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Temel Hakların Yargısalluşmusındu Kurumsul
Sorunlar : Türkiye Örneği

Bertil Emrah Oder

Sunuş: "Ayna İçinıle Al,na"

Bu tcbliğin çıkış nrrktası, Anayasanın laril,ıscl birğianıla sınırlı drırağan bir
bclgc dcğil. yaı,gısaI yoruıı,ı vc siyasal uygulaınalarla ycırilcnen. mctnc dayalı bir
"algılaına biçiıııi" olduğudur. Çıkış noktası. cn iyi "ayna içindc aynı" ınctafbru
ile anlatı]ıbilir.] Anayasantn talihsçl bığlamı vç sözcl ııcıni, görüırllştcki biiytik
ayDayı o]uşturlırkcl]. dcrin bir bakış vc göZlcn. içindcki diğcr aynaları da görür.
Yargısal yoruıı vc siyasal uygulanıa. kiırri zirııan bağıınsız kiıni zaııraıı karşıIıklı
ctkileşim iJc. büytik aynada birbirinin içinc gcçcn, birbiriyle yarışan aynalar oIuş-
turuf. Biiyük ayna aynt kalsa da, yargısal yorum vc ııygulaııa ilc oluşan aynalar
dcğişcbilir. Büyük ayı,ıanüüü çcrçcı,csi k<ıruırrır. aına yansıtt]ğı hep aynı kaln,ıaya-
b iliı:

-I'iirkiyc iirnçğindc. tcı,ııc] hakların yargısallışııısı bakınıından "ayı,ıa içiı,ıdc-
ki ayna" ncyi yaı,ısıtıyor'l Sorunun yanılı. ktışkusuz gcniş ölçckli biı,çalışıııayı gc-
rçkliı,ccck boyultadır. Ancak brırada, teırıel haklar alanındaki kiııri tcıırçl srıruırlara
ilişkin yargısal yaklaşıııılardan kuramsal çcrçcvc iılııştı,ırma yönündc. kısa gözlem-
lcr yapınakla yctiııilıııckıcdir. Aşağıda. anayasal içtihatta öne çıkan sıırırlı sayıda
örı,ıck c]c alınmaktadır. Böylccc. Aı,ıayasada sınıı,laına ncdcıri içcrcn vc içcrıııcycn
Iıaklır bakınııı,ıdan yargısirl yiırunr fiırklıiaşıı,ıası: ölçtilü]iik ilkcsi. hakkün özünc
dokunn,ıa yasağı ı,c stısyal haklar alaııı,ırlaki yargısallaşıııa çcı,çcı,csindc. özclliklc
2()()l Anayasa dcğişiklcri sonı,ası yargısal tutulnlarla o]uşmlış "ayna"nıı] göSıcr-
diklcrinc orlaklınmak aı,ı,ıaçlanıyoı,.



A. Temel Hakların Vargısallaşmosında Genel Gözlemler

(l) Sınırlaına ilkclcri: Tcıncl hakların _,-argısallaşnıasında kavramsa1 çcıçc-
vcyl çizcn tcmcl AnaYasa nornlu. olığan döncnılcr bakııııırdaı] Anayırsanın 13.

maddcsidir. l]. nraddc "sıntrlamanın sınırları"ı,ıı da içcrcıı "sınırIanıa ilkclcri"ı,ıi
saptarkcn. sınırla]nıyı hangi k,.ışrıllar altıı,ıda izin ı,crilcbilcccğini göstcrir. Buna

görc. sınırlama Iıcr tür diizcnlcyici işIcm ilc dcğil. yılnızca kaı,ıı,ııı ilc yal,ıılabilcn

vc "aııayasal ncdcn"c bağlı bir işlcmılir. Tiirk Anayasa IIukukıında "n,::dcn" ııı,ı-

sunlnun az sayıda Anayısa norn,ıunda ijngörii]diiğii vc böylccç yasakoytıcı.ını.ın

takdir ),ctkiSiılc ığlı,llk vcrildiği düşihiildüğündc. '1,ıcdcnc bağlılık iJkcsi'^ yasa

koyrıcuyu ktıı,al olarak sıırırIanıaktadır. Anayasada kiıni özgüJ hak nonılırında
sınırlaııa nccjcıılcıinin çokluğu kaışısıncla. c]bcttc sözkoü]ustı sınırlayıcı işlcvin
ctkililiği tartışııılı göriilcbilir. 20()l Anayasa dcğişikliklcrindc özgtil hık norııle-
rındıki "ijzcl sınırlanıa ncr]cnlcri" yanında varolan "gcırcl sınırlıma ııctlcnlçri"nin
kaldırılııası. bcrabcıindc krı,amsal sorunları gctirtncktcdir. Bu konuya aşağıda

kısaca dcğinilccckıir.

Anavası. sıı,ıırlamaııın sınırı,ıa ilişkin ilkcler bakımıııdan zamaır zan,ıaıı birbi-

ıiylc gcçişkcıılik clc giistcrcn bir dizi ilkcyi içcnncktcdir: sınıtla]T]anın Anayasaııın
sözünc vc rulruııa uyguı,ı tılııası: sınırlanıanın dcnıcıkratik topJun,ı düzcninin gc

rcklcriırc rıy,[rııı olırıası: sıı,üırla]ıaırın ölçüILiliik i]kcsinc uygun olınası (clvcrişlilik^

gcrcklilik. oıantılılık): sıırırlaıııanın hakkin öziinc dokunıııası yasağı. Tün hıı ilkc-

lcr. ctkili bir yargısaIIaşma ilc soıııutlaşarak anlaııı kızanabilccck tüfdcndir.

