir hakim önünde yargılanma sürecine 

giremeyeceği ifade edilmiĢtir. Yine önemli bir konu, bu maddede 1971 yılında 

yapılan değiĢiklikler ile bağlı olunan hakim yerine, bağlı olunan mahkeme kavramı 

getirilmiĢtir. Ġlk etapta hakimlerin belirtilip ardından mahkeme kavramlarının dahil 

olduğu bu maddede yargının ve mahkeme süreçlerinin kiĢilere ve Ģahıslara göre 

değiĢmemesi ve yargıda eĢitlik ilkesinin korunması amaçlanmıĢtır.  

 

Kanuni Hakim Güvencesi (1982 Ay. md. 37): 1982 Anayasası‟nda  37. 

madde uyarınca herhangi bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden baĢka bir 

merci önüne çıkarılamayacağı, bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden baĢka 

bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 

kurulamayacağı yönündeki ifadeleri ile hakim güvencesi sağlanmıĢtır. 1982 

Anayasası, 1961 Anayasası‟nda 32. Maddede yer alan “kanuni yargı yolu”  ile aynı 

ifadelere yer vermiĢtir.  
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5.4.2.17. Suç ve Cezalara ĠliĢkin Esaslar 

 

 Hakların korunması ile ilgili bir diğer konu da suç ve cezalarla ilgilidir. Konu, 

1961 Anayasası‟nda “Cezaların Kanuni ve ġahsi Olması;  Zorlama Yasağı” 

baĢlığıyla ele alınırken 1982 Anayasası‟nda “Suç ve Cezalara ĠliĢkin Esaslar” 

baĢlığıyla değerlendirilmiĢtir. 

 

Cezaların Kanuni ve ġahsi Olması; Zorlama Yasağı (1961 Ay. md. 33): 

Hakların korunması ile ilgili bir diğer madde olan 33. maddede, bireyin kanunda 

belirtilen durumlara göre suçlu sayılmadıkça ceza almasının mümkün olmadığı 

belirtilmektedir. Ardından gelen delil göstermeye zorlanamaz ibaresi ile sorgulanma 

sürecinde yaĢanabilme ihtimali bulunan  insan hakları ihlallerinin önüne geçilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

           Suç ve Cezalara ĠliĢkin Esaslar (1982 Ay. md. 38):  1982 Anayasası‟nda 

Hakların korunmasına iliĢkin maddeler arasında yer alır. Anayasa‟da suçsuzluk 

karinesi esastır ve suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 

Ġzah edilen Ģekilde düzenlenen 38. madde, AĠHS‟de 6. maddede yer almakta ve 

birbirine paralel ifadeler içermektedir (Aliefendioğlu, 1993:368).  

 

             1982 Anayasası 38. maddede “Kimse, iĢlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu iĢlediği 

zaman kanunda o suç için konulmuĢ olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç 

ve ceza zamanaĢımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki 

fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 

konulur” denilmektedir. 

 

2001 yılında 38. maddeye, “Kanuna aykırı olarak elde edilmiĢ bulgular, delil 

olarak kabul edilemez.” ve “Hiç kimse, yalnızca sözleĢmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” 
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ifadeleri eklenmiĢtir. Böylece kanunilik prensibi açıkça ifade edilmiĢtir. Önemli bir 

nokta da maddi edimler nedeni ile özgürlüğünden alıkonma cezasını engellemiĢ 

olmasıdır. 

 

 5.4.2.18. Ġspat Hakkı ile Ġlgili Hükümler 

 

 Ġspat Hakkı, 1961 Anayasası‟nda Hakların Korunması ile ilgili baĢlığın son 

maddesi olarak değerlendirilirken, 1982 Anayasası‟nda bağımsız bir madde olarak 

ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 34): Ġkinci bölümün son maddesini oluĢturan 34. madde ispat 

hakkı ile ilgilidir. Ġspat hakkı  kamu görevlilerine karĢı görevleri ile ilgili bulunulan 

iddialarda, suçlanan kiĢinin ispat hakkının bulunduğunu belirtmektedir. 

 

 (1982 Ay. md. 39): 1982 Anayasası 39. maddesine göre “Kamu görev ve 

hizmetinde bulunanlara karĢı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu 

ispat hakkına sahiptir. Bunun dıĢındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat 

olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaĢılmasında kamu yararı bulunmasına veya 

Ģikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.” 

 

Ġspat hakkı insan haklarının bir unsuru olarak hak arama ve adil yargılanma 

haklarının doğal bir uzantısıdır. Ġspat hakkı 1961 Anayasası‟nda da aynı Ģekilde yer 

almıĢtır. 

            5.4.3. Sosyal ve Ġktisadi Haklar ve Ödevler  

  

 1961 Anayasası‟nın haklar ile ilgili üçüncü bölümü sosyal ve ekonomik 

haklar ve ödevlerden oluĢmaktadır. 35. madde ile baĢlayan bu bölümde ilk olarak 

ailenin korunması ele alınmıĢtır. Daha sonra mülkiyet hakkına, çalıĢma ve sözleĢme 
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hürriyetine, iktisadi ve sosyal hayatın düzenine, çalıĢma, sosyal güvenlik, sağlık, 

öğrenimin sağlanması ile ilgili hükümlere, kooperatifçiliği geliĢtirmeye, tarımın ve 

çiftçinin korunmasına ve devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları gibi 

konulara yer verilmiĢtir. 

 

Sosyal devlet sistemi, “liberal devlet sisteminin siyasal, demokrasi 

kurumlarını koruyarak, kendiliğinden gerçekleĢmeyen sosyal ve ekonomik 

demokrasiyi, devlet müdahalesi ile gerçekleĢtirmeyi öngören” bir sistemdir… Bir 

baĢka açıdan “sosyal devlet” kavramı, ekonomik adalet anlamına gelir. Ekonomik 

adalet ise gelir ve servetin adil dağılımı ile sağlanabilir. Ulusal gelirden herkese, 

özellikle emeğiyle geçinenlere, yaĢamı anlamlı kılan bir pay vermek gerekir. Sonuç 

olarak sosyal devlet, bir toplumun üretimini, üretime katkıda bulunanlar veya daha 

genel olarak o toplumun bireyleri arasında dağıtımında uygulanacağı varsayılan bir 

değer ölçüsüdür. Dağıtım ölçüleri ise layık olma, ihtiyaç ve eĢitliktir (Batum, 2011: 

310). 

 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, insan hakları olarak adlandırılan haklar 

içerisinde belirli bir alanı oluĢturmaktadır. Belirli bir tarihsel dönemin koĢulları 

olarak oluĢmuĢ ve günümüze değin gelmiĢ haklardır. 

 

Devletin temel görevi, anayasada belirlenmiĢ temel değerlerin güvence altına 

alınmasını, sosyal uyuĢmazlıkların rasyonel bir biçimde çözümlenmesini, bireysel 

menfaatlerin ve grup menfaatlerin dengelenmesini, yardıma muhtaç olan bireylerin 

korunmasını ve gelecekte doğacak problemler için tedbir alınmasını sağlamaktır. 

Sosyal devlet kuralından amaca daha fazla yaklaĢtıracak metodolojik bir ilke 

doğmaktadır. Sosyal devlet kuralı bir anayasa emri ve yasa koyucunun kendi gerçek 

olanakları çerçevesinde gerçekleĢtirmekle yükümlü olduğu bir düzen ilkesi 

içermektedir (Batum, 2011: 308- 309). 
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5.4.3.1. Ailenin Korunması ile Ġlgili Hükümler 

 

Ailenin korunması ile ilgili madde, 1961 Anayasası‟nda “Ailenin Korunması” 

baĢlığıyla 35. Maddede ele alınırken 1982 Anayasası‟nda “Ailenin Korunması ve 

Çocuk Hakları” baĢlığıyla 41. Maddede değerlendirilmiĢtir. 

 

  (1961 Ay. md. 35): 1961 Anayasası‟nın 35. maddesi olan “Ailenin 

Korunması” ile ilgili baĢlık ailenin korunmasına ayrılmıĢtır. Buna göre aile Türk 

toplumunun temeli olarak gösterilmiĢ, aile hayatının, anne ve çocuğun korunması ile 

ilgili tedbirlerin devlet tarafından alındığı belirtilmiĢtir. Ailenin Türk toplumunun 

temeli olarak anayasada yer alması, toplumun temel taĢı olan aileye verilen önem 

açısından değerlidir.   

 

    Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları (1982 Ay. md. 41): Anayasa‟nın 

41. maddesi “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile 

özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teĢkilatı kurar.” kuralını 

içermektedir. Anayasa‟nın 41. maddesi kurumsal bir garanti de içermektedir. Bu 

kuralla evlilik ve aile Türk Hukuk Düzeni‟nin asli birer kuruluĢu olarak garanti altına 

alınmıĢtır (Gören, 1997: 460). 

 

 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla yapılan Anayasa DeğiĢikliği ile “Ailenin 

Korunması” baĢlıklı 41. maddenin birinci fıkrasına, önceki halinde var olan “Aile Türk 

toplumunun temelidir” hükmünden sonra “ve eĢler arasında eĢitliğe dayanır” cümlesi ilave 

edilmiĢtir. ĠĢte burada da, Anayasa‟nın 10. maddesinde düzenlenmiĢ olan eĢitlik ilkesi, bir 

kez daha belirtilmiĢ ve üzerinde önemle durulmuĢtur. Kadın erkek eĢitliği noktasında her ne 

kadar yasal düzenleme zemininde atılmıĢ önemli bir adım olsa da ifade etmeliyiz ki hayatın 

olağan akıĢı içerisinde bu eĢitlik ilkesi ideal noktada değildir, olması için demokratik 

anlamda gayret göstermeye devam edilmelidir.    
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1982 Anayasasının 41. maddesi evliliği bir kurum olarak korumakla kalmayıp 

aynı zamanda sadece objektif bir anayasal hak değil, subjektif haklara dayanak 

oluĢturan bir norm niteliğindedir. Bu kural kurulu bir evliliği saygı gösterilmesini 

sağlamanın ötesinde, bir evlilik ve aile kurma hakkını da içermektedir. Bu bakımdan 

temel hakların vazgeçilmez oluĢları nedeniyle bir iĢ akdine konulacak evlenme 

yasağı md. 41‟deki evlenme özgürlüğüne aykırılığı nedeniyle geçerli olmayacaktır 

(Gören, 1997: 462). 

 

 2010 yılında yapılan referandum ile oylanan 5982 sayılı kanun ile kabul 

edilen değiĢikliklerde 41. maddede düzenlenen çocuk haklarının bir kısmı anayasal 

güvence altına alınmıĢtır. Söz konusu değiĢiklikler kapsamında  41. madde “Ailenin 

Korunması ve Çocuk Hakları” olarak değiĢtirilmiĢtir. Buna göre her çocuk, korunma 

ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına aykırı olmadıkça, ailesiyle doğrudan iliĢki 

kurma hakkına sahiptir. Devletin bu noktada her türlü istismara ve Ģiddete karĢı 

koruma tedbiri alacağı belirtilmiĢtir. Bu değiĢiklik de insan hakları açısından son 

derece önemlidir. 

5.4.3.2. Mülkiyet Hakkı ile Ġlgili Hükümler  

 

  1961 Anayasası‟nda Mülkiyet Hakkı ile ilgili hükümler “Mülkiyete Ait 

Genel Kural (md. 36), Toprak Mülkiyeti (md. 37), KamulaĢtırma (md. 38) ve 

DevletleĢtirme  (md. 39)” baĢlıkları altında değerlendirilmiĢtir. 1982 Anayasası‟nda 

ise konu, KiĢi Hakları ve Ödevleri bölümünde 35. maddede “Mülkiyet Hakkı” olarak 

ele alınmıĢtır. 

 

  (1961 Ay. md. 36- 39): Mülkiyet Hakkı ile ilgili ilk madde “Mülkiyete Ait 

Genel Kural” baĢlıklı 36. maddedir. 36. maddede, tüm bireylerin mülkiyet ve miras 

hakkına sahip oldukları belirtilip bu hakkın sınırlanmasının ancak kamu ve toplum 

yararına aykırı olduğu haller ile mümkün olduğu belirtilmiĢtir. Mülkiyet Hakkı ile 

ilgili 37. madde “Toprak Mülkiyeti” konusunu ele almıĢtır. Tarım ve çiftçi 
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uygulamaları ile ilgili olan 37. madde ise çiftçiye toprak verilmesi konusunda 

devletin gerekli koĢulları sağlamak zorunda olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Mülkiyet hakkı ile ilgili bir diğer madde ise “KamulaĢtırma” baĢlıklı 38. 

maddedir. 38. madde ile devletin faydasına görülen alanların bedeli ödenmek sureti 

ile kamulaĢtırılmasına veya idari irtifaklar kurmaya izin verilmektedir.   

 

 Mülkiyet hakkı ile ilgili 39. madde ise “DevletleĢtirme” baĢlıklı maddedir. 39. 

maddede, devletleĢtirme ile ilgili hususları açıklamıĢ olup, kamu yararına görülen 

özel kurumlar bedeli on yılı aĢmayan taksitler halinde ödenmesi Ģartı ile devlete 

kazandırılabilir Ģartı konulmuĢtur. ĠĢte bu düzenleme ilerleyen dönemde daha çok 

özelleĢtirme uygulamalarında gündeme gelmiĢtir. 

 

(1982 Ay. md. 35): Mülkiyet Hakkı, 1961 Anayasası‟ndan farklı olarak 1982 

Anayasası‟nda KiĢi Hakları ve Ödevleri bölümünde 35. maddede yer almıĢtır. Sosyal 

devlette mülkiyet hakkı korunması gereken bir haktır. Yine miras hakkı da 

korunmuĢtur. Sosyal devlet ilkesinin kabul edildiği anayasalarda buna tabii olarak 

yer verilir. 1982 Anayasası‟nın 35. maddesi mülkiyet hakkını Ģu Ģekilde 

düzenlemektedir: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak 

kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 

yararına aykırı olamaz.” 

 

1982 Anayasası‟nın mülkiyet hakkını düzenleyen madde metninin, 

Anayasa‟daki yerinin KiĢinin Hak ve Ödevleri arasında olması dıĢında 1961 

Anayasası ile aynı Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bununla beraber iki Anayasa‟nın yaklaĢım 

tarzı arasında bazı farklar da bulunmaktadır. Öncelikle 1982 Anayasası ile  KiĢinin 

Hak ve Ödevleri baĢlığı altına alınması hakkın sınırlandırılması açısından önemli 

kabul edilmektedir. Ayrıca 1982 Anayasası mülkiyet hakkının negatif statü hakkı 

olduğunu vurgular bir niteliktedir (Tiryaki, 2008: 76- 78).  
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5.4.3.3. Kamu Yararı ile Ġlgili Hükümler 

 

(1982 Ay. md. 43- 47): 1961 Anayasası‟nda “Mülkiyet Hakkı” baĢlığı altında 

“Mülkiyete Ait Genel Kural, Toprak Mülkiyeti, KamulaĢtırma ve DevletleĢtirme” 

konuları ele alınmıĢtır.  

 

 1982 Anayasası‟nda Kamu yararı ile ilgili ilk madde 43. madde olan 

“Kıyılardan Yararlanma”dır. Buna göre kıyılar, devletin tasarrufu altındadır. Deniz, 

göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölleri çevreleyen sahil Ģeritlerinden yararlanma 

noktasında  kamunun yarar önceliklidir ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmektedir. 

 

   1982 Anayasası‟nda kamu yararıyla ilgili bir diğer madde 44. madde olup, 

“Toprak Mülkiyeti” hakkındadır. Devlet toprağın verimli olarak iĢletilmesini 

koruyarak geliĢtirmekle mükelleftir. Madde, toprağı olmayan yada toprağı yetersiz 

olan çiftçiye toprak sağlamakla ilgili devletin alması gereken tedbirler noktasında 

önem arz eder. 

 

 1982 Anayasası‟nda kamu yararıyla ilgili madde, 45. madde olup, “Tarım, 

Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında ÇalıĢanların Korunması” baĢlığını 

taĢımaktadır. Buna göre devlet, tarım arazilerinin ve meraların tahribini önlemek, 

bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacı ile tarım ve hayvancılıkla uğraĢanların 

kullandıkları araç ve gereçlerin ve diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaĢtırır. Ayrıca 

yine devlet tarım ve hayvancılıkla uğraĢanların ürettiklerinin karĢılığını alması için 

de gerekli tedbirleri alır. 

 

 1982 Anayasası‟nda kamu yararı üst baĢlığının bir alt baĢlığı 46. madde olan 

“KamulaĢtırma”dır.   Madde, 2001 yılında değiĢikliğe uğramıĢtır. Buna göre devlet 

ve kamu tüzel kiĢileri,  kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, gerçek 

karĢılıklarını peĢin ödemek koĢuluyla, özel mülkiyette bulunan taĢınmaz malların 

tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaĢtırmaya 
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ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Yine ödeme Ģekilleri de kanun 

çerçevesinde izah edilmektedir. 1982 Anayasası‟nda kamu yararı ile ilgili bir diğer 

madde, 47. madde olan “DevletleĢtirme ve ÖzelleĢtirme” baĢlığını taĢımaktadır. 

Buna göre, kamu hizmeti niteliği taĢıyan özel teĢebbüsler konusunda, kamu yararının 

gerektirdiği durumlarda devletleĢtirme yoluna gidilebilinmektedir. Tabi yine kanun 

ile belirtilen Ģekillerde yapılır. Bu maddeye 1999 yılında iki ek fıkra getirilmiĢtir. Ġlk 

fıkrada devletin, kamu iktisadi teĢebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkiĢilerinin 

mülkiyetinde bulunan iĢletme ve varlıkların özelleĢtirilmesi hususundaki esas ve 

usuller kanunla gösterilir denmiĢ, ikinci fıkrada ise  özelleĢtirme ile ilgili durumların 

hangilerinin gerçek veya tüzel kiĢilere yaptırılabileceği konuları belirlenmiĢtir. 

  

 1994 yılında kurulan “ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı”, özelleĢtirme 

programına alınan kuruluĢlarla ilgili olarak; idari, hukuki, mali ve teknik yönden 

düzenlemeler yapmaya ve bu kuruluĢların “satıĢ, devir, kiralama, iĢletme hakkı devri, 

mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve iĢin gereğine uygun sair akitler yoluyla 

devirleri veya diğer yöntemlerle devredilmeleri suretiyle” özelleĢtirilmelerine karar 

vermeye ve bunlara iliĢkin uygulama esaslarını belirlemeye yetkili kılınmıĢtır (Kilci, 

1994: 17).  

5.4.3.4. ÇalıĢma ve SözleĢme Hürriyeti ile Ġlgili Hükümler 

 

1961 Anayasası‟nda 40. maddede 1982 Anayasası‟nda da 48. maddede 

ÇalıĢma ve SözleĢme Hürriyeti ile ilgili konu ele alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 40): 1961 Anayasası‟nda çalıĢma ve sözleĢme özgürlüğü ile 

ilgili durumların değerlendirildiği 40. maddede herkesin istediği alanda çalıĢma ve iĢ 

akdi düzenleme özgürlüğü olduğu belirtilmiĢtir.  Bu özgürlüğün var olabilmesi 

açısından gerekli Ģartların devlet tarafından sağlanması gerektiği belirtilmiĢ olup, 

yine birtakım Ģartların varlığı halinde bu hakkın sınırlandırılabilmesi mümkün 

kılınmıĢtır. 
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(1982 Ay. md. 48): 1982 Anayasası‟nın 48. maddesi, kiĢilere, çalıĢma 

hürriyeti, sözleĢme yapma hürriyeti ve özel teĢebbüs kurma hürriyeti tanımıĢtır. 

Bunlara bakıldığında  birer ekonomik hak niteliğinde olduğunu görmekteyiz. 

               5.4.3.5. Ġktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni 

 

    (1961 Ay. md. 41): Ekonomik ve sosyal yaĢantı ile ilgili düzenlemeler 

konusundaki 41. maddede, eĢitlik ilkesinin sosyal hayat ve adalet açısından tüm 

bireyler için insanlık onuruna yakıĢır bir biçimde yaĢamaya dair önemine 

değinilmiĢtir. Madde ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı devlet, demokratik 

yollarla gerçekleĢtirmelidir denmektedir.   

                 5.4.3.6. ÇalıĢma ile Ġlgili Hükümler  

 

     ÇalıĢma ile Ġlgili Hükümler baĢlığı altında 1961 Anayasası‟nda “ÇalıĢma 

Hakkı ve Ödevi (md. 42), ÇalıĢma ġartları (md. 43), Dinlenme Hakkı (md. 44), 

Ücrette Adalet Sağlanması (md. 45), Sendika Kurma Hakkı (md. 46), Toplu 

SözleĢme ve Grev Hakkı (md. 47) gibi konular ele alınmıĢtır. 1982 Anayasası‟nda 

ise aynı baĢlık altında, “ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi (md. 49), ÇalıĢma ġartları ve 

Dinlenme Hakkı (md. 50), Sendika Kurma Hakkı (md. 51)” ile ilgili konular yer 

almıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 42- 47): 1961 Anayasası‟nda çalıĢma ile ilgili hükümler, 42 

ile 47. maddeler arasında geçmektedir. Söz konusu anayasanın ilk maddesi olan 42. 

madde “ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi” baĢlığını taĢır. ÇalıĢma hususundaki özgürlük 

konusunun iĢlendiği 42. maddeye göre çalıĢma, tüm bireylerin temel haklarındandır. 

Devlet bu alanda lüzumlu olan sosyal ve ekonomik Ģartları sağlamalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında iĢsizliğin önlenmesi noktasında tedbirler devlete bırakılmıĢtır 

diyebilmekteyiz.  
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   1961 Anayasası‟nda çalıĢma ile ilgili hükümler baĢlığı altındaki bir diğer 

madde “ÇalıĢma ġartları” ile ilgilidir. ÇalıĢma Ģartlarının düzenlendiği 43. maddede 

bireyin yaĢ, güç, cinsiyet gibi özelliklerine uymayan iĢlerde istihdam edilemeyeceği 

belirtilmiĢtir ayrıca özel koruma alanları da bu açıdan vardır denilebilmektedir. Yine 

“Dinlenme Hakkı”nı içeren 44. Madde de resmi tatil günleri ve özel tatiller kanunla 

belirlenmiĢtir. 45. madde de ise “Ücrette Adalet Sağlanması” konusu mevcuttur. 

Sosyal adaleti gözeten bir ücret dağılımının gerekliliği bildirilmiĢtir. 

 

1982 Anayasası‟nda “Ücrette Adalet Sağlanması” ile ilgili madde 1961 

Anayasası‟nda olduğu gibi ÇalıĢma Hakları içerisinde ele alınmayıp, 55. madde de 

düzenlenmiĢtir ve güvenceye alınmıĢtır. Ücret adil olmalı ve özellikle asgari ücret 

konusunda koĢullar belirli olmalıdır. ĠĢte bunun tespiti çok önemlidir. 

 

03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla gerçekleĢtirilen Anayasa 

değiĢiklikleri çerçevesinde Anayasa‟nın 55. maddesi değiĢtirilmiĢ, maddenin son 

fıkrası, “asgari ücretin tespitinde çalıĢanların geçim Ģartlarıyla ülkenin ekonomik 

durumu da göz önünde bulundurulur” biçimine gelmiĢtir. Yani esas ölçü geçim 

Ģartlarıdır. 

  

1961 Anayasasında 45. maddede iĢlenen ücrette adalet konusu daha genel bir 

Ģekildedir ve sendika kurma hakkına da  değinilir burada.. Yine çok önemli bir nokta 

da demokratik ilkelerle bağdaĢmayan bir kural bu mekanizmanın içerisinde yer 

alamaz denilerek bu konudaki sınır belirlenmiĢtir. 

 

  1961 Anayasası‟nın çalıĢma ile ilgili bir diğer maddesi 47. maddedir.Bu 

madde 1982 Anayasası‟nda farklı bir baĢlıkta belirtilmiĢtir. “Grev ve Toplu 

SözleĢme Hakkı” ile ilgili olan 47. madde ise çalıĢanların iĢverenler ile mali, sosyal 

ve her türlü çalıĢma koĢullarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleĢme ve 

grev hakkına sahip olduklarını bildirmekte ve yine sınırlamanın kanun ile 

olabileceğini vurgulamaktadır. 1982 Anayasası‟nda ise bu durum, “Toplu ĠĢ 
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SözleĢmesi, Grev Hakkı ve Lokavt” baĢlığı altında ve 1961 Anayasası‟ndan farklı 

olarak belirtilmiĢtir.  

 

2010 Referandumu ile kabul edilen değiĢiklikler sonrasında söz konusu 

maddenin kenar baĢlığı “Toplu iĢ sözleĢmesi ve toplu sözleĢme hakkı” olarak 

değiĢtirilmiĢ, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıĢ ve maddeye yeni 

fıkralar eklenmiĢtir. 

 

1982 Anayasası‟nın 54. maddesi ise “Grev Hakkı ve Lokavt” baĢlığını 

taĢımaktadır. Söz konusu maddede grev hakkı düzenlenmiĢ, greve toplu sözleĢmenin 

yapılması sırasında uyuĢmazlık çıkması halinde izin verilmiĢtir. Grev hakkının ve 

lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı tarzda toplum zararına ve milli serveti tahrip eden 

bir Ģekilde kullanılması yasaklanmıĢtır. Greve katılan iĢçilerin ve sendikanın kasıtlı 

ve kusurlu hareketleri sonunda grev uygulanan iĢyerinde ortaya çıkabilen zarardan 

sendika sorumlu tutulmuĢtur. Ayrıca yasal olmayan grev ve lokavt türleri sayılmıĢ, 

siyasi amaçlı dayanıĢma, genel grev ve lokavtı, iĢyeri iĢgali, iĢi yavaĢlatma, verim 

düĢürme ve diğer eylemler yasaklanmıĢtır. Ayrıca greve katılmayan iĢçilerin çalıĢma 

özgürlüğü anayasal güvenceye kavuĢturulmuĢtur (Tokol, 1994: 79). 

 

1982 Ay. md. 49- 51): 1982 Anayasası‟nda çalıĢma ile ilgili hükümler üç 

maddede ele alınmıĢtır. “ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi” baĢlıklı 49. madde de, çalıĢma 

hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumaya, çalıĢmayı desteklemeye ve 

çalıĢma barıĢını sağlamaya değinilmiĢ ve yine önemle belirtilmelidir ki çalıĢma bir 

hak olduğu gibi ödev olarak da düzenlenmiĢtir.  

 

03.10.2001 tarihli Anayasa değiĢiklik paketiyle Anayasa‟nın çalıĢma hakkı ve 

ödevine iliĢkin 49. maddesinin ikinci fıkrası değiĢtirilmiĢ,  maddenin üçüncü fıkrası  

yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu bağlamda 49. madde, “Devlet, çalıĢanların hayat 

seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri 

korumak, çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği önlemeye elveriĢli ekonomik bir ortam 
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yaratmak ve çalıĢma barıĢını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmünü 

içermektedir. Yine bu maddede 2001 yılında yapılan bir değiĢiklikle 2. fıkradaki 

çalıĢanları sözcüğünden sonra gelmek üzere ve iĢsizleri ifadesi ile, iĢsizlik sigortası 

Ģeklinde iĢsizlerin korunması hususundaki düzenleme, anayasal dayanağa 

kavuĢturulmuĢtur. Bu durum elbette ülkedeki iĢsizlik potansiyelini azaltmak gayesini 

de taĢıdığı gibi bu konudaki olumsuzlukları da azaltmaya çalıĢmaktadır. 

 

1982 Anayasası‟nın çalıĢma hakkı ile ilgili bir diğer maddesi de “ÇalıĢma 

ġartları ve Dinlenme Hakkı” ile ilgilidir. 50. madde olan ve 1961 Anayasası‟nda ayrı 

maddeler halinde ele alınan çalıĢma Ģartları ve dinlenme hakkı,  1982 Anayasası‟nda 

tek baĢlık altında birleĢtirilmiĢtir. Maddenin birinci fıkrasında; kimsenin yaĢına, 

cinsiyetine ya da gücüne uymayan iĢlerde çalıĢtırılamaması konusu düzenlendikten 

sonra ikinci fıkrasında küçükler, kadınlar ve özürlülerin çalıĢma koĢulları 

bakımından özel olarak korunması gerekliliği hükme bağlanmıĢtır.  

 

1982 Anayasası‟ndaki bir diğer madde de “Sendika Kurma Hakkı” ile 

ilgilidir. 1982 Anayasası‟nın 51. maddesi, çalıĢanlar ve iĢverenlerin, önceden izin 

almaksızın sendikalar ve üst kuruluĢlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 

üyelikten serbestçe çekilme hakkına sahip olduklarını düzenlemiĢtir. Ayrıca, hiç 

kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaması 

güvence altına alınmıĢtır.  

  

2001 yılı Anayasa değiĢiklikleri ile sendika kurma hakkına iliĢkin 

Anayasa‟nın 51. maddesi yeniden düzenlenmiĢtir. Burada dikkat çeken hususlar:  

Eski metnindeki “iĢçiler ve iĢverenler”, yeni metinde “çalıĢanlar ve iĢverenler” haline 

gelmiĢtir. Yine 13. maddeden genel sınırlama sebeplerinin çıkarılması sonucunda, 

özel sınırlama sebepleri madde metnine dahil edilmiĢtir. Bir diğer değiĢiklik ise iĢçi 

sendika ve üst kuruluĢlarına yönetici olabilmek için, en az on yıl devamlı iĢçi olarak 

çalıĢmıĢ olma Ģartı aranmasına iliĢkin hükümlerin madde metninden çıkarılmasıdır.  
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5.4.3.7. Sosyal Güvenlik Hakkı ile Ġlgili Hükümler  

 

   Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili olarak 1961 Anayasası‟nda 48. madde olan 

“Sosyal Güvenlik Hakkı” ele alınırken, 1982 Anayasası‟nda sosyal güvenlik konusu, 

“Sosyal Güvenlik Hakkı (md. 60), Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak 

Korunması Gerekenler  (md.61), Yabancı Ülkelerde ÇalıĢan Türk VatandaĢları 

(md.62)” baĢlıkları ile yer almıĢtır. 

 

   (1961 Ay. md. 48): Söz konusu madde baĢlığı 1961 Anayasası‟nda tek 

madde olarak ele alınırken 1982 Anayasası‟nda üç maddede ele alınmıĢtır. Sosyal 

güvenlik ile ilgili olan düzenlemeyi içeren madde 48‟de, tüm bireylerin sosyal 

güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiĢ, bu hakkı sağlamak konusundaki 

sorumluluk ise devlete bırakılmıĢtır.  

 

(1982 Ay. md. 60- 62): 1982 Anayasası‟nda sosyal güvenlik konusu üç 

madde baĢlığı altında ele alınmıĢtır. Sosyal güvenlik hakkı konusunda, 1961 ve 1982 

Anayasalarında hemen hemen aynı düzenlemeler mevcuttur. 1982 Anayasası‟nın  ilk 

maddesi “Sosyal Güvenlik Hakkı” baĢlığını taĢımaktadır. Anayasa‟nın 60. 

maddesinde, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği 

sağlayan gerekli tedbirleri alır ve teĢkilatı kurar” denmektedir.  

 

Anayasa‟nın 60. maddesi ile devlete sosyal güvenliği sağlama görevi 

yüklenmiĢtir. 61. Madde ise, “Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması 

Gerekenler” baĢlığını taĢır. 1982 Anayasası‟nda da sosyal güvenlik hakkı anayasal 

bir hak olarak benimsenmiĢtir. Ayrıca  sakatlar, yaĢlılar, korunmaya muhtaç çocuklar 

gibi kesimlere ait özel düzenlemeler de tanınmıĢtır.  

 

Bir toplumda, insan haklarının düzeyi, korunmaya gereksinim duyan 

kategorilerin hak ve özgürlüklerden yararlanma dereceleriyle doğru orantılıdır. 

Ekonomik, kültürel ve sosyal hakların toplumsal eĢitsizliklerin engellenmesi amacını 
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taĢıdığı düĢünüldüğünde özellikle, yardıma muhtaç grupların korunması bakımından 

özel olarak korunması gereken kategorilerle ilgili düzenlemelerin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle, ülkemizde 18 yaĢ altındaki nüfusun, özürlü nüfusunun genel 

nüfusa oranının oldukça yüksek olduğu dikkate alındığında, bu kategorilerin temel 

hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 

bakımından devlete düĢen sorumluluk oldukça artmaktadır. Ancak; ülkemizde, özel 

olarak korunması gereken grupların sayısının yüksek olması sosyal güvenlik 

hakkının sağlanmasını oldukça zorlaĢtırmaktadır (Kaboğlu, 2002: 468- 469). 

 

            1982 Anayasası‟nın sosyal güvenlik hakları ile ilgili son maddesi (62. 

Madde) “Yabancı Ülkelerde ÇalıĢan Türk VatandaĢları” baĢlığını taĢımaktadır.  

Buna göre devlet, aile birliğinin, çocukların eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve 

sosyal güvenliklerinin sağlanması noktasında gereken tedbirleri almakla sorumludur.   

5.4.3.8. Sağlık Hakkı ile Ġlgili Hükümler  

 

  Sağlık hakkı ile ilgili hüküm, 1961 Anayasası‟nda 49. maddede “Sağlık 

Hakkı” olarak ele alınırken, 1982 Anayasası‟nda “Sağlık, Çevre ve Konut” baĢlığı 

altında iki ayrı maddede (56- 57. md.) yer almıĢtır. 

 

   (1961 Ay. md. 49): 1961 Anayasası‟nda sosyal sigortalar kısmının devamı 

olan sağlık hakkı ile ilgili düzenlemeleri içeren “Sağlık Hakkı (49. madde)” ise 

devletin tüm vatandaĢların ruh ve beden sağlığını sağlamakla görevli olduğunu izah 

etmekte ve ihtiyacı olanların konut ve sağlık hakkından mahrum bırakılmaması için 

gerekli tedbirleri almak ile yükümlü olduğunu belirtmektedir. Özellikle denilebilinir 

ki bu madde ile dar gelirlilerin konut edinebilmeleri hususunda gerekli tedbirler 

alınmıĢtır. 

 

 (1982 Ay. md. 56- 57): 1982 Anayasası‟nda sağlıkla ilgili konular, “Sağlık, 

Çevre ve Konut” baĢlığı altında iki madde halinde (56-57. maddeler) ele alınmıĢtır. 
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1982 Anayasası‟nın 56. maddesi „‟Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” 

baĢlığını taĢımaktadır. Buna göre, kiĢilerin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama 

hakkına sahip olduğu belirtilmiĢ ve çevreyi geliĢtirme, çevre sağlığını koruma ve 

çevre kirlenmesini önleme görevini devlete ve vatandaĢlara vermiĢtir. Ayrıca; 

kiĢilerin sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için gereken sağlık hizmetlerinin 

yapılmasının devletin görevi olduğunu ve devletin bu görevi özel sektörle birlikte 

yapabileceği belirtilmiĢtir.   

 

56. maddenin son fıkrasında, yasa ile genel sağlık sigortasının 

oluĢturulabileceği de hükme bağlanmıĢtır. Yine 56. maddede düzenlenen bir diğer 

hak ise; sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkıdır.   

 

Sosyal hak olarak değerlendirilebilen ve uluslararası sözleĢmelerde her zaman 

yer bulmuĢ olan sağlık hakkı, insan onuruyla ve yaĢam hakkıyla iliĢkili olarak 

değerlendirilebilen bir haktır ve kiĢinin hayatını devam ettirmesi, ruh ve beden 

sağlığı için devletin hizmetlerini sağlaması ve bu noktada düzenlemelerin yapılması 

önemlidir (YüzbaĢıoğlu, 2003: 238). 

 

1982 Anayasası‟nın 57. maddesi “Konut Hakkı” ile ilgilidir. 1961 

Anayasası‟nda “Sağlık Hakkı” baĢlıklı Maddede ele alınan konut edinme konusu,  

aslında dar gelirli kimseler için ele alınmıĢtır. Bu konuda devlet gereken koĢulları 

oluĢturma noktasında üzerine düĢeni yapmalıdır. Ayrıca 1982 Anayasasında, 

devletin, konut ihtiyacını karĢılayan tedbirleri almakla ve bireylerce giriĢilen toplu 

konut teĢebbüslerini desteklemekle yükümlü olduğu belirtilmiĢtir. Bu durum 

“Devlet, Ģehirlerin özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde 

konut ihtiyacını karĢılayan tedbirleri alır; ayrıca toplu konut teĢebbüslerini destekler. 

Bu hakların kullanılması kanunla desteklenir” biçiminde hükme bağlanmıĢtır. Bu 

açıdan barınma hakkını kapsayan konut ihtiyaçları hedeflenmiĢtir diyebiliriz. 
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5.4.3.9. Eğitim ve Öğrenim ile Ġlgili Hükümler 

 

Eğitim ve öğrenim ile ilgili konu, 1961 Anayasası‟nda iki ayrı maddede ele 

alınmıĢtır. Ġlk olarak 21. maddede “Bilim ve Sanat Hürriyeti” baĢlığında ele alınan 

konu daha sonra 50. maddede “Öğrenimin Sağlanması” baĢlığında 

değerlendirilmiĢtir. 1982 Anayasası‟nda eğitim konusu ise 42. maddede “Eğitim, 

Öğrenim Hakkı ve Ödevi” baĢlığı altında yer almıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 21, md. 50): 1961 Anayasası‟nda eğitim hakkı ile ilgili ilk 

madde “KiĢinin Hakları ve Ödevleri” bölümünde düzenlenmiĢtir. 1961 

Anayasası‟nın 21. maddesi “Bilim ve Sanat Hürriyeti” baĢlığını taĢımaktadır.          

Bu durumda geniĢ bir özgürlük alanının var olduğunu söyleyebiliriz. 

 

1961 Anayasası‟nda öğrenimle ilgili bir diğer madde “Öğrenimin 

Sağlanması” baĢlığını taĢıyan 50. madde olmuĢtur. Madde 50‟de, herkesin sahip 

olduğu bir hak olan eğitim ve öğretim hakkıyla ilgili ihtiyaçların devlet tarafından 

karĢılanması gerektiği belirtilmiĢtir ve zorunlu eğitimin ilköğretimi kapsadığı 

açıklanmıĢtır.  Yine devlet okullarındaki ücretsizlik durumu vurgulanmıĢ ve maddi 

olarak imkanı bulunmayan baĢarılı öğrencilerin ise teĢvik edilmesi amacıyla burslar 

ile eğitim ve öğretimine devam etmesinin sağlanması konusunda devlete sorumluluk 

yüklenmiĢtir. 