200] Ana),asa dçğişiklcri bakımındaıı l3. nıaddcnin kazandığı cn ilgi çckici
karı,anı. sınırlaıııaı,ıın s]nırı olarak "laik Cumhuriyctin gclcklcri"dir- }lakkın ö7ti

kavrıııı ı. 200 l Anıyasa dcğişik liklcri ilc ] 9(ı 1 Anayasası ndan sonra ycn iden Ana-

yasa ıIçtninc girSc dc. zatcn anayasal içtihatta kı.ıllanılaıı bir kavrıındı Ölçtilil-
lük ilkcsj dc. stnıIlanıa konusundaki içtihada yabaııcı dcğildi. Sıı,ıırlamanıı,ı sınırı

olarak "laik C'ıııılıuriyctin gcrcklcri" iki tcıı,ıcl işlcı,c sahip olabilir. Ilki. dinscl

özgiirliiklcrin bir dinc inanman,ıa ya cla cınrın gcrcklcrini ycrinc gclirııcnıc gibi

pasil ya da nçgatif olarak taıı ımlanabilçcçk kısn,ııııdan yaraılananları ilgilcndirir.
Bu kısıınclaıı valaılananlaıa yönclik sınırlaınaların. laik Cı,ımhrıriyctin bir dizi gc-

rcğinc Lüygu!r olması gcrckir. Bu gcrcklcr arasında. öncc]iklc dcvlçtin dinscl taıat'-

sızlığı. cşitlik. din karşlslnda t'ark]ı tlıtülm]artn (iına1,1ayıcı. clcştircl. },ansız gibi)

ı,arlığına ılayalı vc dinscl baskınıı,ı öniinc gcçcn çoğulcu toplunı yapısını koruma

ycr alır, İkincisi. diııc inaırma ı,c oı,ıtıı,ı gcrcklcrini ycrinc gclinııcyi içcrcı,ı dinscl

aizgiirli]k ılanrna 1,,iinclik sınırlamaJarın da ]aik Cun,ül,üuıi},ctin aı,ıılan gı:r,::klcrinc

uygun olması bcklcniı. Lıik Cunıhuriyct. böylccc anayasal diizçn bakımındın
l,ıcm Aırayasa nııdc]c 24 ı,c 14 gcrcği yasak vc sınırlanıalır i)ııgörcbilcn hcın dc
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dinsc1 özgiirlıiklcriıı i,ııkarıda dcğinilcn iki alanı lıtıstnda "clcngc kurabilen" biı
işlev göriir. ikili biı,niİcliğc sahip clin rc licrlaıı özgiirliiğüniin (inanırra inanıııaııı
1,ı dı dinscl prıtiği yıpıııa-yıpıııanıa gibi) fiırklı kııllaıııııı biçinıleri ırasınclaki

çatışüılalaıda "laik ('ı.ıırıhıııiycıin gcı,cklcri" beliı,leyici olabilir.

(2) Bireylerarası ilişkilerde tcmel haklar: Anayasallüı] l3. ınaddesi. dcl,-
lctiır tcmcl hık vc iizgiir]ük]çrc n,ıtidaha]csi diiŞünillcrck tasarlanınıştüı,. Maddc.
sınırlaıııayı yapacak olanın bir kaıııusal işlcnr ("kanun") o]ııası vc bu işlcmin
içcriğe ("csas"a) ilişkiıı giizctıııcsi gcrckcn unsurlaı,bakınııııdan ("ncdcı]^' LınsLF

ru rılarak. Anayısı'dı göstcrilcn ncdcılcr vc "koııu'' unsuru olarak. sınırlaıııanın
sınırına iIişkin ilkclcr). dcvlctc yöncImckıcdir. Bu yönü),lc. bircylcr arasındaki
ilişkilerdcki hak ihla]lçrini ya da talcplerini drığrı.ıdın dikkatc alınaınıktadıı. Tc-
nıçl hak vc öZgiirliiklcrin bircylcrarası ilişkilcı,dcki rolii. AnayaSaı,üln bağlayıcl-
lığı ilkcsinılc "kişilci'c ilişkin açık ı.,rırgrı ncdcniylc (Anavasa tnaddc 11,1l), hcı
bir hak ya da öZgürliiğe iIişkin öZgül Anıyasa nornlundan yola çıkarak. özclliklc
yargısal yoruııı i]c anlaıı kazanabiliı,. Aııayasanıır l2,/l. ııaddcsintlc. tcııcl hak
ı,c ilzgürJiiklcıin kişinin diğcr kişilcre karşı ödcv vc sorumlulukJarı çcrçcı,esindc
tanImlanİ]ast da bu noktada bir dayanak oIabilir. Somut olaylaı,da. biı,cyleraı,ası
hık çaıışııaları bakıınından l]. ınaddcnin açıkça öngi'rdiiğii vc hukuk dçvletinin
sakIı bir ilkcsi olarak tarklı hukuk alanlarında lıyguılaıııa alaı,ıı brı]aıı "ölçtilültik
ilkcsi"nc başvuıu labilir.] Türkiyc'dç Anayasa N'lahkcıı,ıcsiııç birçysçI başvurunun
("AnayaSa şikliycti") 1anınıl]adığl diişiiniildilğtindc. biı,cylcrarası hak çatışn]ala
rında üeınc] hak]arın ctkisi. önccliklc adli yırgı \,ç ajzcllikle Yırgıtay kararlaıı ilc
açıklık kazaııabiliı

(3) Düze nltmc-sınırlama ikiliği: Auayasanın ]]. ınaddçsi. klısik libcıal iiğ-
rçtiyc Lıyglın oliırak. dcr lclin ıek yanlı "sııııılaına'^ yctkisi baküınlndaİ 1asaı-]andüğt

için "dcılcıin oluınlrı cdiırrini gcrcktircn sosyıl ı,c ckononıik hıklaı"daki "rlil-
zcıılcıne" gcreğiırc r,ç bunun sınırlarıııa dcğin nıcnıcktcdiı,. ' Dtılayısı1,1a bu ırıaci-

dc çcrçcrcsiıdc. sosyıl alanda c]iizenlcnıc 1,ıpan bir kanurıun. bir hakkı yaşaına
geçiıiı,kcn diğcr haklırla çattşnıısı ollı\ı]ı!ü Jıkk.ıtı: JlınınJnıJkt.ıLlır. ()tc yındıır.
l]. nııddcdeki sınıılanıavı ilişkin ilkclcrin siiıckli ilokuıııııirıııa iizcı,iııc kurı.ılu ol
tnası. onlartn sosyal Iııklıı alanındı nasıl uygrılııracığı sorusıınıı dı lıcrabcı,indc
gctiIir. Çiinkii dçılçtin olı.ıı,ıılu cdiınini gcrcklircn sos,v"al haklıı,. doğaları gcı,cği
dcı lcliıı ı,ııidahılcci ijıılenilcr alııııs ın ı gcıckı iıcbiliı leı. (ıı ne!ın stı.) ııl güi, cnlık.
sağlık 1,,ı dı cğitinı alınında. bıı alaııları iluilcndircn sosyal 1rık]ırın "drizcnlcnıı,ıc-

si". işıcrcır yı da yiılıı,ııncılar bıkınıınılan çalışnıa re sözlcşı]c özgairliiğüı tiır "sı