 

(1982 Ay. md. 42): 1982 Anayasası‟nda öğrenim hakkı ile ilgili madde, 

“Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” baĢlığıyla ele alınmıĢtır. 1982 Anayasası 

eğitim hakkı ve eğitimde fırsat eĢitliğine “eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” 

baĢlığında değinmiĢtir. Yine denilebilinir ki bu madde, yasa önündeki eĢitlik 

ilkesinin eğitimdeki yansımasıdır. Bu konudaki düzenleme Anayasa‟nın 42. 

maddesidir.  
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5.4.3.10. Tarımın ve Çiftçinin Korunması ile Ġlgili Hükümler 

 

1961 Anayasası‟nda tarım ve çiftçi ile ilgili hüküm “Tarım ve Çiftçinin 

Korunması” baĢlıklı 52. maddede yer alırken, 1982 Anayasası‟nda 45. maddede ele 

alınmıĢtır. 

 

(1961 Ay. md. 52) : “Tarım ve Çiftçinin Korunması” ile ilgili 52. maddede 

devlet, tarımsal üretimin halkın yararına uygun bir Ģekilde artırılmasını sağlamak 

amacıyla gereken tedbirleri alma ve toprağın kaybını önlemek noktasında da 

önlemini almakla yükümlü denmektedir. 

   

 (1982 Ay. md. 45): 1982 Anayasası‟nda “Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim 

Dallarında ÇalıĢanların Korunması” baĢlığını taĢıyan madde 45. madde olmuĢtur. 

1982 Anayasası‟nda 1961‟den farklı bir biçimde hayvancılığa da değinilmiĢtir. Söz 

konusu maddeye göre, devlet tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tedbiri almakla  

da sorumludur.  

          5.4.3.11. Devletin Ġktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı ile Ġlgili  Hükümler 

 

 

         Bu baĢlık altında devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırı konusu 1961 

Anayasası‟nda 53. maddede ele alınırken 1982 Anayasası‟nda 65. maddede 

değerlendirilmiĢtir. 

 

(1961 Ay. md. 53): 1961 Anayasası‟nın 53. maddesi “Sosyal ve Ekonomik 

Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alan iktisadi ve sosyal amaçlara ulaĢma 

ödevlerini, devletin;  iktisadi geliĢmesi ve mali kaynakları ölçüsünde yerine 

getireceğini ifade ederek, bu konuda ki ödevler hususunda sınırı belirtilmiĢ 

olmaktadır.  
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(1982 Ay. md. 65): “Devletin Ġktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları” 

baĢlıklı 65. maddesinin ele aldığı konu,  anayasalar üzerinde tartıĢılan bir mevzudur. 

Bu nedenle ekonomik ve sosyal alanda devletin yükümlülüğünün sınırı önem 

kazanmaktadır. Yine uygulamaya baktığımızda, 1982 Anayasası 65. maddesi de 

1961 Anayasa‟sına paralel bir düzenleme getirmiĢtir.  

 

1961 Anayasası‟nın 53. maddesi ekonomik ve sosyal hakların devlet 

tarafından ne ölçüde yerine getirildiği hususunu düzenlemiĢtir. Bu maddede “devlet 

bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaĢma ödevini ancak, iktisadi 

geliĢme ile mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” denmektedir. 1982 

Anayasası ise, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 

görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade ile sınırlama 

getirildiği de göze çarpmaktadır. 

 

           2001 değiĢikliği öncesi 65. madde “Sosyal ve ekonomik hakların sınırı” 

Ģeklinde iken, değiĢiklik sonucu baĢlık, “Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin 

sınırları” olarak düzenlenmiĢtir.   

5.4.3.12. Sanatın ve Sanatçının Korunması 

       

  (1982 Ay. md. 64): 1961 Anayasası‟nda “Bilim ve Sanat Hürriyeti ” kenar 

baĢlığı altında sanata değinilmiĢ fakat sanatçıdan bahsedilmemiĢtir. 1982 

Anayasa‟sının 64. Maddesi ise bu anlamda bir geliĢme kaydetmiĢtir. Buna göre 

devlet, sanatı ve sanatçıyı korumak ve sanatçının eserlerinin değerlendirilmesi 

noktasında gerekli tedbirleri almakla sorumludur. 

5.4.4. Siyasi Haklar ve Ödevler 

 

1961 Anayasası‟nın temel haklar ve ödevler kısmının son bölümü olan 

dördüncü bölümü siyasi haklar ve ödevler ana baĢlığı altında toplanmıĢtır. 1961 
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Anayasası‟nda Siyasi Haklar ve Ödevler ile ilgili VatandaĢlık, Seçme ve Seçilme 

Hakkı, Siyasi Partilerle Ġlgili Hükümler, Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, Vatan 

Hizmeti, Vergi Ödevi ve Dilekçe Hakkı gibi madde baĢlıkları ele alınmıĢtır. 1982 

Anayasası‟nda siyasi hak ve ödevlerle ilgili maddelerde, 1961 Anayasası‟ndaki 

madde baĢlıklarından biraz farklıdır. Madde, 1982 Anayasası‟nda “Türk 

VatandaĢlığı” kenar baĢlığı ile ele alınmıĢtır. 

5.4.4.1. VatandaĢlık ile Ġlgili Hükümler 

  

VatandaĢlık ile ilgili hüküm, 1961 Anayasası‟nda 54. maddede ele alınırken 

1982 Anayasası‟nda 66. maddede ele alınmıĢtır. 

 

 (1961 Ay. md. 54): 1961 Anayasası‟nın siyasi hak ve ödevlerle ilgili 

maddesi olan 54. madde ile baĢlayan bu bölümde vatandaĢlığın tanımı yapılmıĢtır.   

VatandaĢlık hakkı ile ilgili diğer bir durum ise vatandaĢlıktan çıkarılma ile ilgili olup 

bu durum vatana bağılılık sorumluluğuna aykırı davranma halinde uygulanması 

gereken bir husus olarak belirtilmiĢtir.     

 

(1982 Ay. md. 66): 1961 Anayasasının 54. maddesindeki  düzenleme,  1982 

Anayasasında “Türk VatandaĢlığı” baĢlığı altında benzer ifadelerle yer almıĢtır. 1982 

Anayasası‟nda  vatandaĢlık ile  ilgili durumlar 66. maddede belirtilmiĢtir. Bu 

maddenin ikinci fıkrası vatandaĢlık hakkını soy esasına göre tanımaktadır. Bu halin 

istisnası Türk VatandaĢlığı Kanunu madde 4‟te belirtilmiĢtir.  Ayrıca önemli bir 

nokta da 2001 yılında yapılan Anayasa DeğiĢikliklerine iliĢkin paket çerçevesindeki 

durumdur. Anayasa‟nın 66. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Yabancı babadan ve Türk anadan 

olan çocuğun vatandaĢlığı kanunla düzenlenir” hükmü madde metninden çıkarılmıĢtır.   

Böylece Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk vatandaĢı olmakla, vatandaĢlık 

kazanmakta ve eski metindeki, anne ile baba arasındaki eĢitsizlik de giderilmektedir. 
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                5.4.4.2. Seçme ve Seçilme Hakkı ile Ġlgili Hükümler  

 

   1961 Anayasası‟nda seçme ve seçilme konusu, “Seçme ve Seçilme Hakkı” 

baĢlığı altında 55. maddede yer alırken 1982 Anayasası‟nda ilgili hüküm “Seçme, 

Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları” baĢlıklı 67. maddede ele alınmıĢtır.  

 

 (1961 Ay. md. 55): 1961 Anayasası‟nda Seçme ve Seçilme Hakkı‟nı 

düzenleyen 55. maddede, tüm bireylerin vatandaĢlık ödevlerinden birisi olarak oy 

vermenin ve seçme ile seçilme hakkının ortak hak olduğunu belirtmiĢtir. Seçimler 

bireylerin eĢit, özgürce katılabileceği bir ortamda gizli oy, açık sayım esasına göre 

tek dereceli seçim anlayıĢına göre düzenlenmelidir denmiĢtir.  Bu konuda önemle 

vurgulanmalıdır ki seçimlerin “gizli oy ve açık sayım” ilkesine göre yapılması 

demokrasi noktasında gayet önemlidir.  

 

 (1982 Ay. md. 67): 1982 Anayasası‟nda seçme ve seçilme hakkı konusu 

“Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları” baĢlıklı 67. maddede yer 

almıĢtır. Bu maddede  vatandaĢların kanunda gösterilen Ģartlara uygun olarak seçme, 

seçilme, bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde bulunma ile halk oylamasına 

katılma hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir.  Madde 1995‟te ve 2001‟de değiĢikliğe 

uğramıĢtır. 1995‟te eklenen fıkraya göre seçim kanunları, temsilde adalet ve 

yönetimde istikrar ilkelerini bağdaĢtırır biçimde düzenlenir denmiĢtir. 2001‟de 

eklenen fıkrada ise seçim kanunlarında yapılan değiĢikliklerin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan seçimlere uygulanmayacağı hususu ortaya 

konmuĢtur.   

5.4.4.3. Siyasi Partilerle Ġlgili Hükümler  

 

   Siyasi partilerle ilgili hükümler her iki Anayasa‟da da iki madde halinde 

değerlendirilmiĢtir. 1961 Anayasası‟nda “Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasi 

Hayattaki Yeri” ve “Siyasi Partilerin Uyması Gereken Esaslar (md. 56-57)” baĢlıkları 

altında ele alınırken, 1982 Anayasası‟nda “Parti Kurma, Partilere Girme ve 
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Partilerden Ayrılma, Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar (md. 68-69)” baĢlıklarında 

değerlendirilmiĢtir.      

 

(1961 Ay. md. 56- 57): 1961 Anayasası‟nda siyasi partilerle ilgili maddeler 

(56-57. maddeler) “Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasi Hayattaki Yeri” ve 

“Siyasi Partilerin Uyması Gereken Esaslar” olarak ele alınmıĢtır. Siyasi partilerin 

uyması gerekenlerin ifade edildiği 56 ve 57. maddelerde, siyasi partilerin insan 

haklarına saygılı, demokratik, laik cumhuriyet sistemine bağlı ve ülkenin bölünmez 

bütünlüğüne dayanan tüzük felsefesine sahip olması gerektiği vurgulanmıĢtır. Ayrıca 

bu duruma uymayan partilerin kapatılabilirliği belirtilmiĢtir. Siyasi partiler mali 

konularda anayasa mahkemesine karĢı sorumludur ve denetimleri bu kurum 

tarafından yapılır denmiĢtir.  

 

(1982 Ay. md. 68- 69): 1982 Anayasası‟nda siyasi partilerle ilgili hükümler 

68 ve 69. maddeler de düzenlenmiĢtir. 1961 Anayasası ile birlikte ilk kez anayasal 

güvenceye kavuĢturulan siyasal partilerle ilgili düzenlemeler, partilerin kurulması, 

partilere katılım veya ayrılma ve partilerin uyacakları esaslar 1982 Anayasası‟nda da  

bulunmaya devam etmiĢtir. Madde 68‟de parti kurma, partilere girme ve partilerden 

çıkma ile ilgili hükümler düzenlenmiĢtir.  

 

Ayrıca değinilmesi gereken önemli bir ayrıntı da 23.07.1995 tarihinde 4121 

sayılı kanunla 68. Maddede yapılan değiĢikliklerdir. Demokrasi açısından bu 

değiĢimlerin ciddi boyutta önemi vardır. Buna göre program ve eylemlerinin 

bağımsızlığa, bölünmez bütünlüğe, eĢitlik ve hukuk ilkelerine aykırı olamayacağı da 

ifadesi ile birlikte, partilerin zümre diktatörlüğünü savunması ve yerleĢtirmesi  

yasaklanmıĢtır. Yine yükseköğretim öğrenci ve elemanlarının partilere üye olması 

hususu da belirtilmiĢtir. Ayrıca devletin partilere yardım yapacağı ve partilere 

yapılacak yardımın, alınacak üye aidatının ve bağıĢların tâbi olduğu esasların da 

kanuna göre belirtileceği ifade edilmiĢtir.  
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1982 Anayasası‟nda siyasi partilerle ilgili bir diğer madde ise “Siyasi 

Partilerin Uyacakları Esaslar” baĢlığını taĢıyan 69. maddedir. Partilerin serbestçe 

faâliyette bulunabilmeleri kural olmakla birlikte, faâliyetlere sınırlamalar getiren 

birtakım istisnalar da mevcuttur. Bunların bir kısmı partilerin izleyebildikleri siyasal 

amaçlara, bir kısmı da yine örgütlenme ve çalıĢmalarına aittir..  

 

Parlamenter sistemlerde parti baĢkanlarının, parti kurumları ve 

parlamenterleri üzerinde nüfuz ve otorite sahibi olmaları, aynı zamanda parti 

disiplininin, parti içi demokrasinin geliĢimini de engellemektedir. Türkiye‟de 

uygulanan parlamenter sistemde siyasi partilerin parlamento içerisindeki veya 

dıĢındaki üyeleri, kendi hür iradeleri ile karar vermelerinin önünde birçok engel 

bulunmaktadır. Siyasi parti liderleri seçime katılacak adayları bizzat belirlemekte, 

tabandan gelen demokratik talepleri çoğu zaman dikkate almamaktadırlar. Bunun 

yanında demokratik eleĢtiri içselleĢtirilememektedir (Keser, 2011: 53). 

 

2001 Anayasa değiĢiklikleri sonrasında 69. maddede yapılan düzenleme ile 

parti kapatmak zorlaĢtırılmıĢ, bir partinin suç odağı haline gelmesinin sınırları 

daraltılmıĢ ve Anayasa Mahkemesi‟ne partiyi kapatmak yerine partinin devlet 

yardımlarından tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasının olanağı tanınmıĢtır 

(Giritli, 2002: 94). 

 

  Demokrasi tarihimiz açısından bakıldığında pek te parlak bir tablo ile bu 

konuda karĢılaĢamayız. Yine gündemdeki yerini de özellikle son on yıl içerisinde 

koruduğunu da söyleyebilmekteyiz. Bu bağlamda son olarak 2010‟da yapılan 

değiĢikliklerden bahsetmek gerekir ki anayasal düzenlemeyle parti kapatma 

müeyyidesi zorlaĢtırılmıĢtır. 
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              5.4.4.4. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı ile Ġlgili Hükümler 

 

 1961 ve 1982 Anayasalarında kamu hizmetlerine girme konusu, “Hizmete 

Girme” ve “Mal Bildirimi” olarak  ele alınmıĢtır. 1961 Anayasası‟nda söz konusu bu 

hususlar 58 ve 59. maddelerde yer almıĢken 1982 Anayasası‟nda 70 ve 71. 

maddelerde bulunmaktadır.  

 

   (1961 Ay. md. 58- 59): 1961 Anayasası‟nda kamu hizmetlerine girme ile 

ilgili iki maddeye (58- 59. maddeler) yer verilmiĢtir. 58. madde “Hizmete Girme” 

baĢlığını ele alırken, 59. madde, “Mal Bildirimi” baĢlığıyla yer almıĢtır.            

Hizmete girme ile ilgili 58. maddede herkesin kamu hizmetlerinden faydalanması 

güvenceye alınmıĢ ve kamu hizmetleri ile ilgili hizmet alımında ödevin  niteliklerden 

baĢka bir ayrıcalık gösterilemeyeceği belirtilmiĢtir. 59. maddede de “Mal Bildirimi” 

konusu ele alınmıĢ ve kamu hizmetine giren herkesin  mal bildiriminde bulunmaları 

gerektiği konusu ifade edilmiĢtir. 

 

           (1982 Ay. md. 70- 71): 1982 Anayasası‟nda kamu hizmetlerine girme ile 

ilgili maddeler 1961 Anayasası ile aynı Ģekilde ele alınmıĢtır. Mal bildirimi ile ilgili 

madde olan 71. maddede ilave olarak, ne kadar süre ile mal bildiriminde bulunulması 

gerektiği hususu ele alınmıĢtır. 

5.4.4.5. Dilekçe Hakkı ile Ġlgili Hükümler 

 

              Dilekçe hakkı ile ilgili konu, 1961 Anayasası‟nda 62. maddede bir hak 

olarak açıklanmıĢtır. 1982 Anayasası‟nda dilekçe hakkı konusu 2010‟da yapılan 

değiĢiklik ile “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine BaĢvurma Hakkı” Ģekline 

gelmiĢtir.     

 

 (1961 Ay. md. 62): 1961 Anayasası‟nda siyasi haklar ve ödevler kısmının 

son baĢlığını 62. madde oluĢturmuĢtur. Maddede bireylerin kendi haklarında veya 
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kamu ile ilgili gerekli gördükleri uygunsuz durumlarda Ģikâyetlerini, isteklerini 

bildirmek amacıyla bireysel ve toplu olarak yetkili makamlara hatta TBMM‟ye yazılı 

baĢvuru hakkına sahip oldukları belirtilmiĢtir. Ayrıca bireysel baĢvurularının 

sonucunun dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği de belirtilmiĢtir.  

 

 Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine BaĢvurma Hakkı (1982 Ay. 

md. 74): 1961 Anayasası‟nda söz konusu 74. madde, “Dilekçe Hakkı” baĢlığı altında 

yer alırken 1982 Anayasası‟nda 2010‟da geçirdiği değiĢiklik ile “Dilekçe, Bilgi 

Edinme ve Kamu Denetçisine BaĢvurma Hakkı” olarak son halini almıĢtır.  

 

   Bilgi özgürlüğü ya da bilgi edinme hakkı günümüzde gerek uluslararası 

ortamda ve gerekse Türkiye‟de yapılmakta olan anayasa hukuku tartıĢmalarında 

üzerinde en sık durulan kavramlardan biridir. Her iki kavram da gün ıĢığında 

yönetim, BM Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 19‟uncu maddesi ile ilgisi 

nedeniyle kısaca “Article 19” olarak isimlendirilen bilgi özgürlüğü, saydamlık ve 

açık toplum, hesap verebilirlik ve hatta kamu yönetiĢimi gibi kavramlarla da 

yakından ilgili bulunmaktadır (YaĢamıĢ, 2004: 444). 

 

 Anayasaya göre bilgi edinme hakkı bir yanıyla sivil bir yanıyla da politik 

niteliktedir. Anayasa‟nın 74. maddesi de bilgi edinme hakkını dolaylı olarak 

tanımıĢtır. Buna göre, vatandaĢların ve kısmen yabancıların kamu makamlarına ve 

TBMM‟ye baĢvurarak dilek ve Ģikâyetlerini iletebilmeleri hakkına yer vermiĢtir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası, kendileriyle ilgili baĢvuruların sonucunun dilekçe 

sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Cevap verme 

zorunluluğu sayesinde, kiĢiler belli bir konuda hiç değilse kendileriyle ilgili olarak 

bir iĢlem yapılıp yapılmayacağı veya yapılmakta olup olmadığı hakkında bilgi 

edinme imkânına sahip kılınmıĢlardır (TaĢkesen, 2006: 88). 