nıılannıası" ınlanııııı taşı}ıbiliı. "DLlzcnlcınc slnırlaını" ikıliğinc ilişkin hukuksıl
sollılıllıluıi çijZiiı]lii içiıı rJc yaı,gısıl yortıııı bclirlcyicidiı
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B- 2()()t Ana,yosa DeğişikIikIeri Sonrası,1rıtıJ,asal İçtihqllq Kııranısal Yak-

laşımlar

Anayasaııın ] 3. nıaddcsinin 200l Anayasa dcğişikliği iJc ycnidcn biçimlcnnıcsi
karşısında. tcnrel hak dogmatiğindc geIişnıc vc ycııilcnn,ıe kaçıırılmaz sayıInıalıdır,r
Bu alıncla yaıgısallaşnıa hcnüz bir oIuşun,ı içindedir vc yctcrincc dcrinl,.,şın,.- sai
lana]nanıştlr. Gcncl dcğcrlendirnıçlcrdc bulunnıak için. ilkclcrin yoruı,lırında ycııi
yaklaşıııları vc yargısıl somutlaş]na siirccini izlcmck zorunlrıdur.200l sonrası yar-

gısal yoırııncla bcliren yıklaşımlaı bakımından aşağıdaki koı,ıular özclliklc dikkat

çckııcktcdir:

(l) ()zcl sınırlama nedcni içeren ı,e içcrmc!,en özgürlüklcr: Anayasa
Mahkcn,ıçsi. özcl sıırıılan,ıa ncdcni içcrcn ı,c içcrnıc_vcıı ijzgiirlüklcrin sınırlannıası
konustınu. 200l sonrası içtihadında çlc a]ına fırsatını brılınrıştur. Anayasa Mah-
kcnıcsinin 200L önccsi içtihadında. l3. nıaddcdc ycr alan gcncl sınır]aııa ncdcn-
lcrini aşan nçdcnlcrlc dahi sınır]aına yapıln,ıasına izin vcrcn bir örncği bulınak
miimki]ndti:

Ana}asanlül ]1. üİaddcsinin birinci ilkrasl. kişilcriır vc sıyasi partilcrin l)evlcı
clind! 01an radyo \.e ıcle!ızyondan yararlanabi]nle oIanağlnI bcliılnıekıedır
Bijylccc kiŞilcr !c si}-asi pınilcr rıd),o ve ıcIe!,izyon yoluyla halka hİap edcbiI

nc iİlkiiülınl bulabilcccklerdiı Ancak. kişi]cr vc siyasi pafi]er Anaya§anln :] 1,

nıaddesini i]erj stircrck .adyo ve ıelc\izyondan doğrudan yırırlannray1 bir hak
()1ırak isıcycııc7lcr ( .,)

Bu noktada. 2()0l Arrayasa dcğişikIiklcri sonrasınclaki içtihat bakın,ıından.

ihcc]iklc özcl S]nltlama ncdcni içcrcn aizgiirlilklcrin slnlrlanmast sorununa dc-

ğinilcbllir. l\4ahkcnıc^ 2003 vc 2007 yılındaki kararlarında ijzcl sınırla]ıa nçdcni
içcrcn öZgiirliiklerdcn düşiinccyi açlklanlı özgiirliiğü vc dernck i'zgtirliigii için.
Anavısanın sajz ko],]tıslı özgiirliiklcrc ilişkin özgül ırtırmlarındaki özçl sınırlıını
ncdcnlcrini csas alınaktacllr. tsöylccc bu tiir ajzgürliiklcrin 20()l Anayasa dçği-

şikliklcrinc koşı.ıt olarık kendi ijzcl sıı,ıırlanıa ncdcnlcri dışındaki ncdcnlcr ilc
sıııırlaııaıııa,v-acığını açıkça bcniınscmcktcdir, Diişiinccyi açıklatDa özgüılüğıi ba-

kınıınclaıı. MaI,ükcınc ö7cl sınırlaııa ırcdcııleri dışıncla ncdcnlcrlc sınırlaııa yapıIa

ü,],]ayacağ]nı şii.vlc vurgula]nıştı ;

l46

t]u hakkın kullanı]ııasü Kanun Koyucu'nuD takdiriİc b]rakllırrlŞtı.. dcnilcbjIir.

l . ) Bı ıli]:.üllun( \ıpllııkcn Kanıı Kıtııtı l]. nkIl.|cJakj !üııu,loünı nclcDlc
i\l. \,.ülnn.k:.|üın.la Je!; r] Bun]arlİ dIşınüla kalan nedenlerc dayanjlarak

bazü k.ryltlar da koJ-abiIir. Bu bir lıkdir sorunudur. Buradan hrrckctlc. objek-

ıif \e lırai\üz kalınnak ve cŞiılık i]kcsi ih]a1 cdilııemek İırcliy]c. c\vclcc ta-

nınmış olan yararlanııa hakkının. Kaür!ın Koyucu tarafından sını.landlrılıİısı



lljr.ız kollusu kuıal ,ıyı İca ijdcnre yıpll1ncıyı kıdıl \a}lılı dUrdurulı]lasl
na kıral vclilİlesi. ADaya\ı'nln ]6, lrıaddesinin gii\,cncc all1na aldığü dtişün
ceyi açıklınrı \c yıyııttı hiiri}ctine y,]pı]lİış açlk bir iidahal. niıc]iğiİdcdır
Böylc bir slnlrlanlaİln her ş.yden önc. Anaya§ı'nın ilgili ııaddcsindc bclirti_
Icn ncdenlerdeı birin. dayaİdınlırlt ollrla5ı g.rckir, O}sa. iıiraz konusu kurul
Anayusa'nln ]6 İladdcsind. bclirtilcn slnlrlıİta İcdcnlc.indcn hcrhıngi birinc
da!,anİraİltrkıadl].''

Nc özcl sınırlaını ncdçni nc dc gcnel olarak kanun ilc sıırırlaırabilirlik klozu
içcIcn öZgiirlükler bakıınındaır. 2()0] sonrası içtihatta iki farkIı cğilin] Saptanabi-
Iir:

(i) Ilk cğilim. özcl sInıı,lirnıa ncdcııi iççrıncyçn. hatta sınırlana koııusrında
suskıın kalaıı "hık ırlınıa öZgüıliiğü'hiin sın]rliuan]ayacağtnı bclirtcn içıihattır.
Sijz koııı.ısu davada. Ccza Muhakcmcsi UsuIti Kaıruı]Lını.ın l63. İladdc\ıne görc
su]lr ccza ır,ıahkeııclcrindcn gönderilcn iddianaıı,ıclcrdc sanığa yiiklcncn cylcınin
ı,c brınuır hrıkuksa] nitcliğinin bcliııilmçsi zorrınluluğu araonan]aktiüydı, N{ah-
kcıne. 2002 yılıniiaki içtihadıııda, lıak irran,ıır özgiİ-1iiğiinii içcı,cır Anayasanıır 36.
ınaddc§indc özcl stnı],lanıa ncdcnlcriııiı ycr a]mad]ğııı \,urgulayaııık. C'eza Mulra-
kencsi UStılii Kanununun ilgili hüknlthü iptaI ctnişti!,:

Anıy sa'ılı l.] nlııddcsinc gölc telnel hık \e özgiir]iiklcrin sıılr]andlrıllrlı§l
ttncık ilgili ]ürİddclcrin(lJ b.liülilcül scbeplcr\j bağlı olüıp. Anıyısıı'nln ]6. mıd-
Jt.lııJ. h,1l. l, r. ııı. ,nJlnll , iin!.l,t|ü|n( ",y' l

NireliiI nc olurs.r olsun kiŞivc yiııeltilcn bil stıçllınııyı kıriı sai ulıını hakkının
sağlınlİ1,1\l baklln]ndan suçlı.ın hafifya dı ı!ll Ver-ı stılh. ı\liyc \e ağır cczallk
o1ıllası gibi bir ijlçii}c gör. lırklılük oluşır.ı ı]İlı§l kltbul edilenlez

l]u ncdenlcllc kurılAnır-ısı'nln ]6 İrıdd.§inc ıytııılır iplılı gerckiı:

Aııayasa Mahkcıııcsi.2()02 yılında yinc hak araüna iizgiirlüğii bakınrındtrn
bcıızcr değcrlcndiı,ıncyi. dıı,a açııayı ktışullu Iıalc gclircn biı,kaıııın hiikn,ıü için
dc yapııaktadır. Bclcdiyc Gclirlcri Kanununa görc. harcama]ıra katılıııa payı
tahıkkuk çttirilcn bir ıııükcllcfin brııra karşı dava açabilıncsi. söZ konusu payın
yııısının önccdcn ilgili bcIcdiycyc ödcnı,ııcsi koşrıluııa bağlanııaktavclı. Mahkc-
n]c. dava açına hakkının koşula bağlanarak sınıı,landılllııısündı. kaınu yararlna
clayıırıldığıı,ıı saptanıaktadtr. Kanıu yırarı"'ilgili bclcdiyclcrin sözkorüustı gclirlcli
önccliklc tahsil cdcrck projclcrini kısa siiı,edc tamamlaınaları vc bu konudaki da\,ı
sayısıırın ızaltılarak ıı,ıa],ıkcırıelcrin iş yiikiiııiin hafil]ctilıncsi" olarak özctlcncbilir.
Bununla birliktc. ııpkı yukarıda aktarılan içtihaüüa olduğu gibi. biı sıırırlama ncdc-
ni olarak "kan]u yaraıı'^nln ı.arlığı yctcrli göril]me ıncktcdiı. Mıhkcı,ııc. hak aı,amir

özgtirltiğiiniin sınırIanıa nedcni içcrr]]cycn biI özgiirliik ıılduğunu bclirlçrck, §ıntr-
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lan,ıanın yapılanıayaçağı yöntindç karar ı,crıı,ıiştir.'

IJak ararna özgiir]üğii bakıııından somü]aşaıı bu ilk cğilin,ı. gencJ olarak ka-

nun ilc sın ırIanabilirlik klozu içcrıııcycn vc sadecc hakkıır sınırlarını giisterçıçk

hakkı koruyan özgiirlüklcr bakınıından koruına düzeyinin yüksek]iğini göstcr-

nıcktcdir. Ilak ararna iizgüIlüğiinde. hakkın sınırları 'lneşnı vasıta ı,e yo]lardan

f'ayclalannak" olarak belirtilmcktc vc özgürJük iiç tçmc] Lıılsurlı iççrmcktcdir; ( l)
Davalı ı,c davacı olarak iddia vc savunııa hakkı, (2) Adil yargılanma hakkı, (3)

Mahkcmclcrin görev ı,c yctkisindeki davalara bakmaktan kaçınına yasağı. Bu un-

surlarda^ "nıcşruluk" ölçütii hakkln doğal sınıılarını rıluşturan ve Anayasaya rıy-

gı,ınluk ılenctimindc incclcnmesi gcrckcn temel ajlçiittür.

Yukırıc]aki içtihada gairc. Anıyasacla sınırlınması öngö.iilııcıniş özgüılilk-
1cr için Mahkcmcnin küıranrsal yaklaşımı. "sınırlınamazlık"tır, Biiylccc. Anayasa

Mahkcıııcsi başkalırınln hak vc iizgiirliiklcri l,c diğer anayasal dcğcrJct karşlsııı-
da. sınırlaııraııın yapılabilcccği varsayıınındaıı yrıJa çıkmamaktaclır. Mahkcnıc hak

arama özgii.liiğiindc "sınırlanaııazlık" !,arsayın]ını kabulcdcrck. başkalarının lrak

vc özgiirliiklcri ı,c ıliğcr anayasa] dcğcü,lcr kırşısında onaya çıkabilccck sınıı-laıı,ıı-

ları tarttşma1l klln,ıaktadlr. Eğcf varsa),ııl,ıı. sınırlanabilirlik yilniindc olsaydl. 1ıiç

kuşku yok ki. hcr sııırlınıı Aı]ayasaya uyguı,ı say ı lınayacaktı. ()zclliklc dcıntık-

ratik üOplum gcrcklcri. ölçiiJiiliik vc özc dokLın]],üaına gibi dcı,ıctiınin çckirdcğini
oluştuİan ilkclcr bakımından ilgili noı,ılltın dcnçtlcnııcsi gcrckccckti.