 

 Anayasa‟nın 74. maddesine göre, vatandaĢlar ve karĢılıklı olmak Ģartıyla 

Türkiye‟de ikâmet etmekte olan yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 
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Ģikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM‟ye yazı ile baĢvurma hakkına 

sahiptirler. KiĢiler genel konularla ilgili olarak doğrudan doğruya TBMM‟ye dilek ve 

Ģikâyette bulunabildikleri gibi, insan hakları ihlâlleri konusunda da özel olarak 

TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu‟na baĢvurabilmektedirler (TaĢkesen, 

2006: 88). 

 

5.5. 1961 ANAYASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLER  

 

1961 Anayasası‟nın getirdiği klasik, sosyal, siyasal hak ve özgürlüklerin 

kapsamlı olduğu görülmektedir. Anayasa‟nın her maddesinde ayrıntılı tanımlamalar 

yapılmıĢ ve önemli güvenceler getirilmiĢtir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 

konusunun ise Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla 

yapılabileceği belirtilmiĢtir.  

 

1961 Anayasası ile gerek özgürlüklerin kapsamı ve derinliği, gerekse devlet 

organlarının niteliği ve niceliği açısından köklü değiĢiklikler getirilmiĢtir. Bu 

yenilikler öylesine geniĢ kapsamlıdır ki, 1924 Anayasa‟sında temelden değiĢiklik 

yapılmasının gerekli olduğu ileri sürülmüĢ ve 1960 öncesinde önerilmemiĢ ya da 

üzerinde pek fazla durulmamıĢ bulunan bazı anayasal kurumların da 1961 

Anayasası‟nda yer bulduğu görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, ülkemizde pozitif 

hukuk alanında hiç denenmemiĢ ve bir bölümünün üzerinde yeteri kadar bilimsel 

tartıĢma açılmamıĢ bulunan çok sayıda anayasal kurum, 1961 Anayasası ile 

uygulamaya konmak istenmiĢtir (San, 1974: 20).  

 

1961 Anayasası‟nın, TBMM‟nin yetkilerinin bir kısmını yeni kurduğu 

kurumlara devreden, insan haklarına saygılı, demokrasiye inanan, bireye önem ve 

değer veren bir anayasa olduğunu da söylememiz gerekir. Daha sonraki süreçte 

tezahür eden 1982 Anayasası ise demokrasiyi, bu Anayasa‟da gösterilen kadarı ile 

tanımaktadır diyebiliriz (Fendoğlu, 1999: 268). 
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 1961 Anayasası temelde birçok hak ve özgürlüklerin önünü açmakla beraber 

birçok tartıĢmanın da odak noktasını oluĢturmuĢtur. Söz konusu tartıĢmalar bu 

anayasanın olgunlaĢmamıĢ Ģartlar içinde ortaya çıktığını doğrulamaktadır. Diğer bir 

ifadeyle anayasanın olağanüstü durumlara uyum sağlaması konusu göz ardı 

edilmiĢtir. 1970‟lere yaklaĢırken anti-demokratik uygulamalar giderek artmıĢ, silahlı 

kuvvetler hükümet üzerinde baskı kurmaya ve hatta hükümeti istifaya sürüklemeye 

çalıĢmıĢtır. Bunun yanında Anayasa‟nın sahip olduğu özgürlükçü duruĢ kademeli 

olarak (1971-1973 değiĢiklikleri) değiĢtirilmiĢtir. Bu durum 1980‟lere gelindiğinde 

tarihin tekerrür etmesine ve giderek artan sosyal ve siyasi bunalım karĢısında 

ordunun 1980‟de tekrar yönetime el koymasına neden olmuĢtur. 

 

 1961 Anayasası‟nın insan hakları açısından uygulanması ve buna paralel 

olarak geliĢen siyasi hayat zikzaklı bir seyir takip etmiĢtir. Bu durum zengin ve canlı 

bir dernekleĢme hayatının yaĢanmasından anlaĢılmaktadır. Nitekim bu dönemde 

çeĢitli ideolojik akımlar kendilerini ifade etmek ve örgütlenmek açısından 

Cumhuriyet tarihinin en “rahat” dönemini yaĢamıĢtır. “Sol”da (Fikir kulüpleri, 

devrimci gençlik) ve “sağ”da (Komünizmle Mücadele Derneği ve Ülkü Ocakları) 

birçok yasal dernek kurulmuĢtur. Bunlardan her birinin ayrı yayın organları vardır. 

Üniversitelerde öğretim üyeleri ve yardımcıları da birçok dernekte sivil etkinlikler 

göstermeye baĢlamıĢtır (Erdoğan, 2002: 91). 

  

 Sonuç olarak; 1924-1961 yasalarına yöneltilen eleĢtiriler Ģu maddelerde    

            özetlenebilir (Bülten, 1992: 1): 

 

- “1924 Anayasası tek parti döneminin ihtiyaçlarına cevap vermiĢ; ne var ki,    

  çok partili dönemde, TBMM‟de çoğunluğu ele geçiren iktidarın azınlıktaki  

  muhalefete karĢı çoğunluk diktatoryası kurmasına engel olamamıĢtır.       

  Ayrıca, 1924 Anayasası modern demokrasilerde genelde aranan Ģartlara ve  

   iktidarı dengeleyip denetleyen kurum ve hükümlere yer vermemiĢtir. 

 



211 

 

- 1961 Anayasası 1950-60‟ın sorunlarına çözüm ararken seçilmiĢ ve 

parlamentoda çoğunluğu olan siyasal iktidarı dengeleyip denetlemek amacı 

ile getirdiği hüküm ve kurumlarla değiĢen ve siyasal önderliğe ihtiyacı olan 

bir Türkiye‟de siyasal iktidarsızlığa neden olmuĢtur”  

 

1961 Anayasası‟nın hakların tanındığı kiĢiler açısından 1924 Anayasasından 

farklı yönleri vardır. 1924 Anayasası genelde “Her Türk” diye baĢlayan maddelerden 

oluĢmaktadır; oysa 1961 Anayasası daha evrensel bir üslupla “Herkes” diye baĢlar. 

Burada Anayasa‟daki hak ve özgürlüklerin öznesi sadece Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı değil, herkestir yani tüm insanlıktır. Bu durum 1961 Anayasası‟na evrensel 

bir nitelik katmaktadır (Doğan, 2006: 124).  

 

BaĢlangıcı ve sonu itibariyle 1960 müdahalesi ve sonrasında oluĢturulan 1961 

Anayasası, özellikle özgürlük noktasında ortaya koyduklarıyla Türkiye‟nin geçirmiĢ 

olduğu önemli bir değiĢim ve geliĢim sürecini ifade etmektedir. Ancak sosyal ve 

siyasi zeminin yeteri kadar sağlam olmadığı bir ortamda Anayasa‟daki hak ve 

özgürlükler daha sonra meydana gelen olayların sebebi olmuĢ, 1980 olaylarının ve 

1982 Anayasası‟nın temelini oluĢturmuĢtur. 

 

 5.6. 1982 ANAYASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLER  

 

1982 Anayasası‟nın temel hak ve hürriyetler bakımından eksik olduğu 

aĢikârdır. Bu eksikliğinin en önemli göstergesi yapılıĢından günümüze kadar 

geçirmiĢ olduğu değiĢikliklerdir. Yapılan değiĢikliklerle temel hak ve hürriyetlere 

yönelik sorunlu maddeler temizlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak halen yeterli bir çalıĢma 

yapılamamıĢtır. 1982 Anayasası henüz evrensel ölçülere uyan ve ülke ihtiyaçlarını 

karĢılayan bir anayasa olamamıĢtır. Bunun yanında Anayasa‟nın yapıldığı 

dönemdeki olumsuz sosyal, ekonomik ve siyasal durumların da etkisiyle, 1982 

Anayasası belli bir çerçeve içinde kalarak, devlet otoritesini güçlendirip, bireyi göz 

ardı etmesi de bu anayasanın önemli bir niteliğidir. 
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1961 Anayasası ile her hak ve özgürlüğe göre ayarlanmıĢ bir sınırlama ile 

yürütme organının, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına iliĢkin yetkileri 

daraltılmak istenmiĢ; ancak 1982 Anayasası ile tüm hak ve özgürlükler için genel 

sınırlandırma ilkesi ile yürütmenin yetkileri geniĢletilmiĢtir (Ayan, 2007: 21-22). 

 

 1982 Anayasası hak ve özgürlükleri kısıtlamıĢ, buna karĢılık devlet otoritesini 

güçlendirmiĢtir. Bu yeni “dengeleĢmeyi” ya da “dengesizliği” Anayasa‟nın hazırlanıĢ 

gerekçelerinde, hazırlama sürecinde ve içeriğinde apaçık görmek mümkündür. 1982 

Anayasasında otorite hürriyet dengesinin, otorite lehine kullanılması ve “birey”in 

tersine “devlet”in ön plana çıkarılması; 1961 Anayasasına ve aynı dönemde yaĢanan 

geliĢmelere duyulan tepkiden kaynaklanır (Altunya, 2003: 43).  

 

           1961 Anayasası‟nın temel hakların korunması ile ilgili maddenin 

değiĢtirilmeden önceki halinde temel hak ve hürriyetlerin, Anayasa‟nın sözüne ve 

ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmiĢtir. Bunun yanında 

kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi 

sebeplerle olsa dahi bir hak ve hürriyetin özüne dokunamayacağını ifade etmektedir. 

Ancak, 1961 Anayasası‟nın insan hakları ve özgürlükleri rejimi, çok net izlenebilen 

bir süreç içinde, 1971, 1973 ve 1974 değiĢiklikleriyle önemli bir biçimde 

daraltılmıĢtır (Parla, 2002: 45).  

 

1982 Anayasası‟nda temel hak ve hürriyetler Anayasa‟nın ikinci kısmında 

düzenlenmiĢtir. Bu kısmın “genel hükümler” baĢlıklı birinci bölümünde (m. 12- 16) 

temel hak ve hürriyetlerin özelliği, sınırlanması, kötüye kullanılmaması, 

durdurulması ve yabancıların durumu hükme bağlanmıĢtır. Bu ilk bölümden sonra 

Anayasa, temel hak ve hürriyetleri üçe ayırarak düzenlemektedir: Bunlar, kiĢi hakları 

ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevlerdir 

(Gözler, 2009: 160).  
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1982 Anayasası, liberal batı demokrasisi anayasalarını oluĢturan sosyal ve 

siyasal dinamiklerden farklı olarak siyasal iktidarın sınırlanmasına 

dayanmamaktadır. Batı liberal anayasacılığının özü siyasal iktidarın sınırlanmasıdır. 

Feodal monarĢilerin ve onu destekleyen sınıfların keyfi ve dizginsiz yönetimlerine 

karĢı anayasalarla itiraz edildiği görülmektedir. Bizde 1876 ve 1909 tarihli 

MeĢrutiyet anayasacılığı monarĢinin sınırlanması fonksiyonunu görmüĢken, 1909 ve 

1961 Anayasaları özgürlük ve demokrasinin kurumsallaĢmasını hedeflemiĢtir 

(Fendoğlu, 1999: 260).  

 

1982 Anayasası ise batı modeli demokrasilerde görmeye alıĢtığımız bazı öz-

gürlükleri kısıtlamıĢ ve çoğulcu demokrasinin daha sağlıklı iĢlemesi için gerekli olan 

gönüllü örgütlenme hak ve imkânlarına ciddi kısıtlamalar getirmiĢtir (Bülten, 1992: 

1). 

 

1982 Anayasası‟nın 13. maddesinde,  genel bir sınırlama sebebi olarak, temel 

hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa‟nın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlanabilir 

olduğunu ve söz konusu bu sınırlamaların da Anayasa‟nın özüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 

aykırı olamayacağına değinilmiĢtir. Bunun yanında 14. maddesinde temel hak ve 

hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağından bahsedilmiĢtir. 15. madde temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasını, 16. madde ise temel hak ve 

hürriyetlerin yabancılar açısından uluslar arası hukuka uygun bir Ģekilde ve yasayla 

sınırlandırılması hususunu düzenlemiĢtir. 

 

1982 Anayasası‟nda sayılan sınırlama nedenleri AĠHS‟nin 8, 10 ve 18. 

maddelerinde düzenlenen sınırlama sebepleri ile aynıdır (Kuzu, 1997: 81).  

 

1982 Anayasası‟nın 1961 Anayasası‟ndan ayrıldığı en önemli noktalardan biri 

de yürütme konusudur. 1961 Anayasası, yürütmeyi görev olarak değerlendirirken 
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1982 Anayasası, görev ve yetki olarak ifade etmiĢtir. Ve bu durum temelini 

anayasadan almaktadır.  

 

Çift baĢlı yürütme ile CumhurbaĢkanı ve hükümet arasında adeta bir ko-

alisyon kurulduğu görülmektedir. Ġki baĢlı sistemin yürütmeyi güçlendireceği mi, 

yoksa zaafa mı uğratacağı zamanla belli olacaktır. Yargının Bağımsızlığı, 1961 

Anayasası‟na göre zedelenmiĢtir. Anayasa, olası her tartıĢmayı düzenlemeye çalıĢan 

ayrıntılı bir görünüm içerisindedir. 1961 Anayasası‟ndan farklı olarak bu ayrıntı 

özgürlük yanlısı olarak değil, otoriteyi güçlendirmek için kullanılmıĢtır.1982 

Anayasası 12 Eylül Anayasasıdır. Milletin seçmediği DanıĢma Meclisi‟nin 

hazırladığı ve MGK‟nın son Ģeklini verdiği bir anayasadır (Fendoğlu, 1999: 263-

264).  

 

1982 Anayasası‟nın 61 Anayasası‟na göre hedefinin birey değil devlet olması 

anayasanın kabul ettiği “görev ve yetki” kavramından da anlaĢılmaktadır. Bunun 

yanında cumhurbaĢkanının yetkilerinin artırılması otoritenin güçlendiğinin önemli 

bir kanıtıdır. 1961 Anayasası‟nın özgürlükçü yanını eleĢtiren 1982 Anayasası‟nı 

oluĢturanların böylelikle devleti öne çıkarmaları kaçınılmaz bir gerçeklik olmuĢtur. 

 

Yürütme organının güçlendirilmesi halinde, bireylerin temel hak ve 

hürriyetlerinin tehlikeye girebileceği, keyfi ve takdiri yetkilerin geniĢ bir Ģekilde 

kullanılabileceği ve yürütme organının denetlemesinin son derece zor olunabileceği 

fikirleri de ileri sürülmektedir. Ancak, yürütmenin güçlendirilmesi, mutlak anlamda 

hürriyetlerin sınırlandırılması anlamına gelmemektedir. Anayasal organların görev 

ve yetkilerinin açık ve net bir Ģekilde belirlenmesi ve etkin yargısal denetimin 

sağlanması bu tehlikeleri de bertaraf etmektedir (Keser, 2011: 54).  

 

Otoritenin gücünden yana bir anayasa olan 1982 Anayasası, insan merkezli 

bir devlet anlayıĢı yerine devlet merkezli bir insan ve insan hakları anlayıĢını 

benimsemiĢtir. Temel hak ve özgürlükler bakımından pek de parlak olmayan 1982 
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Anayasası‟nın, 2000 yılından sonra önemli değiĢikliklere uğradığından bahsetmek 

gerekir. 2001 yılında AB‟ye uyum süreci ile baĢlayan ilk değiĢiklikler pratikte çok 

Ģey getirmemiĢ ancak tıkanan önemli bir sürecin önünü açmıĢtır. Devam eden 2004 

değiĢiklikleri ve 2010 değiĢiklikleri de anayasanın özellikle insan haklarının 

geliĢimini kanıtlar nitelikte olmuĢtur. 

  

Yine bu değiĢiklikler ile temel hak ve hürriyetlere yönelik kısıtlama ve 

sınırlamalar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıĢtır. 1982 Anayasası‟nın ilk halinde 

biçimlendirilmeye çalıĢılan insan, devlet otoritesine saygılı, hak ve özgürlüklerini 

ödev ve sorumlulukları ile birlikte yaĢayabilen insandır. Bu tip insan etkin olmaktan 

ziyade edilgen ve otorite bağımlısıdır. Ancak evrensel hak ve hürriyet anlayıĢına ters 

düĢen bu modelin uygulanmasına imkân tanınmıĢ, özellikle Avrupa Birliği uyum 

sürecinde gerçekleĢtirilen değiĢiklikler ile hak sahibi, otoriteye bağımlı olmayan, 

katılımcı, özgür insan modeli gündeme gelmiĢtir (Doğan, 2006: 139). 

 

Türkiye‟de insan hakları öncelikle ekonomik ve sosyal haklar konusunda 

zaafa sahiptir. Bunun sebebi Türkiye‟nin geliĢmekte olan bir ülke olmasıdır. 

Özellikle tarıma dayalı bir toplum yapısına sahip olma ile bölgesel geliĢmiĢlik 

düzeyleri arasındaki farklılıklar anayasadaki mevcut insan haklarından faydalanma 

konusunu güçleĢtirmektedir. 

  

24 Ocak 1980 kararlarıyla baĢlamıĢ olan ve 12 Eylül askeri rejimiyle de süren 

ekonomi politikası, yol açtığı yoksullaĢma olgusu nedeniyle, çalıĢan kitlelerin ve 

yoksul bölge insanlarının hak ve özgürlükleri üzerinde daha da yıkıcı birtakım etkiler 

doğurmuĢ bulunmaktadır. Ġnsan hakları sorunsalının asıl konumuz olan hukuki 

boyutlarına gelince, burada Türkiye‟ye özgü sıkıntıları daha da net görmek 

mümkündür. Bir kere, klasik batı demokrasilerindeki durumdan farklı olarak 

Türkiye‟de “özgürlük asıl, sınırlama istisnadır” kuralı, özellikle 1980‟den bu yana 

uygulamada geçerli değildir (Tanör, 1994: 156).  
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Cumhuriyet dönemi boyunca demokrasi ve hukuk devletine olduğu kadar 

insan haklarına da aykırı bir felsefeye dayanan ve buna uygun düzenlemeler getiren 

anayasa hiç Ģüphesiz 1982 Anayasası‟dır. Anayasa‟nın baĢlangıç bölümünden yola 

çıkarak söz konusu bu felsefe ile ilgili olarak siyasi devletçiliğe değinmede fayda 

vardır. Anayasa‟nın baĢlangıcına göre, “Devlet” üstün ve kutsal bir özellik taĢır. 

Devletin bir ülkesi ve de bir “milleti” vardır. Bu milletin “bölünmez bütünlüğü”, 

onun her türlü özgürlüğünün üstünde olan en temel siyasi değerdir... Anayasa‟nın 

“devletçi” felsefesi, devleti topluma karĢı “korunması gereken” bir varlık olarak 

gören anlayıĢın ürünü olarak karĢımıza çıkmaktadır (Erdoğan, 2002: 93-94). 

 

 Türkiye, Cumhuriyet rejimine geçtiğinden beri insan hakları açısından en 

tutarsız ve en sancılı günlerini 1982 Anayasası ile yaĢamıĢtır. BaĢlangıcı itibariyle 

zaten darbe ile baĢlayan Anayasa‟nın muğlâk ve ayrıntıya dayanan yapısı, iyi niyetli 

birçok düzenlemeye rağmen istenilen düzeyde iyileĢtirilememiĢtir. 