Oysa İnsan llakJan Aı,rupa Mahkcıı,ıcsi (İUeM). İnsan Hakları Aı,rupa Söz-

lcşn,ıcsinin sınırlan,ıa ırcdcıılcri içcrmcycn vc Avrupa diizcyindc hak araını özgür-

]üğiinil giivcncc allrna alan 6,1l, maddcsi bakınıından larklı bir kuramsal dcğcIlcn-

dirnıc yapnıaktadır. İHAM. Siizlcşııcnin 6,/l. nıaddcsindc düzcnlcncn mahkcınc-

yc başvı.ırrı hakkı baklıılııdan. hakkı n]utlak nitcliktc gijnncıniş. hakkın niteIiği

gcrcği ıılusal düzcnlcıIc yapınayı gcrckli kıLdığını bcniıııscn,ıiştir. Hakkın kııllanı

ınına ilişkin koşullarda ağıIlığt denctimin çekirdcğini oluşluıan ilkeJcrc ı.ıygunlu-

ğa kayclırn,ııştır." Sijzkonı.üstl ilkc]cr de. AnayasadakiJcrc bcnzcr biçimdc özclJiklc
sınlrlamada giidülcn mcşIu an]aç. hakkın öZü vç ijlçüliilük gibi ilkclcrdir.

Scrbcst scçiıı hakkını dilzcıılc_vcn l Noltı P.otokoltin J. madt]csi için dc bcn-

zçr duıuıı] söz koırustıdur, Scçinı hakkı. Sözlcşnıcyc taraf dçvlctlcrin ytikiimli]-

liiklcri biçimiııcle ı,c sınırlaı,ıabilirJiğc ilişkin hiçtıir hiiküm içcnnemçk iizcre dii-

zcnlcnnıiştir: "Yiiksck Siiz]cşnücci Tiıraflar. yasanıa orgaııının scçilıııcsindc Iralkın

kanaatlçriıriı] ajzgürcc irçıkIanmasını sağlayıcak şartlar içindc makrı] aralıklaıla
gizJi iıyla scrbcst scçinılcr yapınayı taahhiit cdcrler." Bu hiikiİı karşısında Mahkc-

ınc. scçiın hakkı bakımınrlan sı n ırlanaınaz lık dcğil. "saklı sınırlaııalar" kavranıını
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tclcih ctılliŞ !c slntrlama nçdcnIçri o]arak Sıptanan "lllcşfu anlaçlar"ın VOkluğLl
halindc. sıı,ıırlanıayı haklı kılabilccck an,ıaçlara dayanılabileceğiııi vurgrılamıştır.
Aı,ıcak sınıı,lan,ıa ncdcni olarak kullanıIabilçcçk bu tiir aı]aç]ar "hukuk dcvlcli il-
kcsi" vc "Sözlcşn,ıe niı,ı gcncl an,ıaçlaı,ı" ilc bağdaşınalıdır:

I Nolu Proıokolün J, maddcsindc gti\encc alılna alınan haklar ünutlak değildlr
(,.. )

l Nolu Pıolokol'iin ], nlıdd.s1 bıklIıındın "saklı sın]danlılıa' ka\ rıııı brı h.i-
kiiınlc gü\cırce allınt a]ünan haklaüün sünlülınnraslİdir gijdüIcn anraçIarln ilinıili
olülp olİradlğlı.ı karar \cüln.k için biiyiik ijnclİc §ahipıir ISijll,Jşıİcılin] 8 ll
ırrıddclcrinin ıksinc. ] nl,rddc "nreşru alİıçla."ı ilişkin ölc1 ]isıe ilc jını.lı o1

madlğlndan. tırırfdc!letlcr sınır]rİlayı hrklı k1l!İak için huk!ık dc!leıi ilkc§i ilc
bağdaŞan \ e dıVınln aj7el koŞullılındı Si'71eŞnlcılin g.n.1ıİlıçl ıryIıdoğnılın-
mlŞ. lisıedc yer ılİrı},an bir ıİrıc dıyınİlakıı serhcsltirl.r "

(ii) Anayasal içtilratta. sıırırlıma ırcdcni içcrmcycıı özgiirliiklcı,için bcniınsc-
ncıı ikinci cğiliın. bu özgiir]tiklcriı sınırlanabilirliğinc ilişkindiı Ancak "sıııırla-
nıbilirIik" varsayııııı^ yasakoyucunun sıırırlaııra tcrciIr]criııin ıı1ı,ltıı,l oluıılandığı
ınutlık bir anlayışa karşılık gclıııez. Sınırlaına içcı,iğinin. sınırlaı,ııa ilkclcrj ilc dc-
nctlçnü,]]esi gerckcn görcccli vc koşullu bir ııılayışa ılayanıı,. Ç'i,ığulcu-i)zgürlükçii
dcııokrasilcrde. dcırctitnsiz bif ııtıtlak sınırlaıııa yaklaşıını söz konusu olamaz.
Anayasir Mahkcmcsi. aşağıda dcğinilcn 2002 yılındaki içtihadında. çalışnıa ve
sij7Icşlne öZgür]tiğünc ilişkin anayasıl clüzcnlcıırcyi (Anayasa maddc.11]). sıırır-
lanıa ırcdeni içcrıncyccck biçinıdc yorun,ılamıştır. Bunı karşıltk. Aııa],asanın 48,
ınaddcsiıiı 2, ilkrasıııda sınırlama ncdcnlcrinilü diizcnlcı,üünc biçiniinc [,ıcnzcıııc-
ycn. aııcak dcvlctin çılışnıa vc SöZlcŞme öZgiirltiğilniin ku]lanınıını düzcırlcınc-
sini geı,cktircır bir dizi csasa da yer ı.cıildiği dikkat çcknıcktcdir: "Devlct, öze]
tcşebbiislcrin milli ckonominin gcrcklcrinc vc stısyıl aırraçları rıygun yürünıcsini.
güı,enlik vc karırIılık içilıdc çalışıı]asınt sağlayacak tcdbirlcri aiır,"l]

Aıravasa Malrkcırıçsi. çalışını vc sözlcşınc özgtirliiğiiniin sınırlanınasını da
yol açabilccck btı tiir "tcdbir aln,ıa csasları'iııı,ı. ıı,ıaddi anlaıııda sıı,ıırlama ncde-
ı,ıi sayılıp sayılan,ıayacağt soı,ununu ayrıntılı biçiııdc tartışnaınaktadür. Çalışma
Vc söllcşınc öziriirliiğti alanı, t-ark]ı kişilerin çalışnıa vc SöZlcşııe öZgtlrliik]criniıl
çıtlşlnas]na da clı,crişli olduğu için. aslınrla bir gıup için irzgürl|iğü koı u5 aıı ön-
lcıı,ılcr. diğer grup için sınırlanıa anlıınını tışıvabiJir. O nçdçnlc. aynı özgürltiktçtı
l'arklı ki,ınuııılardaki kişilcrin iirkh biçimlcrde yararlandığı özgiirliiklerdc. "özgüı-
ltik çatışınalari' öncınli bir }rrıkuksal srırrındrıı_

Çalışnıa vc sözlcşmc özgür]üğünün slnıtlaııınası sorunuıa ilişkin örnck. Aı,,tı-
katlık Kaı,ıııııunda ycr alıyo,drı. Bulra gijrc. cmcklilik ı,cya istifa gibi scbcplcı,lc
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giircvlcrinden ayrtlan "adli. idari vc askcri yaIgr yarg]ç vc savcıları"nın son 5 yıl
içindc hizn,ıct gördüklcri yargı çcvrcsindc. gö.çvdcn ayrılma tarihindcn itibarcn 2

yıl stirc ilc avukat)ık yapııaları yasaklanıyordı,ı. Mahkcıne.2002 yılındaki içtiha-
dında. nornıun dcncliünindc çalışma vc sözlcşüne ai7giir]üğünün sınırlama ncdcni
içcıııcdiğini vurgrılaıntrkJa bir]ikte. sınır]an,ıanıı] Anayasantn koruduğu değcr vc

ilkçlcrclcn tılan "hrıkuk dcvlcti" (Anayasa n,ıaddç 2) ı,c "yargı bağınrstzltğı"ndan
(AnaYaSa maddc l3E) kaynaklandığınt bcliı,tmckte dir. Bu ncclcnlc. çallşma vc

§öZ]cŞmc öZgürlüğliniin sınır]arlnl bclirlcrkcn. onu bıılundı.ığtı anayasal ı]orn,üatif

bağlanı çcrçcı.csindc okuıııaktaclır. Dolaylsıyla. sistçnıatik kanltlar]a. çalışına vc
sijzlcşünc öZgiiİliiğii. içindc bulrınduğu nornıatif sistcünatiğc u_vgrın olarak sınırla-
nabilcccktir. Ancak söz konusu sınıı]aıııanıı,ı. Anayasanın l3. ııaddcsindc somut-

laşan sınırJan,ıa ilkclcrinc rıygrın o1ması cla zorrınludur;

Anayasa'nün.l8 nladdcsjndc dc. herkesitı. dilcdiği alanda çalışma !c saizlcşmc

hütTİYetlcrine sahip oIduğu belinilirken 6ı aj.giı,liik iç,in biü,sünürl1ü 4 n.d.n}
irlgl:r-i]lüı."1iş iİc dt do\d k.nlı\u klırulla s.,1il-ikn shürloıüü, hüı D|OlLld.ü1 d.
g1l,.,1 d|a\o'nün DMhk.nklcri hdgın],ü.lüir ilk.sini dii.cnlACn I38 Dnkld.!iü1,

dc n k^, n o k l 01 nk| k kkl ü ü:

llukırk dc\ 1§ıinin olmazsı olmaz koŞuIu olan bağımsı7 !,argr giicii. güni]ıİiiz-

d§ tcnrcl hak vc özgiirliikIcrin okhığu kadır kannısaI düzcnin konnınıasının da

gii\cncesidir. Yarglnln bağımsı7lığınln amacı ıse birc),lcrc hcr türIi] clki. bıskı.
yönlendirm§ !ç kuŞkudan uzık kalınarık rdalctin dıcltllıcağ| güvcn vc inıncını
\enİcktir. t]u bağlanlda. Anayasa'nın l]lt ınaddesinde dii7enlcncn objckııfba-

ğlüİsı7lık da }arglIaıİa çıIlşlııIırlnda hikilnleriIl hıçbir clki alllnda kaImıınaIı-
n gcre!ine dıyan!ııkladır

An.r_v-ı\.'nı. 1iiın ınıdde]cri ı}nı cıki \e dclcrde oIup. ıüıl.rlnda bil üsliınliik
sllalıİrxsı bulUnınadığlıldıİ. ıırgıılınada bunlırdan blrlİc iinc.lik tanl ık o],r

nıklı dcğiJdir i]u nedenl.. kinri lalİın zonınlu o]arık birlikıc ulguIanan iki

Anıyısa kılrallndın bi diğcrinin !|nrnn1oIuŞnırabi]ir Nc\ırkibuslnlrIınla]ı,
rı. da icırrcl hık !c ij,,giirjiiklcrin ij7lnc dokunlİinnısl. dc oklııık loplunr dii/c
ninin gerckli kıldığındlt. h,,lı olııınıusı ıc ıı]ışllıılak istenilcn anlıtcl itş,nınrı\r.
bıikı bi] ın]ılı,n]l ölçiil[ıl!k lIkcsiv]c ıı\ıllİ içindc buhınnlısı /orunlUduı,

Önccki dii/c.lcİlc\Le g.lilülen ıdIi. idar] !c ıskeli yargl h:tkiıİ Ye sa\c]lırjnın
yılnlzca atnldlklın lr]lıhkc!nc]crde iki yrl siirc},1c a\ukaılık r,ıpınrılİJlırı.a
ılişkin yı§!k. 

^\ 
Ukıtlık Kınıınıı'nıın ].1 İrıddc§ini.,1667sı)llıKinunIadcğiŞ

1illlüjn birincj 1'lkmsı il. cnlckIrlik \c!ı i§iili gıbi ncdcnIc.lc ırıl!ıı ıırih]ndcİ
gürir-c dolnı beŞ rl1 içınd. gilrc\ !,ıpllın _v-cılcıin yargı çc\rcsindc ı!ııkıılık
1,ıpaııınıı biçiııindc genişlcıi]mişlir

l50

Tlırıllırlıı birjn]ı daııslnliisl]cn.n birı\ukıılır kısa bir siirciincc o nrıhkenleJe
hakilı] \c!,a sı\cl o]arık.!i)rc\ rirpmlŞ o]ması. kıüşü lı.alia \c ıOplulildı külŞku \!
.ıhal§l7l1k ),ılılıbıli] Yarg|),ı bircıkinjn}ıpı]nl!sı kadar yaıllabllı .si o]ıtrlıİı
dı ıdılcıi oltlüllsır/ },(jndc cıkileyerck sonuçlı ),ırg1 baglmslzIlğınr lcdcler
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Yırgl çe!l.sibilbirlgeyibı7.nde},aks.k ıİııhkcüİcle.dc oldugu gibililnı alkcyi
kapsıyıbileceğilrden. dala konusu kurtılla kiınilc.i içiı son beŞ }1] içlndc hizİleı
gördaiklcür ıllıhkcnı. \e dtirelcrilı yJrgl çevresinı kilnileıi için dc ıünl illkctj
kıpsı}ıcık biçinldc gcıirileıı _""asaklaıııı. çılışına özgüllüğünün ölçüsü2 biçiın-

de slnldııdlİlnlaslna yol ıçıbilccek nilclikıcdir ]