 

            Yapılacak Anayasa değiĢikliği çalıĢmalarının ana yönlerini aydınlatabilen 

bazı temel noktalar Ģunlardır (Bülten, 1992: 2-3): 

 

- Anayasalarımızın, özellikle 1982 Anayasası‟nın gereğinden fazla uzun ve 

ayrıntılı olduğu, bazen bir kanunda hatta yönetmelikte düzenlenebilecek 

ayrıntılara kadar indiği konusunda toplumumuzda geniĢ ölçüde bir görüĢ 

birliği vardır.  AĢırı derecede ayrıntılı bir anayasa, toplum ve siyaset 

hayatında olması gereken esnekliği ve uyarlanabilirliği ortadan 

kaldırmaktadır. Bu durum pek çok sorunu gereksiz yere bir anayasa ve rejim 

sorunu haline getirmektedir. Dolayısı ile demokratik rejimin kökleĢmesi 

üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır. Bir anayasanın, ilke olarak devletin 

neler yapabileceğini değil, neler yapamayacağını göstermek özelliğine sahip 

olması gerekmektedir. Bunların dıĢında kalan tüm alanların da, bireyin ve 

sivil toplum kuruluĢlarının doğal faaliyet alanları olması gerekmektedir. 

Anayasa bu görüĢe uygun olarak tümüyle yeniden yazılmadığı takdirde, hiç 

değilse aĢırı ayrıntılara inen belli madde veya fıkralar çıkarılmalıdır ki toplum 
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hayatının ihtiyaç duyduğu esnekliği, bu metinlerde görmemiz mümkün 

olabilsin. Bu nokta ile ilgili olarak, Anayasayı adeta bir hükümet programı 

niteliğine büründüren ayrıntılı program hükümler çıkartılmalıdır. ÇağdaĢ 

hürriyetçi, demokratik devletlerin resmi bir ideolojisinin olmaması gerekir. 

ÇağdaĢ demokrasilerin kriteri, izledikleri amaçlar veya politikalar değil,   

temel siyasal karar organlarının oluĢturulmasında kullandıkları hürriyetçi, 

yarıĢmacı ve katılmacı yöntemlerdir. Bir anayasa, demokratik biçimde 

iktidara gelen ve bunu demokratik biçimde sürdürmeye kararlı olan her siyasi 

partiye, kendi sunduğu sosyo-ekonomik programı uygulamakta eĢit kolaylık 

sağlamak zorundadır. Anayasa, bütün siyasi iktidarlara belli bir sosyo-

ekonomik dünya görüĢü empoze etmeye çalıĢtığı takdirde, partiler arası 

yarıĢmanın ve halk iradesinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. 

  

Yine bu bilgiler ıĢığında, 1982 Anayasasının 90. maddesi son derece 

önemlidir. Bu konuda 2004 yılında yapılan değiĢiklik ile bu alanda uluslar arası 

arenanın etkileĢimi yadsınamaz bir biçimde netlik kazanmıĢtır. Ayrıca elbette 

hürriyetçi ve katılımcı bir anaysa hukuk devletinin güçlendirilmesi açısından son 

derece mühimdir. 

 

  Türkiye‟de çağdaĢ bir demokrasi ve insan hakları sistemi kurulabilmesi için 

Anayasası ve yasalarıyla mevcut hukuk düzeninin baĢtan sona yenilenmesi 

gerekmektedir. Çözüm, ulusal ve uluslar üstü mahkeme koridorlarında değil, 

parlamentoda, diğer ifadeyle siyaset meydanlarındadır. Türkiye‟yi, çağdaĢ bir 

demokrasi ve insan hakları yoluna girmiĢken, bu yoldan saptıran etken siyasal        

(ve askeri) olmuĢtur ki o da Ģüphesiz 12 Eylül Darbesi‟dir. Ülkeyi bundan 

çıkartabilen formülün de yine siyasal (bu defa sivil) bir düzlemde aranması 

gerekmektedir. Türkiye‟de demokrasi ve insan haklarında gerilemeye yol açan 

siyasal irade (darbe) güçlü olmuĢ, bunları değiĢtiren siyasal irade (sivil) ise bugüne 

kadar çekingen, tutarsız ve isteksiz bir tablo çizmiĢtir. 12 Eylül 1980 travması hem 

klasik ve siyasal haklar ve demokraside hem de sosyal haklar ve sosyal demokraside 

büyük tahribat yaratmıĢtır. Fakat bu darbeler aynı zamanda klasik ve siyasal haklar 
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(demokrasi) mücadelesi ile sosyal haklar (eĢitlik) mücadelesini birbiri içine 

geçirmiĢtir. Çünkü, her iki alanda da gerileme ve baskılar eĢ zamanlı olmuĢtur.             

Bugün bunlara karĢı geliĢen tepki ve talepler de bu defa iç içe geçmiĢ olarak yeniden 

canlanmıĢtır (Tanör, 1994: 336- 337).  

 

            Türkiye‟de insan hakları konusunu son elli yıl içerisindeki darbeler 

ĢekillendirmiĢtir. Söz konusu darbe ifadesi insan hakları gibi hassas bir konunun ele 

alınması noktasında çekingenlik meydana getirmiĢtir. Bu çekingenliğin kalkması, 

milli iradenin kendine güvenmesi ile ve devlet otoritesinin söz konusu milli iradeyi 

karĢısında değil yanında görmesi ile gerçekleĢtirilebilinir.“Bireylerin doğrudan 

Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurma hakkı”, bir yasa veya yargı kararından 

kaynaklanan hak ve özgürlük ihlallerine karĢı Türk Anayasa yargısı sistemi içine de 

entegre edilmiĢtir. Bu aynı zamanda özgürlükler hukukunun sınırlayıcı ve yasakçı 

karakterinden arındırılması açısından da büyük öneme sahiptir. KuĢkusuz böyle bir 

iĢlev 1982 Anayasası‟ndan çok daha liberal bir anayasa rejiminde yerine 

getirilebilinir (Kaboğlu, 1997: 80). 

 

Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi‟ne bireylerin doğrudan baĢvurabilmesi 

gerektiği noktasını vurgulamıĢ, yargı organları ile birey arasındaki aĢılması zor 

engellerin anayasanın niteliğini daha sert ve sınırlayıcı hale getirdiğini vurgulamıĢtır. 

Bu noktada 2010 yılında yapılan Anayasal düzenlemelerden bahsetmek gerekir ki 

Buna göre bireyler doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurma hakkı elde 

etmiĢtir. 

  

Ġnsanların doğuĢtan insan olmaları nedeniyle kendiliğinden meydana gelen 

bazı hakları vardır. Öncelik olarak insanların yaĢama hakkı ve haysiyetiyle beraber, 

kendisine eĢit davranılmasını isteme hakkı mevcuttur. Ġnsanın bu temel hak, 

hürriyetleri, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez bir mahiyet taĢımaktadır. 

Kanunların uygulanması yönünde eĢitlik ilkesinden en küçük sapma, insanların 

idareye ve devlet organlarına olan güvenini sarsabilir. Güven sarsılan yerde ise iç 

karıĢıklıklar kendiliğinden oluĢmaktadır. Bu nedenle devlet organları ve idare 
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makamları bütün iĢlemlerinde kanun önünde eĢit olma prensibini uygulayarak, devlet 

faaliyetlerini yürütmelidir (Keser, 2002: 201).   

 

Bu noktada devlet açısından devamlılığın sorunsuz gerçekleĢtirmenin hem 

kolay hem de zor yanları vardır. Bu noktada bireyi arka plana itmeyen, eĢitliğe dayalı 

yönetimlerin oluĢturdukları anayasaların baĢarılı olacağı muhakkaktır. Türk toplumu 

ve onun kurduğu devletler tarih boyunca bunu birçok defa baĢarmıĢtır. Türk 

toplumunda yazılı olmayan töre kurallarından günümüze kadar insan hakları hep var 

olmuĢ; adalet, eĢitlik, iyilik, fayda ve yardım gibi kavramlar toplumsal yapıda 

devamlı olarak varlık gösteren ifadeler olmuĢtur. 

 

            5.7. 2010 YILINDAN ÖNCE 1982 ANAYASASI’NDA ĠNSAN    

       HAKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 

 

1876 Kanun-i Esasi‟si ile baĢlayıp, 1921 ve 1924 TeĢkilat-ı Esasiye Kanunları 

ile devam eden ve 1961 ve 1982 Anayasalarına kadar süren Türk Anayasa 

Hareketleri; toplumsal yaĢamımızın her alanının, yenileĢme ve çağdaĢlaĢma yolunda, 

önemli dönemeçlerini oluĢturmaktadır. Bu nedenle yüzeysel gibi görünen bu anayasa 

hareketleri veya anayasal metinler; gerçekte, derinliklerinde siyasal, sosyal ve 

ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki tarihsel değiĢme ve geliĢmelere ıĢık tutan; 

bunların somut ve hukuksal ifadesi olan birer belge niteliğindedirler. Bu nedenle, 

sosyal, bilhassa siyasal bilimler alanlarında; araĢtırmacılar, bu hukuksal metinlere 

baĢvurma veya onlardan yararlanma gereğini duymaktadırlar. Bunun gibi, anayasa ve 

kamu hukukçuları da anayasal geliĢme ve değiĢmelerin gerisindeki siyasal, sosyal, 

ekonomik ve kültürel olayları ve bunların hukuksal metinlere yansımalarını göz ardı 

edememektedirler (Atay, 1997: 1). 

 

1982 Anayasası‟nda Ģimdiye kadar 13 kez değiĢiklik (2010 anayasal 

düzenlemesi hariç) yapılmıĢtır. Bunlar Ģöyledir: 17 Mayıs 1987‟de değiĢtirilen 

maddeler; 67, 75, 175 ve geçici 4. madde. 8 Temmuz 1993‟te değiĢtirilen madde; 
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133. madde. 23 Temmuz 1995‟te değiĢtirilen maddeler; BaĢlangıç Metni, 33, 52, 53, 

67, 68, 69, 75, 84, 85, 93, 127, 135, 149 ve 171. madde. 18 Haziran 1999‟da 

değiĢtirilen madde; 143. madde. 13 Ağustos 1999‟da değiĢtirilen maddeler; 47, 125, 

155. madde. 3 Ekim 2001‟de değiĢtirilen maddeler; BaĢlangıç Metni, 13, 14, 19, 20, 

21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 69, 74, 87, 89, 

94, 100, 118, 149, Geçici 15. madde. 21 Kasım 2001‟de değiĢtirilen maddeler;        

86. madde. 27 Aralık 2002‟de değiĢtirilen maddeler; 76, 78. madde. 7 Mayıs 2004‟te 

değiĢtirilen maddeler; 10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131, 143, 160. madde. 21 Haziran 

2005‟te değiĢtirilen madde; 133. madde. 29 Ekim 2005‟te değiĢtirilen maddeler; 130, 

160, 161, 162, 163. ve 13 Ekim 2006 değiĢtirilen madde; 76. maddedir (Iba, 2007: 

47-48).  

 

Bütün bu bilgilerden de anlaĢılmaktadır ki son düzenlemelere yani 2010 

yılındaki değiĢikliğe gelinceye kadar 13 kez değiĢiklik yapılmıĢtır.  

 

Sadece bu durum bile değerlendirilecek olursa 1982 Anayasası‟nın yetersiz 

bir anayasa olduğu gerçeği ile karĢılaĢılmaktadır. Elbette bütün değiĢimler birebir 

insan hakları ile ilgili değildir. Bu değiĢikliklere insan hakları yönünden bakarsak; 

3361 sayılı kanun ile yapılan  17.5.1987 tarihli 67. maddede seçmen yaĢının 

indirildiğini görürüz.  Bu durum demokrasi açısından önemlidir. 4121 Sayılı Kanun 

ile 23.07.1995 tarihinde yapılan değiĢiklikte insan hakları ile ilgili ilk olarak 33. 

madde görülmektedir. Madde, dernekler ile ilgili kısıtlamaları ortadan kaldırmıĢtır. 

Dolayısı ile bu konuda daha fazla özgürlük alanı doğmuĢtur. Yine 52. maddeye 

baktığımızda, bu maddenin kaldırılması ile sendikaların faaliyet alanlarında bir 

geniĢleme göze çarpmaktadır. 53. madde ile de kamu görevlilerine sendika kurma 

hakkı, idare ile toplu görüĢme yapma ve sendikaların üyeleri adına yargıya baĢvurma 

hakkı tanınması önemli bir geliĢme olmuĢtur. 1995‟te yine 67. madde ile 1987‟de 

yapılan değiĢiklik ile 20‟ye indirilen seçmen yaĢı, iki yaĢ daha indirilerek bugünkü 

haline yani 18 yaĢına indirilmiĢtir.  
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             1995‟te 68. madde ile parti üyesi olma yaĢı da 21‟den 18‟e çekilmiĢtir. Yine 

madde ile yükseköğretim öğrenci ve elemanlarının belli koĢullarda parti üyesi 

olabilmelerinin yolu açılmıĢtır.  

 

            135. madde ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının siyasetle 

uğraĢamayacakları, siyasi parti sendika ve derneklerle ortak hareket edemeyecekleri 

yönündeki ifadeler kaldırılmıĢtır. Bu önemli bir geliĢimdir. Ayrıca 171. maddede de 

kooperatifler ile ilgili bir yasak kaldırılmıĢtır. 4388 Sayılı Kanun ile 18.06.1999‟da 

yapılan değiĢiklikte ise 143. maddenin değiĢtiği görülmektedir. Buna göre devlet 

güvenlik mahkemelerindeki askeri hakim ve savcı yerine sivil hakim ve savcıların 

yer alması kabul edilmiĢtir.  Bu durumda demokrasi açısından önemli bir geliĢmedir. 

Yine bir diğer değiĢiklik de 4709 Sayılı Kanun ile 03.10.2001 tarihinde yapılmıĢtır. 

Söz konusu tarihte önemli değiĢiklikler getiren maddelere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

             2001 Anayasa değiĢikliği kapsamında insan hakları ile ilgili en çok öne çıkan 

madde Ģüphesiz 13. madde olmuĢtur. 13. maddenin yeni haline göre, temel hak ve 

hürriyetler “ancak kanunla” sınırlandırılabilmektedir; kanuni sınırlandırmalar hak ve 

hürriyetlerin özüne dokunamaz. Ayrıca, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması 

durumunda “ölçülülük ilkesine” riayet edilmesi gerekir. Gerek öz güvencesine 

Anayasada yeniden yer verilmesi, gerekse sınırlandırmaların ancak kanunla 

yapılabilirliğinin vurgulanması hak ve hürriyetlerin korunması noktasında olumlu 

değiĢikliklerdir. Bunun yanında “ölçülülük ilkesine” açık olarak temas edilmiĢ 

olması da olumlu bir geliĢmedir. Bu maddede yapılan bir diğer değiĢiklik de, hak ve 

hürriyetlerin kanunla sınırlandırılması bahsinde sınırlandırmanın sınırlarını gösteren 

kavramlar kümesinin içine “laik Cumhuriyetin gerekleri” ibaresinin eklenmiĢ 

olmasıdır. Buna göre “Temel hak ve hürriyetler, ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 

sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı 

olamaz”. Bu ekleme Anayasa Komisyonundaki görüĢmeler sırasında yapılmıĢtır 

(Tülen, 2001: 200).  
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Anayasa‟nın 13. maddesinde, 2001 yılında 4709 sayılı yasa ile yeni Ģekil 

verilmeden önceki haliyle temel hak ve hürriyetlerin “genel sınırlandırma 

sebepleri”ne dayanılarak sınırlandırılabileceği hükme bağlanmıĢtır. Oysa söz konusu 

değiĢiklikle birlikte genel sınırlama sebepleri ve bu arada “milli güvenliğin 

korunması”, madde metninden çıkarılmıĢtır. Bu durumda Anayasada belirtilen temel 

hak ve hürriyetler, sadece ilgili maddelerinde belirtilen özel sebeplerle 

sınırlandırılabilmektedir (Tunç, 1999: 1). 

 

 2001‟de yapılan bir diğer değiĢiklik 14. maddede olmuĢtur. Buna göre 

anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik 

Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler Ģeklinde kullanılamayacağı 

belirtilmiĢtir. Yani daha geniĢ bir sınırlandırmanın önüne geçilmiĢtir. 19. maddeye 

baktığımızda ise beĢinci fıkranın ilk cümlesi ile altıncı fıkra ve son fıkrasının 

değiĢtirildiği görülür. Buna göre, yakalanan veya tutuklanan kiĢinin mahkemeye 

gönderilme süresi hariç en geç kırk sekiz saat içinde, toplu iĢlenen suçlarda ise 7 gün 

içinde mahkemeye çıkarılacağı belirtilmiĢ, ayrıca bu kiĢilerin ailelerine de haber 

verilmesi hususu ifade edilmiĢtir. DeğiĢtirilen 20. maddeye göre ise usulüne göre 

verilmiĢ hakim kararı olmadıkça veya kanunca yetki verilmiĢ merciin yazılı emri 

olmadıkça kimsenin üstünün ve özel eĢyasının aranamayacağı belirtilmiĢtir. 21. 

maddeye göre ise kimsenin konutuna millî güvenlik, kamu düzeni, suç iĢlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve ahlâkın korunması veya baĢkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne 

göre verilmiĢ hâkim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmıĢ merciin yazılı emri 

bulunmadıkça; girilemeyeceği, arama yapılıp eĢyasına el konulamayacağı 

belirtilmiĢtir.  

             

            DeğiĢiklik yapılan 22. maddeye göre ise herkes, haberleĢme hürriyetine ve 

haberleĢmenin gizlilik esasına sahip olduğu belirtilmiĢtir. Buna göre millî güvenlik, 

kamu düzeni, suç iĢlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 
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veya baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiĢ hâkim kararı olmadıkça, yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 

kılınmıĢ merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleĢmenin engellenemeyeceği ve 

gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiĢtir. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat 

içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Yine hâkim kararını kırk sekiz saat içinde 

açıklar; aksi halde karar kendiliğinden kalkar. Anayasadaki düĢünce hürriyeti ile 

ilgili 26.maddeye baktığımızda yine değiĢikliklerin olduğunu ve düĢünce hürriyetinin 

kullanılmasında uygulanacak Ģekil, Ģart ve usullerin kanunla düzenleneceği 

belirtilmiĢtir. 

 

         Basın dıĢı kitle iletiĢim araçlarından yararlanma ile ilgili 31. maddenin ikinci 

fıkrası da kanunun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması 

sebepleri dıĢında, halkın bu araçlarla haber almasını, düĢünce ve kanaatlere 

ulaĢmasını ve kamuoyunun serbestçe oluĢmasını engelleyici kayıtlar koyamayacağı 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Dernek kurma hakkı ile ilgili olan 33. madde ise herkesin 

önceden izin almaksızın dernek kurabileceği, derneklere üye olma ve üyelikte kalma 

ile ilgili bir zorlama yapılamayacağı yönünde değiĢikliğe uğramıĢtır. Yine dernek 

kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak Ģekil, Ģart ve usullerin kanunda 

belirleneceği ve derneklerin kanunların öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılıp 

faaliyetten alıkonacağı ilgili maddede ortaya konulmuĢtur.   

 

             DeğiĢtirilen 34. maddede ise herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve 

saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüĢü düzenleme hakkına sahip olduğu belirtilerek, 

toplantı ve gösteri yürüyüĢü hakkının ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 

iĢlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya baĢkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği belirtilmiĢtir.             

Hak arama hürriyeti ile ilgili 36. maddede yapılan değiĢiklikte ise herkesin savunma 

hakkının yanında adil yargılanma hakkına da sahip olduğu belirtilmiĢtir. 38. 

maddeye de yeni bir fıkra eklendiği görülmektedir. Buna göre kanuna aykırı olarak 
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elde edilmiĢ bulguların, delil olarak kabul edilemeyeceği ve hiç kimsenin, yalnızca 

sözleĢmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden 

alıkonamayacağı ifade edilmiĢtir.  

 

 2001‟de yapılan değiĢiklikte, ailenin korunması ile ilgili 41. maddeye ise 

ailenin eĢler arasında “eĢitliğe dayalı” olduğu yönünde yeni bir ifade eklenmiĢtir. 

KamulaĢtırma ile ilgili 46. madde ise devlet ve kamu tüzelkiĢilerinin; kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, gerçek karĢılıklarını peĢin ödemek Ģartıyla, özel mülkiyette 

bulunan taĢınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve 

usullere göre, kamulaĢtırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkili 

olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 

          Sendika kurma hakkı ile ilgili 51. madde ise çalıĢanlar ve iĢverenlerin önceden 

izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluĢlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 

üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip olduklarını ve hiç kimsenin bir sendikaya 

üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı konusunda yenilikler 

getirmiĢtir. Söz konusu hakkın ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç iĢlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabileceği de ayrıca belirtilmiĢtir.  

 

            Ücrette adalet sağlanması konusundaki 55. maddeye de asgari ücretin 

tespitinde çalıĢanların Ģartları yanında ülke Ģartlarının da (ekonomik durumun) 

dikkate alınması gerektiği ifadesinin eklendiği görülür. 2001‟de yapılan değiĢiklik ile 

Anayasa‟nın seçme ve seçilme ile ilgili 67. Maddesinde değiĢiklikler olmuĢtur. 

Dilekçe hakkı ile ilgili olarak değiĢen 74. madde ise, ilgili makamlara ve TBMM‟ye 

yazı ile baĢvurma hakkı sağlamıĢtır. Ayrıca ikinci fıkraya eklenen “gecikmeksizin” 

ifadesi ile de baĢvurulara gerekli zaman içinde cevap verilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır. 
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1982 Anayasası, sınırlama rejimi, onun, devlet otoritesini özgürlükler 

aleyhine güçlendirme ve dolayısı ile bireyi devlet karĢısında ikinci plana atma 

eğiliminin ya da birey özgürlükleri karĢısında devletin kutsallaĢtırılmasının bir 

göstergesi sayıldığını söylemek mümkündür. 4709 Sayılı Kanunla 2001‟de yapılan 

anayasa değiĢikliğinin bu anlayıĢı tersine çevirmesi noktasında umut olduğunu 

görmek mümkündür. Fakat, birey lehine önemli açılımlar getirmesine karĢın, bu 

değiĢikliğin de beklenen ölçüyü tutturamadığını ifade etmek gerekir. Yapılan 

değiĢiklik ile 13. maddedeki genel sınırlama nedenlerinin kaldırılmıĢ olması olumlu 

bir geliĢmedir. Fakat genel sınırlama nedenlerinin pek çoğunun, bazı hak ve 

özgürlükler için özel sınırlama nedeni haline getirilmesi hususunun değiĢikliğin 

olumlu yanını zayıflattığı söylenebilir. Sonuç itibariyle, bütün bu geliĢmeler 

karĢısında Anayasa‟nın kısmen de olsa, devletin korunmasından bireyin korunmasına 

geçtiğini ve böylece birey devlet iliĢkisinde, biraz daha birey lehine bir geliĢmenin 

olduğunu söylemek mümkündür (Bulut, 2001: 62- 63).   

 

Ġnsan hakları ile ilgili olarak değerlendirmemiz gereken bir diğer önemli 

değiĢiklik de 5170 Sayılı Kanunla 07.05.2004 tarihinde yapılan değiĢikliklerdir. Bu 

noktada 10. maddeye bakılırsa; kadın ve erkeklerin eĢit haklara sahip olduğu ve 

devletin bu eĢitliğin sağlanması ile yükümlü olduğu belirtilmiĢtir. Ardından 15. 

maddede değiĢiklik yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklik ile ölüm cezasının kaldırılmıĢ 

olduğu görülmektedir. Bu değiĢikliği insan hakları açısından önemli bir geliĢmedir. 

Anayasa metninden ölüm cezası ile ilgili kaldırılan bir diğer ifade ise 17. maddedeki 

“mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile” ibaresi olmuĢtur.  

2004 yılında yapılan değiĢiklikteki bir diğer madde ise 30. maddedir. Buna göre 

kanuna uygun Ģekilde  kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçlarının, suç aleti 

olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemeyeceği veya iĢletilmekten 

alıkonamayacağı belirtilmiĢtir. Yine bir diğer değiĢiklik 38. maddede olmuĢtur. 

Maddenin dokuzuncu fıkrasının maddeden çıkarıldığı görülürken, son fıkrası da 

değiĢtirilmiĢtir. Buna göre ölüm cezası ve genel müsadere cezasının verilemeyeceği 

ve Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak 

üzere vatandaĢın, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemeyeceği belirtilmiĢtir. 
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2004 yılında yapılan bir diğer değiĢiklik ise 87. maddede olmuĢtur. TBMM‟nin 

görev ve yetkileri ile ilgili bu maddeden “mahkemelerce verilip kesinleĢen ölüm 

cezalarının yerine getirilmesine” dair ifade çıkarılmıĢtır. Dikkat edilirse 2004 

değiĢiklikleri, insan hakları noktasında çok önemli ilerlemeler ve geliĢmeleri 

getirmiĢtir.  

 

2004 değiĢikliklerinde insan hakları ile ilgili olarak üzerinde durmamız 

gereken çok önemli bir madde de 90. maddedir. Buna göre usulüne uygun yürürlüğe 

konulmuĢ temel hak ve özgürlüklere iliĢkin milletlerarası antlaĢmalar ile kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuĢmazlıklarda 

milletlerarası antlaĢmaların esas alınacağını bildiren yeni bir ifade eklenmiĢtir.  

 

 

 Genel olarak baktığımızda, tüm bu değiĢiklikler olumlu ve gereklidir. Bu 

değiĢikliklerin demokrasi ve hukuk devletinin daha iĢler hale gelmesi bakımından 

önemli ve olumlu bir adım olduğunu söylemek mümkündür.  Elbette her ne kadar bu 

değiĢiklikler yapılmıĢ olursa olsun, uygulama da en az bu değiĢiklikler kadar 

önemlidir. 

 

BaĢka bir ifadeyle Anayasada yapılan değiĢiklikler kadar, bunların yaĢama 

geçirilmesi de önemlidir. Bu değiĢiklikle Anayasanın bazı maddelerinde yer alan 

ölüm cezası ifadeleri gitmiĢtir. DeğiĢiklikle anayasada yer bulan kadın erkek eĢitliği 

ifadesi yine çok önemlidir. Bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaya 

devam edilmesi gerekmektedir.   

 

Kısaca Ģöyle bir bakarsak, Avrupa Birliği‟ne uyum süreci insan haklarının 

geliĢim sürecini de  ciddi anlamda olumlu bir Ģekilde etkilemiĢtir. Özellikle ölüm 

cezası ile ilgili olarak, anayasanın ilgili maddelerinden söz konusu ifadelerin 

çıkarılması 2001‟deki değiĢikliğe göre  daha ileri bir boyuttaki yaklaĢımı ortaya 

koymaktadır. Yani genel bir bakıĢ açısıyla yaklaĢıldığında tüm bunların demokrasi 

açısından da çok mühim olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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Avrupa Birliği ile bütünleĢme sürecinde, Anayasa değiĢiklikleri sık sık 

gündeme gelmektedir. Anayasada yapılıĢından itibaren birçok değiĢiklik yapılmıĢtır. 

Bundan sonrada yapılacak değiĢiklikler vardır. Aslında Avrupa Birliği süreci 

olmasaydı dahi, bu değiĢikliklerin yapılması gerekirdi. Çünkü bu anayasa topluma 

dar gelmekte, toplumun eriĢtiği dinamikleri yeterince yönlendirememektedir. 

Anayasalar, toplumla uyumlu oldukları ve çağdaĢ hükümler içermesi Ģartıyla, 

kendilerinden beklenen görevleri yerine getirebilirler (Bilir, 2005: 13). 

 

Öncesine ve sonrasına baktığımızda meĢruti monarĢiden ulus-devletin 

oluĢturulmasına, ulus-devletten hukuk devletinin kurulmasına, anayasa geliĢmeleri 

kural olarak evrimci bir çizgiyi izlemiĢtir. Son on-on beĢ yılda yapılan anayasal 

değiĢikliklerin, insan haklarının iyileĢtirilmesine ve siyasal rejimin 

demokratikleĢmesine sağladığı katkı yadsınamaz. Ancak, bu değiĢiklikler, çağdaĢ 

Türkiye‟nin kurumlarında hissedilen demokratikleĢme ihtiyacına yanıt vermekten 

çok uzak kalmaktadır. Türkiye‟nin iç dinamiklerinden ve uluslar üstü taahhütlerinden 

yola çıkarak yeni bir anayasa hazırlamak mümkündür. Hem dikey (insan hakları, 

demokrasi, hukuk devleti), hem yatay (doğa, birey, devlet) olmak üzere iki dizide 

toplanan üç kavramın, kanaatimizce yeni bir Anayasa‟nın ruhunu ve yapısını 

belirlemesi gerektiği düĢünülmektedir (Kaboğlu, 2002: 50,76). 

 

            5.8. 2010 ANAYASAL DÜZENLEMELERĠ’NDE ĠNSAN 

                    HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠ 

 

   Bu baĢlık altında 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonrası 

anayasaya giren düzenlemeler insan hak ve özgürlükleri açısından incelenmiĢtir. Bu 

incelemede söz konusu düzenlemelerin anayasaya insan hakları açısından getirdiği 

yeniliklere dikkat çekilmiĢtir.  

 

Kanun Önünde EĢitlik (1982 Ay. md. 10): 1982 Anayasası, kanun önünde 

herkesin eĢit olduğundan bahsetmektedir. Yine devlet, söz konusu bu eĢitliğin 
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yaĢama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. ĠĢte söz konusu bu maddeye, 2010 

yılında yapılan değiĢiklikle devletin eĢitlikle ilgili aldığı bazı tedbirlerin eĢitliğe 

aykırı sayılamayacağı ifadesi eklenmiĢtir. Bu değiĢiklik kapsamında çocuklar, 

yaĢlılar ve engelliler gibi korunması gerekenler için alınan tedbirlerin eĢitlik ilkesine 

aykırı olarak yorumlanamayacağı da belirtilmiĢtir. Dolayısı ile söz konusu değiĢiklik 

ile pozitif ayrımcılık hususu gündeme gelmiĢtir. 

 

Anayasamızın 10. maddesine 7 Mayıs 2004 tarihinde eklenen ikinci fıkranın 

ilk iki cümlesinde “kadınlar ve erkekler eĢit haklara sahiptir. Devlet, bu eĢitliğin 

yaĢama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” denmektedir. Bu fıkrada kullanılan 

“eĢitliğin yaĢama geçirilmesi” ifadesinden yola çıkılarak, gerçek hayatta böyle bir 

eĢitlik yoksa devletin kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yaparak bu eĢitliği fiilen 

sağlaması gerektiği söylenebilir. Keza aynı fıkraya 2010 halkoylaması ile onaylanan 

5982 sayılı Anayasa değiĢikliği ile eklenen “bu maksatla alınacak tedbirler eĢitlik 

ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi de kadınlar lehine pozitif ayrımcılık 

yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Kadınlar için pozitif ayrımcılık yapılabileceği 

gibi, çocuklar, yaĢlılar, özürlüler, harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile 

malul ve gaziler için de pozitif ayrımcılık yapılabilir. Zaten 2010 Anayasa değiĢikliği 

de bu imkânı vermektedir (Gözler, 2011: 100- 101). 

 

Yine eĢitlik yani herkesin kanun önünde eĢit olması konusu devam ederken 

değinilmesi gereken bir konu da, özellikle son dönemlerde gündemi de bir hayli 

meĢgul eden parmak izi alımı konusudur. KiĢisel verilerin korunması noktası da en 

az bu ele aldığımız madde kadar elzem ve önemlidir. Bu noktada son dönemde iĢ 

yerine giriĢ çıkıĢlarda personelin parmak izine dayanan geçiĢ sistemi 

uygulamalarından bahsedilirse, parmak izi alınmasının öncelikle Anayasa‟nın temel 

hak ve hürriyetlerin niteliği ve sınırlandırılması ile ilgili maddeler olan 12 ve 13. 

maddelerine ters düĢtüğü söylenebilinir. Aynı zamanda Anayasa‟nın özel hayatın 

korunması ile ilgili 20. maddesi de parmak izi alınması konusuyla tezat bir maddedir.  
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Yine bu konuda, Anayasa‟nın 17. maddesinde yer alan “Kimse insan 

haysiyetiyle bağdaĢmayan bir muameleye bağlı tutulamaz” ifadesi ile de uyuĢmama 

durumu söz konusudur. Gerek bahsettiğimiz kanun maddelerine ters düĢme ve 

gerekse kiĢi vicdanını ve güvenliğini rahatsız etme açısından, parmak izi alımı 

konusu, hak ve hürriyetler açısından tartıĢmalı bir durumdur.  

 

 Özel Hayatın Gizliliği (1982 Ay. md. 20): 1982 Anayasası‟nın söz konusu 

20. maddesi özel hayatın gizliliği konusundadır. Buna göre herkes özel hayatına ve 

aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Söz konusu madde 2001 

yılında değiĢikliğe uğramıĢtır. Bu değiĢikliğe göre milli güvenlik, kamu düzeni, 

genel ahlak ve sağlık ile baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

sebeplerinden herhangi birine bağlı hakim kararı veya kanunla yetkili kılınmıĢ 

merciin yazılı emri olmadıkça, kimsenin üstü ve özel eĢyasının aranamayacağı ve el 

konulamayacağı belirtilmiĢtir.  

 

            2001 yılında da değiĢikliğe uğrayan “özel hayat”la ilgili 20. maddeye 

2010‟daki anayasal düzenlemeyle, kiĢisel verilerin korunması eklenmiĢtir. Yani, 

herkesin kiĢisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiĢtir. 

Yine, bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını tespit etmesi de bu hak kapsamına 

girmektedir. Bununla birlikte kiĢisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde 

veya kiĢinin rızasına bağlı olarak iĢlenebileceği ifade edilmiĢtir. 

 

              YerleĢme ve Seyahat Hürriyeti  (1982 Ay. md. 23): 1982 Anayasası‟nın 

yerleĢme ve seyahat etme hürriyeti ile ilgili 23. maddesi de 2010 yılında değiĢikliğe 

uğrayan maddeler arasındadır. 

 

             YerleĢme ve seyahat hürriyeti ile ilgili 23. madde 2010‟daki anayasal 

düzenlemeyle; vatandaĢın yurt dıĢına çıkma hürriyetinin ancak suç soruĢturması veya 



230 

 

kovuĢturması nedeniyle ve hakim kararına bağlı olarak sınırlanabileceği 

belirtilmiĢtir.  

 

 Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları (1982 Ay. md. 41): 1982 

Anayasası‟nda “Ailenin Korunması” Ģeklindeki baĢlık 2010 değiĢikliği ile birlikte 

“Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” olarak değiĢmiĢtir. 2010 değiĢikliği ile ismi 

değiĢen maddeye ayrıca her çocuğun yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, ana ve 

babasıyla kiĢisel ve doğrudan iliĢki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu ifadesi 

eklenmiĢtir. Yine maddeye devletin çocuk istismarı, cinsellik ve Ģiddete karĢı 

çocukları koruyucu tedbirler alacağı konusu eklenmiĢtir. Bu son derece önemli bir 

geliĢmedir. 

 

  Toplu iĢ SözleĢmesi Hakkı (1982 Ay. md. 53):  “Toplu ĠĢ SözleĢmesi 

Hakkı” 2010‟daki düzenleme neticesinde “Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hakkı ve Toplu 

SözleĢme Hakkı” olarak değiĢtirilmiĢtir. 2010 düzenlemesi ile maddeye, iĢçilerin 

yanında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleĢme yapma hakkına sahip 

oldukları ifadesi eklenmiĢtir. Buna göre uyuĢmazlık çıkması durumunda tarafların 

UzlaĢtırma Kuruluna baĢvurulabileceği belirtilmiĢtir.  

 

 Dilekçe Hakkı (1982 Ay. md. 74): 1982 Anayasası‟nın 74. maddesi olan  

“Dilekçe Hakkı” maddesi, 2010‟daki düzenleme ile “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu 

Denetçisine BaĢvurma Hakkı” olarak değiĢtirilmiĢtir.   

 

2010‟daki değiĢiklik neticesi, 74. maddeye herkesin bilgi edinme ve kamu 

denetçisine baĢvurma hakkına sahip olmasını sağlayan ifade eklenmiĢtir. Kamu 

denetçisi (ombudsmanlık), idare ile ilgili Ģikayeti olan bütün vatandaĢların baĢvuruda 

bulunabileceği bir merciidir. Bu noktada değinilmesi gereken bir diğer husus 

ombudsmanlık kurumunun bir yargı mercii olmayıĢıdır. Söz konusu kurum, idari 

yargıya gitmesi gerekmeyen iĢlerin hızlı çözümünü sağlamaktadır. Bununla birlikte 

dava açmanın birey için daha pahalıya olması da bu kurumu,  önemli kılmaktadır. 12 
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Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulan paketin önemli maddelerinden biri de 

kamu denetçiliği adıyla ombudsmanlık sistemi olmuĢtur.  

 

(1982 Ay. md. 148): 1982 Anayasası‟nın 2010 değiĢiklikleri neticesinde 

insan hak ve özgürlükleri ile ilgili maddelerini incelemeye gayret gösterdik. Son 

olarak insan hak ve özgürlükleri açısından önemli bir değiĢiklik olan Anayasa 

Mahkemesi‟ne baĢvurma hakkını da belirtmek gerekir. Söz konusu düzenleme ile 

Anayasa Mahkemesi ile ilgili madde olan 148. maddeye, herkesin Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü 

tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiĢ olması Ģartı ile 

Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurabileceği belirtilmiĢtir. 

 

 Gerek 1961, gerek 1982 Anayasaları, Türkiye Cumhuriyeti‟nin, “demokratik 

bir hukuk devleti” olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, özellikle 1982 Anayasası, 

yargı yetkisinin sınırlanması yönünde bazı düzenlemelere yer vermiĢ, dokunulmayan 

iĢlemler kategorisi yaratmıĢ; bunun yanı sıra yargı bağımsızlığını etkileyen 

düzenlemelere yer vermiĢ; aynı Ģekilde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nu 

güvencesiz bir biçimde düzenlemiĢ; yine Anayasa Mahkemesi‟nin yetkilerini, 

baĢvuru yollarını, baĢvuran kiĢileri son derece sınırlı bir biçimde düzenlemiĢtir 

(Batum, 2011: 399).   

 

Tüm bunlara bakıldığında,  2010‟daki düzenleme neticesinde anayasaya 

kazandırılan bireysel baĢvuru hakkı, demokrasi açısından önemli bir geliĢmenin 

göstergesi olmuĢtur.  

 

            Anayasa‟da 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikler ile insan 

haklarının demokratik standartlara uygunluğundaki yükseliĢ dikkat çekmektedir. 