Yııkarıdaki karaıdı bclircn kuraıısal yaklaşıııı. sıııırlaına ncdçni içcrn,ıcdiği
diişünüIçn bir öZgürliik bakınıından. diğcr anayasır norıılarlnln ağ]r]lk vc ıJtkilc-
riırc gtirc sınırlayıcı işlcı görcbilcccklcridir. Ancak sözkonusrı sıırırlayıcı işlev.
sıı,ıüılaına i]ke]crine uygı,ıııluğu öJçiisündc Anayasaya uyguır sayılacaktır,

Buna karşılık. Mahkcnıcniıı 2002 1,ılııdaki başkı bir içtihıdında çaIışına
vc SöZleşınç öZgtirltiğtinc ı1lüdahalc. ınutlak biçiııdc yasaklanııakta vc davanın
kontısu bakıırrındaı] söZlcşİlc ölgtirlüğüniin digcr anayasal ırormlaı karşıslı]daki
ycriırc dcğiırilıırcıırçktcdiı..'Aırılın içtihatta. söZlcşmc öZgLirltlğii iradc sçıbcsti-
si çcrçcvcsindc n]utlak olarak algılaı,ıııakta vc hukuk dcvleti ilkcsi. özgüIlüğllı
korunııasında bir ölçii nornı olarak değerlcnd irilııcktcdir, Yukarıda anılan diğcr
karaı,da djkkatc alınclığıırda. şu siiylcncbilir: kullaı,ıına biçiıılcri bakımından.
yalı,ıızca dcvlctiıı diizen]cyici Vc korlıytıctı öırlcm alına yiiküınlüklcriııi içercll ö7-

güı,liıkleI için. Aııayasa Mahkeııcsi kcndi içtihatlırı arasında ortak bir kuran]sal

çcrçcr,,c oltışturnııkstztn sonLıça ı,arn,ııkladıı:

I)n\,x konusu ku.ıl]a dJha iİrce diizenlcnlİiş \e ınral]ar]n ölgül irad.lçri sonu-

!unda bcllı şanları bığ|!nlİıŞ olıD sözteşlllelcü. kimi aşaııalaıdı i-cni koşullır
öngörüler.k dcliŞıiı,ilııekıc ya d.] 1üİriiyI. toİı.rdi.ilİlcktedil.
Ote yından, bır hüıkuk dc\lcıiürdc hukuk gü\cnIiğinın soıuctı olıı ahdc vcla
ilkcsi dc siillçşnrc ijlgiirlüğiinün korunmaslnı zorutllu kl],]ı

AçıkIınan nedeltlcrIe. ıırcv.ul SöZlcşüİclerin yısa iIe sona erdiIiIcrck sözIcşmc
U,,JullusuIl( lnt|uJlJl( (JIlll,(\l An]):r..ıl1.1l 2. \J r,ü jjjJ(](jcl(İlllJ Jül llJ l ltı
lal; gcrekirlr

Anayasal içtihatta bir özgürliik ya dı hakkırr diğer bir özgürlük ya da hak ilc
"dcırgclcırnıcsi^'(taılıın) yaklaşımı. l96l AIayasası cliiıcııindc rıygulanırıştı. 196l

Aniryasas]nln l]. ıı,ıaddçsi. tcıııcl hak vc iizgiirlüklcriıı sınır]aııııasıııdı iizcl sınırla-
ını ncdcırlcri ilc sıırırlirııayı ıcya bir dizi gcncl nitç]ikli sınır]aına nedcniı,ıe dayana-

l5l

Antlyısa'nln "Çalışlntt !e söllcşnlc hürriycti" baŞlıkl] .18 maddcsi. "]tcrkes di
lcdiği alaüld.] çul!yna !c sijllcşınc htirriyetine s.rhipıir" kuraIlülı içcrnckıcdi.,
Bunı girrc ıaral]ır. aj7gür iıadeIelıyI. lIişkilerini §ö7lcşınclcrle düzelrleyip bi-

çtlnlcnd]rebIlirlcü. Biü §özl§)lİenın ne 7ıİrın \€ ne şekildc sona cleccgtnc lncak
\ij7lctnreniİ ıırı{].ürınca kr.a. \,clilebitır ADıyasanln .+l]. maddcslİdc konİnı
ıltln a]lnıİ bu ö7giirli]k. sö7lcŞIİe yıpnla scübc§ıi§i yıntnda yapllan sozleŞııe-
lcre dlŞırıdın lnaidıhalc yısığlülı dı içcrjr.



rak sınltlan,üay] öngönııcktcydi. Düştinccyi açıklıma özgürliiğiinc ilişkin 20, nıaddc
sınır]aııa ncdcni içcrıııiyor; basın özglidilğünç ilişkin 22. maddc isc özcl sı]]ırla]na

ncdcnlcri içcı,iytııdrı. Anayasa Mıl,ıkcırıcsi 1 979 yı lı ndaki " 13ayraııı Cazctcs i"ırc iliş-
kin içtihadında. "dinlcnnıc hakkı" i]c "c]iişiincc özgiiıltiğii" arasında. dinlcırnrc hakkı
lchinc biı dcngc kıırarak, hak-ö7gürlük çatışnıası sorununtı clc aln,üaktadır'Davı-
da dcnctlencı nornı. iki dinsc] bayraına dcnk diişeır tatil günlcrindcn. yıJda toplaın
beş giin. günliik gazctclcrin çıkııaııasınl. onlaı ycrinc gazctccilik ıncSlck örgütlcri
taral'ından "Bayratn (iazctcsi"nin çıkııasıı,ıı öngörıııcktcydi. Anayasa Mahkcıncsi.
sonünu basıı,] özgiirliiğii açısından dcğcrJcnclirirkcıı. Anayasanrn bu özgıiıliik için bc-
1irlcdiği iizcl sınırlaııa ncdcıılcrjııe aykırılık olınadığını saptanüaktadır. i Oysa ilgili
Slnır]aına. özcI sınır]aına ncdcırlcri ilc bağdaşhrı]acak bir nitçlik taŞlmirınakta),d].