Çünkü Anayasa değiĢikliği yapan 5982 sayılı Kanun ile tanınan “kamu denetçiliği” 

ve “Anayasa Mahkemesine kiĢisel baĢvuru hakkı” gibi bir kısım temel haklar, kiĢileri 
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mağdur edici uygulamaları engelleyerek, bir tür, “bağlayıcılığı sağlayan” yaptırımlar 

olarak değerlendirilmelidir (Derdiman, 2011: 288).  

 

            5.9. YENĠ BĠR ANAYASA ĠHTĠYACI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLER 

 

Türkiye‟nin yeni bir anayasaya elbette ihtiyacı vardır. Söz konusu ihtiyacın 

baĢlıca iki nedeni vardır ki bunlardan birincisi, Türkiye‟nin bir  “anayasal 

demokrasi” olmayan mevcut durumu, ikincisi ise rejimini daha insani ve uygar bir 

toplumsal varoluĢ için dönüĢtürmek zorunda oluĢumuzdur. Ġster “bürokratik 

despotizm”, ister “yarı-demokrasi” ister “yarı-askeri rejim”, isterse “vesayetçi 

demokrasi” densin, karĢı karĢıya bulunduğumuz sistemin hem anayasal bir rejim 

olarak hem demokrasi olarak nitelenemeyeceği Ģüphesizdir. Bu sebeplerden 

Türkiye‟nin aynı anda hem “anayasal devlet” hem de bir “demokratik devlet” olmaya 

acilen ihtiyacı bulunmaktadır (Erdoğan, 2002: 32).  

 

21. yy‟da artık toplum sahip olduğu demokratik yapı nedeni ile barıĢ ve 

özgürlükten yana ve farklılıklarını değer olarak bilebilen bir yapı görmek 

istemektedir. Elbette ki bu noktada, milletin kendisiyle ilgili kararı kendisinin 

verebilmesi demokrasinin ve cumhuriyetin de ön koĢuludur. Türkiye‟de insan hakları 

ile ilgili sorunlar maalesef devam etmektedir. Dolayısı ile insan haklarının uluslar 

arası boyutlarda korunması da Türkiye‟yi ciddi anlamda ilgilendiren bir sorun haline 

gelmiĢtir. 

 

Türkiye‟nin uluslararası toplumun çağdaĢ, saygın ve onurlu bir üyesi olarak 

konumunu devam ettirebilmesi için en önemli konulardan biri, insan haklarına dayalı 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini her yönüyle ve bütünüyle 

gerçekleĢtirmektir (Aliefendioğlu, 2002: 128).  

 

Türkiye toplum olarak kendi milli iradesiyle bir anayasa yapamamıĢtır. 

Esasen, bizde anayasalar toplumun devlet için ortaya koyduğu bir yetki beratı 
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olmaktan ziyade, devletin topluma çizdiği sınırları gösteren bir vesayet belgesi 

mahiyetinde olagelmiĢtir. Halbuki eğer anayasa, toplumun devleti tanzim etmesine 

ve yetkilendirmesine aracılık eden bir cihaz ise, o zaman bu düzenleme ve 

yetkilendirmenin mahiyeti ve sınırlarına iliĢkin temel ilkeleri toplumun kendisi 

belirleyebilir demektir. Bu da, sosyo-politik organizasyonun toplumsal bir mutabakat 

temeline dayanmasını gerektirir. Daha bildik bir ifadeyle, anayasa bir “sosyal 

sözleĢme” belgesi olmalıdır. Sosyal sözleĢme, yurttaĢların devleti kurup  

örgütlendirdiği ve yetkisinin sınırlarını belirlediği bir belge niteliğini taĢımalıdır 

(Erdoğan, 2002: 32- 33).  

 

ĠĢte tüm bu bilgilerin ıĢığında diyebiliriz ki toplumsal mutabakat yani bir nevi 

sosyal sözleĢme ile karĢılıklı anlaĢmayı barındıran bir anayasa sorunların çözümünde 

temel ve asli bir görevi tam anlamı ile üstlenebilmektedir. Ayrıca tüm bunların 

yanında, toplumun iradesini kullanarak her türlü sorunun çözümünde kendisini 

muhatap olarak görebilmesi de mümkün görülmektedir.  

 

Türkiye‟nin gerçekten çağdaĢ, uygar ve insani bir sosyo-politik sisteme 

kavuĢabilmesi için temel sorunlarını barıĢçı bir biçimde ve karĢılıklı olarak 

birbirlerini anlayan bir ruh hali içinde çözmesi ciddi bir zarurettir... Türkiye 

toplumunun bu barıĢçıl çerçeveye ulaĢmasının meĢru ve gerçekleĢtirilebilir yolu ise, 

kendi içinde geliĢtireceği kamusal tartıĢma sürecinin sonucu olarak gerçekleĢtireceği 

toplumsal mutabakatı bir Anayasa‟da kayıt altına almasıdır. ĠĢte bu nedenlerle de 

toplum olarak kendi anayasamızı yapmaya ciddi manada ihtiyacımız olduğunu 

söylemek gerekir (Erdoğan, 2002: 33- 34). 

 

Türkiye geliĢmekte olan bir ülkedir. “GeliĢmekte olan ülkelerde 

demokratikleĢme ve serbest pazarın insan haklarını korumanın baĢlıca yolları olduğu 

görüĢü de yaygın kabul görmektedir. Ancak bu yanlıĢ bir düĢünce biçimidir. Çünkü 

demokratikleĢmenin çok partili seçimlerle özdeĢleĢtirildiği, bunun sonucunda da 

geliĢmekte olan birçok ülkede “her Ģey yapılabilir” ilkesiyle hareket eden siyasal 

partilerin daha fazla oy almak ve iktidara sözüm ona demokratik yoldan gelebilmek 
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için, çoğu zaman, onlara oy verenlerin “hoĢuna giden” ama insan haklarına (bu arada 

oy verenlerin de insan haklarına) zarar veren Ģeyler vaat etmekten çekinmedikleri 

gözden kaçırılmaktadır” (Gündoğan ve Günay, 2004: 47).  

 

Toplumumuzun, kökleri aslında Cumhuriyet Dönemi‟nin baĢlarına kadar geri 

gitmekle beraber son on beĢ yılda iyice belirginleĢen gerilim yaratıcı kimi temel 

problemlerin çözümü ancak toplumsal bir mutabakat temeli üstünde mümkün olabilir 

(Erdoğan, 2002: 33).  

 

Yine bu noktada, anayasanın yapılıĢı ile ilgili esas yani içerik ve metoda 

bakılması hususları önem kazanmaktadır. TartıĢmasız bir konuda elbette ki her 

açıdan demokratik yöntemlerle yapılması gerektiği hususudur. Bu durum zaten 

evrensel normlar ile belirlidir. Yani 1961 ve 1982 Anayasalarının yapılıĢ 

yönteminden ne kadar uzaklaĢılırsa o kadar demokratik yönteme yaklaĢılmıĢ olur 

denilmesi yanlıĢ bir ifade olmaz. Neticede 1961 ve 1982 Anayasaları, serbest bir 

tartıĢma ortamında ve halkın demokratik temsilcileri tarafından yapılmamıĢtır.   

 

Yine kadın-erkek eĢitliği konusunun da ayrıntılı bir Ģekilde ele alınması 

gerekmektedir. Elbette birtakım değer yargılarının toplumda aniden değiĢmesi çok 

zordur. Kadın erkek eĢitliğinin pratikte yasa ile paralel duruma gelmesi belirtildiği 

üzere zordur ancak bunun sağlanmasının ilk ve en önemli adımı yine hukuki bir 

zeminde atılan adımdır. Pozitif ayrımcılığın önemi iĢte bu noktada bir kez daha 

gözler önüne serilmiĢ olur. Belirtilmesi gereken çok önemli bir noktada amaçlanan 

Ģeyin eĢitsizliği gidermek yada var olan eĢitsizliği gidermek yolunda çaba sarf 

etmektir. 

 

Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri, kadın erkek eĢitliği yönünde 

atılan adımlardır. Ne yazık ki bu adımlar 1920 ve 30‟lu yıllarda gerçekleĢtirilenlerle 

sınırlı kalmıĢ, sonraki anayasalarda çağın gereklerine uygun yeni düzenlemeler 

yapılmamıĢtır. Bu nedenle Türkiye‟de yeni bir anayasa değiĢikliğinde, her Ģeyden 
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önce “kadınların  hukuksal eĢitlik” talepleri yani “hukuksal anlamda var olsalar” 

dahi, bazı toplumsal, geleneksel engeller ya da alıĢkanlıklar nedeniyle uygulamaya 

geçirilemeyen ve gerçekleĢmeyen eĢitliğin, hukuk yardımı ile gerçekleĢtirilmesine 

yönelik düzenlemeler” çerçevesinde, “eĢitlik ilkesinin yeniden ifade edilmesi”, 

“Parlamento” dahil kamu kurumlarında kadınların eĢit temsilinin öngörülmesi”, 

“siyasal partilere iliĢkin maddede bir değiĢikliğin yapılması” zorunludur (Batum, 

2011: 276).  

 

Kadın hakları konusundaki ilerlemeler bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi ve 

demokratikleĢmesi ile de paralellik arz etmektedir. Yani kadınlar ile ilgili eĢitlik 

problemleri aĢıldıkça sosyal kalkınma hızı da artar. Bir diğer önemli konu ise “çocuk 

hakları” dır. 2010‟daki değiĢiklik ile çocuklar konusunda daha geniĢ haklara yer 

verilmiĢtir. Yeni anayasa çerçevesinde insan hakları açısından irdelenmesi gereken 

bir diğer husus da “eĢcinsel hakları” dır. Zira özellikle Avrupa Birliği müzakereleri 

kapsamında önümüzdeki süreçte konunun gündeme gelmesi muhtemeldir. EĢcinsel 

kiĢiler, sadece cinsel yönelimleri nedeniyle iĢlerinden çıkarılmaları sonucunda, 

içinde kaldıkları güç koĢulları  “eĢitlik” yanlısı ve “ayrımcılık” karĢıtı talepleri ile  

gündeme taĢımakta ve insan haklarını koruyan maddeleri içeren düzenlemelerin bu 

konuda da  güncel hayatta var olmasını talep etmektedirler. 

 

Yeni bir anayasa kapsamında hayvan haklarının da ele alınması önemlidir.  

Bu konuda duyarlılık gittikçe artmaktadır. Ancak halen istenilen noktada olunduğu 

söylenemez. Yapılan çalıĢmalara bakıldığında hayvan hakkı ile ilgili geliĢme 2004‟te 

5199 sayılı “Hayvan Hakları Kanunu‟nun yayımlanmasıdır. Söz konusu kanunun 

amacı, ilgili kanunun birinci maddesinde hayvanların rahat yaĢamalarını ve 

hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve 

eziyet çekmelerine karĢı en iyi Ģekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin 

önlenmesini sağlamak olarak ele alınmıĢtır. Kanunun gerekçesi, ikinci maddesinde 

ele alınmıĢtır. Tüm bu konular birlikte değerlendirildiğinde Anayasanın kapsamının 

geniĢliği yada yöntemi veya ideal anayasa konusundaki sorular ile mutlaka ki 

karĢılaĢılır.  
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Tüm bu değerlendirmeler neticesi demokratik temellere dayalı, farklı bir 

Anayasa‟nın oluĢturulması gerektiği konusuna değinilmeye çalıĢılmıĢtır. ĠĢte bu 

noktada Anayasa‟nın nasıl olması gerektiği sorusunun cevabı daha detaylı bir 

biçimde izah edilebilinir. 

 

Nasıl bir anayasa olması gerektiği sorusunu cevaplandırmak Anayasa‟nın 

nasıl yapılacağı sorusunu cevaplandırmaktan daha zordur. Çünkü, yönteminin 

demokratik olması gerektiği düĢüncesine yurttaĢların karĢı çıkması beklenmez.    

Ama Anayasa‟nın içeriği konusunda bütün gruplar arasında, birtakım temel ilkeler 

dıĢında, tam bir fikir birliğine varmak da kolay değildir. Ayrıntıya girildiğinde dünya 

görüĢü farklılıklarının su yüzüne çıkması kaçınılmazdır. Yöntemin demokratik 

olması bu nedenle de hayati bir önem arz etmektedir. Anayasa yapımı sürecinden 

nasıl bir mutabakat ortaya çıkacağı önceden kestirilemez. Ama yöntem tartıĢmacı ve 

katılımcı olduğu ve hiç bir grup bu süreçten dıĢlanmadıkça bu mutabakata kimsenin 

itirazı olmayacaktır. Mamafih, eğer çoğunlukçu demokrasi değil de bir “anayasal de-

mokrasi” kurmak düĢüncesi varsa, demokratik yoldan varılacak mutabakatın bile 

belli bir sınır çizgisi olmak zorundadır. Bu sınırları Ģu Ģekilde özetlemek 

mümkündür: (1) insan hakları her halükarda saklı tutulacaktır; (2) hukuka bağlı 

olmayan hiç bir otorite kurulmayacaktır, (3) hiç bir ideolojik projeye bağlayıcılık 

kesinlikle tanınmayacaktır; (4) dini veya ideolojik nedenlerle yurttaĢlar arasında 

ayrım yapılabilmesine fırsat tanınmayacaktır; (5) kamusal müzakereye ve siyasete 

katılımdan hiç bir grup dıĢlanmayacaktır (Erdoğan, 2002: 35). 
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DÖRDÜNCÜ KESĠM 

GENEL DEĞERLENDĠRME 

6. BULGULAR, ÖNERĠLER VE GENEL SONUÇ 
 

AraĢtırmanın bu son bölümünde çalıĢma sentezlenmiĢ ve elde edilen sonuçlar 

ortaya konulmuĢtur. Bu anlamda bölüm, bulgular ve öneriler ile genel sonuç 

baĢlıklarından oluĢmuĢtur. 

 

6.1.  BULGULAR VE ÖNERĠLER  

 Bulgu-1: Ġnsan hakları, bireylerin sırf insan olmalarından ötürü sahip 

oldukları, dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez haklardır. Birey baĢta temel hak ve 

özgürlükler olmak üzere birçok hakka sahiptir. Ancak bunların kullanımı ve 

belgelerde yer alma Ģekilleri, durumu ve ideale doğru yol almaları uzun bir süreci 

kapsamaktadır. 

 

Öneri-1: Osmanlı Devleti‟nden günümüze kadar Türk anayasal geliĢmeleri 

dolayısı ile insan hakları; ilgili ulusal, evrensel geliĢme ve değiĢmeler çerçevesinde 

çok yönlü olarak incelenmelidir. Bu kapsamda çalıĢmamızda olduğu gibi Osmanlı 

Devleti‟ndeki geliĢmelerin ardından 1921-1924-1961 ve son olarak 1982 Anayasaları 

öncesinde ve sonrasında yaĢanan olaylarla birlikte ele alınıp ayrıntılı olarak 

değerlendirilmeli ve gereken çıkarımlar yapılmalıdır. 

  

Bulgu-2: 1921 Anayasası Osmanlı-Türk Anayasa tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti‟nin çöküĢ sürecinde yeni Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin kuruluĢu aĢamasında meydana gelmiĢtir ve bir çerçeve anayasa 

niteliğindedir.   
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Öneri-2: 1921 TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu,  milli mücadeleyi düzenlemesi için 

oluĢturulmuĢtur. Bu geçiĢ döneminin Ģartları gereği temel felsefe; ülkenin 

bağımsızlığa kavuĢması ve egemenliğin kayıtsız Ģartsız millete verilmesi olarak 

yorumlanmaktadır. Dolayısı ile 1921 Anayasası gayet kısa ve taslak bir anayasa 

metni halindedir ama sonra oluĢturulan yasa metinlerine örnek teĢkil etmesi nedeni 

ile de önemli görülmelidir ve insan hakları konusu (pozitif hukukta yer aldığı Ģekilde 

temel hak ve hürriyetler) takip eden süreçteki anayasalarda çok daha ayrıntılı bir 

Ģekilde iĢlenmiĢtir. Dolayısı ile TeĢkilat-ı Esasiye Kanununu, kendi döneminin 

Ģartları açısından sahip olduğu eksiklikler nedeni ile fazlaca eleĢtirmek anlamlı 

değildir. Neticede 1921 anayasası bir kurtuluĢ mücadelesinin ardından gelen dönemi 

yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 1921 Anayasası ülkenin kurtarılmasına 

odaklı bir kısa metindir ve milleti her yönü ile ele alabilen bir Anayasa için hazırlık 

niteliğindedir. 

 

Bulgu-3: 1921 Anayasası olan TeĢkilat-ı Esasiye‟den hemen 3 yıl sonra 1924 

Anayasası hazırlanmıĢtır. Anayasaların hazırlanıĢı ve uygulama alanı bulması 

önemlidir ve bu süre kısa olarak telakki edilebilinir. Ayrıca hızlı bir Ģekilde diğer bir 

anayasaya geçiĢin olumsuzlukları da görülebilinir. 

 

Öneri-3: Cumhuriyet 1923‟te kurulmuĢ ve artık yeni bir rejim ile ülke  

yönetilmeye baĢlamıĢtır. Dolayısı ile yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmuĢ ve 

çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu arada diğer anayasanın ciddi anlamda eksiklikler 

barındırdığını da eklemek mümkündür. Bu Anayasa kapsamı ile 1921 Anayasası‟nın 

çok üstündedir. Sürecin kısalığı gibi konular gündeme taĢınsa da yeni yönetim 

anlayıĢı ile yeni bir anayasanın varlık bulması hususu paraleldir ve olması gerekli bir 

adımdır ancak belirtilmelidir ki kapsam her ne kadar geniĢlerse geniĢlesin 

uygulamada sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Yine bu anayasa da yapıldığı dönemin içinde 

bulunduğu Ģartları ile beraber değerlendirilmeli ve uyum alanına bu Ģekilde 

bakılmalıdır. 
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Bulgu-4: 1921 Anayasası kapsam darlığı ve çeĢitli baĢka sebepler ile 

değiĢtirilmiĢ ve 1924 Anayasası yapılmıĢtır. Bu noktada “yeni bir devlet” anlayıĢının  

“yeni bir birey” anlayıĢı olması normaldir. Ancak 1924 Anayasası da insan hakları 

noktasında eksiklikler taĢımaktadır. Buna rağmen yeni bir anayasa ancak 1961 

yılında yapılabilmiĢtir. 

 

Öneri-4: 1924 Anayasası‟nda hürriyetler konusunda yaĢanan sıkıntılar ve 

ülkenin 1950–1960 yılları arasındaki ortamının ardından 1961 Anayasası 

oluĢturulmuĢtur. 1924 Anayasası elbette zaman içerisinde değiĢikliklere uğramıĢtır 

ancak yeni bir anayasanın yapımı çeĢitli sosyal oluĢumların ardından 1961 tarihini 

bulmuĢtur. Bu arada belirtilmelidir ki ciddi anlamda kapsamlı bir anayasadır. 

  

1961 anayasası bireye önem veren özgürlükçü ve 1924 Anayasası‟ndan daha 

uzun bir yapıdadır. Ġnsan hakları açısından zengin bir yapı sergilemesi de zaman 

içerisinde geliĢen bir anlayıĢın sonucudur diyebiliriz. Ancak sonrasında yaĢanan 

olayları göz önüne aldığımızda 1961 Anayasası‟nın da kapsamının yeterli olmadığını 

söylememiz gerekmektedir.  

 

Bulgu-5: Özgürlükçü bir yapıda olduğu ifade edilen 1961 Anayasası bir 

takım eleĢtirel yaklaĢımlara göre görünüĢte özgürlükçü bir yapıya sahiptir. 

Olağanüstü durumlarda nasıl bir duruĢ sergilenmesi gerektiği gibi konularda birtakım 

eksiklikleri vardır.  

 

Öneri-5: 1961 Anayasası, özgürlükçü bir anayasa olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak yaĢanan olaylarla birlikte geliĢen bunalımlı dönemde 

anayasa yetersiz kalmıĢ ve bir ordu müdahalesi ile karĢı karĢıya kalınma durumu 

engellenememiĢtir. Dolayısı ile bir anlamda yine bir kriz dönemi Anayasası olmaktan 

kurtulamamıĢtır. ĠĢte bu sebeplerden yapılması muhtemel Anayasa‟nın hem çerçevesi 

geniĢ olmalı hem demokratik usul ve esaslarda olmalı hem de geniĢ bir mutabakata 

dayanmalıdır. 



240 

 

 

Bulgu-6: 1982 Anayasası‟nda da 1961 Anayasası‟nda olduğu gibi, haklar ayrı 

ayrı baĢlıklar altında düzenlenip genel anlamda bir bütünlük ve kapsam 

oluĢturulmuĢtur. Ancak 1961 Anayasası‟na kıyasla özgürlük yerine otoriteye ağırlık 

verilmiĢ olması ve temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlandırmaların yoğunluğu 

eleĢtiri konusu olagelmiĢtir. Bu açıdan 1982 Anayasası çağdaĢ bir toplumun 

demokratik taleplerini karĢılamaktan ve evrensel hukuk ilkeleriyle uyuĢmaktan uzak 

bir yapıdadır denilmiĢtir. 

 

Öneri-6: 1982 Anayasası‟na baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti‟nin temel 

ilkelerini koruduğunu görmekteyiz. Ancak bunun yanında demokratik bir anayasadan 

beklenen, hak ve özgürlüklerin aĢırı biçimde sınırlanmaması hususu ve otoritenin 

yanlıĢ bir biçimde kuvvetlendirilmesi konularında ciddi anlamda eleĢtirilere maruz 

kalmıĢtır. DenilmiĢtir ki: 1982 Anayasası, Türkiye gibi yapısı adeta bir mozaik olan 

bir ülke için ideal olamamıĢtır. Bu noktada yapılan anayasalarda halkın kendi 

iradesini rahatlıkla görebilmesi noktası büyük önem kazanmaktadır. 

 

Bulgu-7: YaĢadığımız coğrafyada konumuz gereği bütün incelemelerimizden 

anlaĢılacağı üzere Osmanlı‟dan günümüze kadar anayasa değiĢiklikleri süregelen bir 

Ģekilde yapılmıĢtır. Ancak anayasalarla ilgili gerek bütünsel gerekse kısmi değiĢiklik 

çalıĢmaları bir türlü beklenen sonucu verememiĢtir. ĠĢte bu noktada halkın iradesini 

anayasa metnine yansıtması ve bunu orada görebilmesi, anayasaların varlık 

bulmasında uyulması gereken en önemli gerekliliktir diyebilmekteyiz.  

 

Öneri-7: Bu noktada konuya bir bütün olarak bakılması ve yine bir bütün 

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani, konu geçmiĢi ve bugününün yanında 

geleceği ile de değerlendirilmelidir. Böyle bir bakıĢ açısı ile hazırlanan anayasalar 

ancak topluma hitap ve uyum konusunda ideali veya ideale en yakın sonucu verebilir 

diyebiliriz. 
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Bulgu-8:  Anayasalar devletlerin hem ulus düzeyinde hem de uluslararası 

düzeyde kimliğini ortaya koyması açısından önemli belgelerdir. Ġnsanın devam eden 

düzen içerisindeki duruĢunun sembolü ve aynı zamanda varlığının da kanıtıdır. 

Anayasalar aynen toplumların, kültürlerin değiĢtiği gibi değiĢen yani bir anlamda 

yaĢayan varlıklardandır. DeğiĢen toplumsal yapı ile uyumlu olmak durumundadır. Bu 

değiĢimler ile ilgili bir tespitte yine anayasaya olan inancın zayıf olduğu ülkelerde, 

anayasaların değiĢiklik taleplerine karĢı bir direnç gösterilmediği Ģeklindedir. 

 

Öneri-8: Anayasaların ulusal ve uluslararası değiĢen dünya koĢullarına 

uyarlanmalıdır ki ruhu ile de uygulama alanında tam anlamı ile varlık bulabilsin.Yine 

hazırlandıkları dönemin somut olayları üzerinde de gerektiği kadar durulmalıdır ki 

zihniyet açısından da geniĢ ve kapsamlı bir bakıĢ açısı yakalanabilsin. Yani, 

insanların bilinç düzeyi, sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanım konusundaki 

nitelikleri çok önemlidir ve zaman içinde yerleĢmiĢ yanlıĢ algı ve düĢünce 

kalıplarından uzaklaĢılması da gerekmektedir. 

 

 Bulgu-9: Türkiye‟de insan hakları konusu anayasalarda yapılan tüm 

düzenleme ve değiĢikliklere rağmen istenilen düzeye yani ideale bir türlü 

ulaĢamamıĢtır ve bu konuda istikrarlı bir çözüm metodu da sağlanamamıĢtır.  

 

 Öneri-9:Anayasa‟da yer alan hususların yani maddelerin hayatta yer 

bulmaları, yansımaları farklı olmaktadır. Her ne kadar anayasanın hazırlanıĢı 

esnasında olması gereken demokratik zeminin önemi çok büyük olsa da zaman 

içerisinde o toplumda yer etmiĢ genel kabullerin bir anda değiĢmesi de çok zordur. 

Kadın erkek eĢitliğini anayasa maddeler itibarı ile sağlamıĢtır ancak bu durumun 

hayatta kendine bulduğu yer tartıĢmalıdır. Yine devlete olan bakıĢ açısı, onun otorite 

sembolü olarak görülüp alıĢılagelmiĢ bir Ģekilde kutsallaĢtırılması da bireysel 

özgürlükler ve bunların anayasada yer bulmasının önündeki ciddi eleĢtiri konularıdır. 

Ġnsanların bu noktada sorgulayıcı, araĢtırmacı yani bilinçli olması ve böylece insan 

hak ve özgürlüklerinin sınırının çizilmesi gerekir. Sonuçta bu Ģartlar dahilinde, 

bahsedilen bu hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır.  
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6.2. GENEL SONUÇ 

 

 

Ġnsanoğlu doğduğu günden ölene kadar belli süreçlerden geçer. Söz konusu 

bu süreçlerin her biri kendi içinde vazgeçilmezleri ve belli kural ve kaideleri içerir. 

Bu noktada yaĢamak için insan, her türlü koĢula uymaya çalıĢırken çevresini de 

kendi yaĢantısına uygun hale getirmeye çalıĢmıĢtır. Yine bu alanda uzun mücadeleler 

sonucu insanın bazı temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu gerçeğine dayanarak 

insan hakları kavramı ortaya çıkmıĢtır.  

 

Ġnsan hayatının gerçek anlamı, insan hak ve özgürlüklerinin sınırları 

ölçüsündedir. Ġnsan toplumsal bir varlıktır ve bu ortamda bütün hayatını geçirir. 

Dolayısı ile bu durum bir düzenin, o düzeni koyduğu kurallarla kontrol eden bir 

yönetimin var olmasını zorunlu kılmıĢtır. Devletin bu ifade edilenler doğrultusunda 

sorumlulukları bulunmaktadır.  

 

Bu çalıĢmada ise 1876‟dan itibaren Türk Anayasaları ve öncesindeki önemli 

hukuksal belgeler “insan hak ve özgürlükleri” açısından incelenmeye çalıĢılmıĢ ve 

insan hakları kavramı ulusal ve uluslar arası hukukta irdelenmiĢtir. Sened-i Ġttifak ve 

Tanzimat Dönemi‟nden itibaren baĢlayıp 2010‟da yapılan son anayasal 

düzenlemelere kadar getirilen çalıĢma insan hakları bağlamındaki çıkarımlarla 

sonlandırılmıĢtır. 

 

Günümüzde dünyada yaĢayan insanlar ve toplumlar insan hakları sorununu  

çözebilmiĢ değillerdir. Bu anlamda ülkemizde de insan hakları açısından istenen 

noktada olunmadığı aĢikardır. Bu yüzden insan hakları tarihsel bir süreçte tüm 

detayları ile ele alınmalıdır. 

 

 Türk demokrasisi ve insan hakları açısından değerlendirilmesi gereken  

belgelerden, 1808‟de Sened-i Ġttifak varlık göstermektedir. Demokratik bir düzeni 
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öngören bu belge, padiĢahın iradesini kısıtlayan bir niteliğe sahip olmakla bireye ve 

insan hak ve özgürlüklerine doğru atılan ilk adım olarak değerlendirilebilir. 

  

 Sened-i Ġttifak‟tan sonra Tanzimat Dönemine girilmiĢtir. Tanzimat süreci, 

devlet yönetimini yeniden yapılandırma amacına hizmet etmiĢtir. Bu dönemler 

incelendiğinde, toplumsal yapının bir ürünü olmaktan ziyade mevcut yönetimin 

modernleĢme anlamında ortaya koyduğu çalıĢmalar olduğunu vurgulamak 

mümkündür. 

 

 Ġlk Türk Anayasası olan 1876‟daki Kanun-i Esasi, insan hakları noktasında 

açık ve net bir yapıdadır. Yine bir geçiĢ dönemi anayasası olarak, TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu gelmektedir. 1921‟de çıkarılan kanun, bir anayasada olması gerekli her Ģeyi 

ihtiva etmemesine rağmen kurulan yeni devletin ilk anayasası olması ve içinde 

bulunulan Ģartları nedeni ile önemlidir. Meclis tarafından hazırlanan anayasanın en 

önemli özelliği kurucu bir belge olmasıdır. 1924 Anayasası‟na bakıldığında daha 

geniĢ ve kapsamlı bir anayasa karĢımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 1924 

Anayasası‟nın yapımında, Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirgesi ve Fransız Devrim‟i 

sonucu geliĢen koĢullardan yararlanıldığını söylemek gerekmektedir. Yine üzerinde 

önemle durulmalıdır ki: Bu süreçte demokrasi ve insan hakları kavramının 

yerleĢmesi kolay değildir. Ulusal egemenlik kavramı ile beraber, insan haklarının 

geliĢmesi için uygun zeminde oluĢmaya baĢlamıĢtır. Böylece Cumhuriyet ile birlikte 

Türkiye, insan haklarına dair olması gereken uygulama ve değerleri giderek 

bünyesine uygun bir hale getirmeye baĢlamıĢ ve bu yönde adımlar atılmıĢtır. 

 

  1924‟ten sonra 1961 Anayasası‟na gelindiğinde insan hakları anlamında yine 

geliĢmeler görülmektedir. 1961 Anayasası ile özgürlükçü bir geliĢim sağlandığını 

söylemek gerekir. Cumhuriyet‟ten 1961 Anayasası‟na kadarki geçen süre çeĢitli 

demokratik mücadelelerle geçmiĢtir. Bu anlamda 1961 Anayasası, Cumhuriyet 

tarihinin en demokratik ve en özgürlükçü Anayasa metni olma özelliğine sahiptir.  
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 1961 Anayasası özgürlükçü bir anayasadır. Temeli özgürlüğe dayalı bu 

anayasa, özgürlüğe dair sınırlandırmaları istisna durumlar çerçevesinde 

değerlendirmiĢtir. Ancak 70‟li yıllara gelindiğinde Ģartlar maalesef değiĢmiĢtir. 

Bunun en açık örneğini 1971 yılında bazı maddelerde yapılan değiĢikliklerde görmek 

mümkündür. 1980‟li yıllara gelindiğinde bu anlayıĢ hemen hemen büyük ölçülerde 

değiĢiklik göstermiĢtir ki 1982 Anayasasında bu durumu açık bir Ģekilde 

görmekteyiz. Yani, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası‟nın özgürlükçü yönünü 

köreltmiĢtir ifadesi yanlıĢ bir söylem değildir. 

 

 Genel olarak bakıldığında, Sened-i Ġttifak ile baĢlayan ve Tanzimat ile devam 

eden insan hakları konusunun günümüze kadar geliĢerek geldiğini söylemek 

mümkündür. Bunun yanında bu hususlar değiĢen ve geliĢen süreçlerde farklı 

biçimlerde ele alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

 

 Türkiye‟de insan hakları konusunda elbette öncelikli olarak anayasal boyutta 

güvenceler olması tartıĢmasız çok önemlidir.2011 yılına gelene kadar 1982 

Anayasası‟nda birçok değiĢiklik yapılmıĢtır. Ancak bu değiĢiklikler insan hakları 

noktasında büyük bir atılıma imza atacak düzeyde değildir zaten yapılan değiĢiklikler 

anayasanın yapısal bütünlüğünün dıĢına çıkılması gibi durumları da beraberinde 

getirdiğinden, netice çok sağlıklı olmamıĢ ve yeni bir anayasa yapımı çalıĢmaları 

konusu gündemdeki yerini değiĢmez bir biçimde almıĢtır. Sonuç itibariyle ülkemizde  

insan haklarının gerçek karakterinin belirlenmesi ancak, evrensele uzanan, detaylı ve 

çerçevesi geniĢ yasal ve anayasal düzenlemelerle ve bu düzenlemelerin hukuki ve 

demokratik zeminlerde varlık bulmaları ile çözümlenebilir. Yani önemle üzerinde 

durulduğu üzere, herkesin katıldığı bir demokrasi ve hukuk devleti anlayıĢı esas 

hedeftir. ġu da unutulmamalıdır ki, uluslararası normlara uygun olarak insanın hak 

ve özgürlüklerini net bir Ģekilde ortaya koymak ancak bu Ģekilde gerçekleĢebilir.  

 

Ġnsan haklarının ihlal edilmesi gibi geliĢtirilmesi de mutlaka insana aittir.  

Dolayısı ile bu süreci ideale yaklaĢtırma noktasında her bir bireyin katılımı çok 

önemli ve değerlidir. Konuya anayasaların devlet ile birey arasındaki anlaĢma olduğu 
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çerçevesinden bakarsak bireyin taraf olduğunu ve bununla birlikte devletinde 

uygulama noktasında çok büyük görevler üstlenmesi gerektiğini unutmamalıyız 

diyebiliriz. ĠĢte bu durum da demokrasinin en tabii gereklerinden birisidir.   

 

Bu noktada ifade edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de insan 

hakları konusunda idarenin duruĢu ve gösterdiği hassasiyettir. Ancak bireyin de 

görev ve sorumluluklarını tam anlamıyla bilmesi ve ödevlerini yerine getirmesi 

gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle birey, hakları ile ilgili geleceğini belirlemede 

mutlak etkili bir durumdadır ve bu açıdan bilinmesi gereken temel hak ve 

hürriyetlerin sınırı da yine önemlidir. Sonuç olarak böylece devlet ile millet arasında 

bir güven ortamı sağlanarak, temel hak ve hürriyetlerin anayasalarda öncelikli ve 

daha etkin hale gelmesi için gerekli adımlar atılmıĢ olur. 

 

Konu irdelenmeye ve bu noktada genel anlamda değerlendirmelere devam 

edilmek ile evrensel bir bakıĢ açısının ve uluslar arası iliĢkilerin de önemi fark 

edilmiĢ olmaktadır. Anayasa insan ve toplum için ne ifade eder yada nasıl olmalıdır 

sorularının cevabında öncelikli kıstas uyumlu olması ve toplum içindeki farklı 

kimliklerin çatıĢmasını değil birlikte uyumunu öngörmeli olmalıdır. Bunun yanında 

birlikte yaĢama düĢüncesinin ön plana çıkması, halkın katılımın yoğunluğu, hukukun 

temel değerleriyle uyumlu olması son derece önemlidir. Yeni anayasa insan merkezli 

olmalı; barıĢ, özgürlük ve güven esaslarına dayanmalı; ve yine adil olduğu kadar 

eĢitlikçi bir yapıya da sahip olmalıdır. 

 

1982 Anayasası ile ilgili birçok değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu değiĢikliklerle 

Türk anayasal sisteminde temel hak ve özgürlüklerin çerçevesi geniĢletilerek önemli 

atılımlar yapıldığını söylemek mümkündür. Yine özgürlükler açısından önemli kabul 

edilebilecek yenilikler vardır ve demokrasinin daha iĢler hale gelmesini sağlamak 

açısından yapılan düzenlemeler ciddi anlamda önem arz etmektedir. Dolayısı ile  

insan hakları konusunda ideale yaklaĢmak hususunda neler yapılabilir konusunu 

incelediğimizde mevcut Anayasa‟nın değiĢtirilmesi gerektiği gerçeği ile 

karĢılaĢmamız kaçınılmazdır. 
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Yeni bir anayasa bu noktada insan merkezli olarak insanın sadece hak ve 

özgürlüklerine saygılı bir duruĢ ile değil, onun hak ve özgürlüklerini, varlık nedeni 

olarak algılayan anlayıĢ ile ortaya konabilir. Bu çerçevede demokratik sürece katılım 

yoğun olmalıdır ve demokratik laik hukuk devleti ilkesi güçlenerek devam etmelidir. 

Bu durumun vurgulanması da son derece önemlidir. 

 

Yapılması öngörülen yeni anayasada genel itibariyle eĢitlik konusu önemlidir. 

Bu noktada temel hak ve özgürlükler, eĢitlik ve adalet, fırsat eĢitliği, koruma ve 

ayrımcılık çerçevesinde anayasal düzlemde çeĢitli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Bu yüzden olanı iyi değerlendiren yani her yönü ile tahlil edebilen ve 

aynı zamanda ideale ulaĢmaya çalıĢan bir anlayıĢı sergilemek durumundadır. 

 

Ġnsan hakları ve yeni bir anayasa konusunda rolünün büyük olduğunu 

söylememiz gereken önemli bir yapı da sivil toplum kuruluĢlarıdır. Sivil toplum 

kuruluĢlarının hayatımızdaki önemi çok büyüktür ve bu kuruluĢlar bir anlamda 

devlet, hükümet ile birey arasında köprü görevi görmektedir. Ġnsan hakları ile ilgili 

birimler, kuruluĢlar ve bu konuda varlık gösteren sivil toplum kuruluĢları toplumu, 

öncelikle insan hakları konusunda daha bilinçli bireyler yetiĢtirme noktasında 

yönlendirmelidir. Yine bu noktada üzerinde önemle durulmalıdır ki AB‟ye uyum 

sürecinin de etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 

Ġnsan hakları konusundaki sorunlara dair çözüm noktasında, insanlar 

arasındaki eĢitsizlik ve adaletsizlik ile ilgili tabuların kaldırılması için gereken 

refleksin gösterilmesi ciddi anlamda önem teĢkil etmektedir. Dolayısı ile bu konuda 

gösterilen çaba, atılan adımlar ve harcanan enerji, insanı ütopyadan uzak düĢünce ve 

kazanımlara götürecektir. Böyle bir yönelimin ardından, demokratik bir ortam ve 

hukuki bir zeminde, insan hakları açısından çok daha geliĢmiĢ ve ideal bir sürecin 

içerisinde olunabilinecektir.  
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