Mal]kenıc sıı,ıırlanıayı. J96 J Anayasası madde 23/2'de ycr alan vç gazctc çıkarılma-
sı. yayıını. ınalı^ kaynakları r,c gazetecilik mcsJcğinin kanunla diizcnlc]ıünesini öngö-
ren hiiknıiin vc dinlcnnc hakkının (Anayasa ]naddç 44) yansıınası olarak yorunla-
nıştıı,. Kararda ilgi çckici oJan ı,c "ılcngclcınc^'yaklaşımına uygun düşcn dcnctinı.
dii§iincc aizgiİ,]üğii bakın]ıı]dan yapılan dcnctimdc sak]ıdlr. Malrkcır]c önce]iklc
sınırlama konusuncla dcııgc]cıııcllill nasl] yap]lacağrnl bclirlcycn ijncülii saptamak-
tad]ı,. Bu],ıa göıc. sınırlamanın toplrıııla sağlayacağı yaıar^ kişilcrc gctirdiği zararı
görç "ağır basııraküaysa"^ kaııu yaı-arının varlığı bcnin]scnmcJiclir. Bu çcrçcvcdc.
dilşihcc öZgtirltiğüniin ılin]cnııre hakkı ncdcniylc Sı],]ırland]ğ! saptanmaktadır. An-
cak I\,1ahkcmc^ dinIennıc hakkından kaynaklaııan sınıIlamanın^ sınırlanıayı tck bı-
şına haklı kıldığıııı saj],]cn]cz. Slnlr]anıaırın düşüncc özgiirliiğüniin ijzünc dokunup
dokunıııadığını da incclcr, İncclcmc sonucuncla bir clizi ctkcı,ıc dayanarak. hakkın
özünün zçdçlcnmcıliği sonucuna ulaşılmaktadlı Slralanan çtkcnlcr arasında. sınırla-
ııanın yalnızca 5 gı'ınü içcrmçsi. gazçtccilik nıcslck örgiitlcri tarafiı,ıdan çıkartılacak
"bayraın gazctclcri"nin varlığı ı,c sınırlamanın düşünccnin kcndisinc dcğil. yayın,ı

aracına ilişkin olnıası iizclliklc dikkat çckicidir,

Anayasa Mahkcnıcsi. 200l Anayasa dcğişikliklcri iinccsi içtihadında. özel
sııııılanıa nçdçni iIc uyuırılrı ciiğcı Anayasa hiikümlcrini dc kullaınıaktal,dı. l996

),tlıırda. nriilkiyct hakkıııa gctirilcn biı,sınırlaıırayı dcnctIcrkcn^ sistcıııatik yorunı
ilc Anayısının diğcr bir nıaddcsindc konıııalı dcğcri dikkatc alınaktadır. Bu da-

1,ada tartışıIaı] kınun hiikn,ıünç gijı,c. oı,n]an sayılıııayan sahipli ycrlcrdcki t'ıstık

ağaçlarını kcsmcclcn öncc ycrcl onııalı idarcsiı,ıc habçr vçrilmcli vc driruııı biı,trı-
lanakla bclgcIcnnıcli.vdi. Anayasa Malıkcıırcsi. karüu]üda lııülkiyct l,ıakkına sınır]a-
nıa gctiıildiğini kabtıl ctn]cktc. ancak Sınlrlaınanın Anıyasanln ıniilki},ct hakklna
iJişkin özcl sınıı,laır,ıa ncdcni olan kaı,ııu yarırtna uy.gun olduğunu sapta]naktad]r.

Mahkc]nc. "karnu yaıarı"ıra ııygunluk ilc },ctiıü]l,ıct1,]iŞtiİ. Slnlrlıman ın. Anayasanın
J69. nıaılılcsinclc ycr alan devlctin oımanları korunıa yiiküm]üliiğii ile dc rıyuııılı.ı
oldülğunLı \,LırgLılaın ıştır. ]'
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(2) olçülülük ilkcsi ve hakkün özü: Tçn]çl hakIarın yaruısallaşıılısında öl-
çiilüliik ilkcsi iIc hakkın özü ka\ranılarıırın rıygı.ıIanıı,ıası 200l Anavasa dcğişiklik-
lcri soıırasında nasıl bir görünüİı kazanmaktıdlr] soru öı]cün üaşıİıakt.üdtr. Çiinkii
200] öncesinc dcğin. öIçüliiliik ilkcsi vc lıakkın öZii kavı,amları aııayısal içtihatta
başr,ı.ırı.ılaıı. ancak l9E2 Anayasasının nıctniııde ptıziıillcşıncmiş sınırlaıııa ilkele-
rinc kıtşılık gclınektcydilcr, 200I Anıyasa değişikliklcri hcr iki sınırlanıa ilkcsini
açıkça Anavasaırın l3. ıı,ıaddcsinc ycrlcştirdi.

Anayasa Mal,ıkcııcsi 200l solırası içtihadında ölçülüliik ilkesini. cski içtiha-
rlıncla olduğu gibi. kiııi zaınan deı]üokratik toplutD düzcni ilc içiçc kullınınakta
ıc ilkcyi olay btrkıınından kapsanılt bir çiiziinılcn]eyc bağIı tutİrlımaktadır, Buna
göı,c. "sıııırlanıaların (...). deır,ıokı,atik t()plum diizcniniı,ü gcı,ckli kıldığından fiızla
oltıraDlas] Vc tılaşıImak istcncn aİract aşnamasl, başka bir anlalıınla öIçüIüliik
ilkcsiyle ııyuııı içindc buIunnıası" ı:çrcklidjı]'

200I stııııısı içtihatlı ajlçl:ili]ltik ilkcsiniıı alt ilkclcıi ilc clc allndığı \,c uygu-
lııldığl bir ajlnck dc göze çıı,lıııııktıdlr. Tiinı all ilkclcı,in dikkatc allndığı bu ijrnçk.
ölçtllLllük ilkcSinc i]işkın anal,asaI içtihıt için öncırl til)ıınaktarlır. "Anılan içıihııta.
Anavısa'tıın sınırlaıııa ilkclcriııi içcı,en l_j. ııarlilcsi aııılıııaınakıı. ıncak çalışı,:ıa
\,c sijzIeşnc ijzgiiIltiğLinih sııııtlınnıası bıkııııındaı,ı Anıyısının ,1ll. ı]addcsiııc
aykıı,ıIık sorrınrı tartışılıı]ıktıdıı. Dcncıltıı,.,n ılLrıı]ı_ Kıtııtı İlr.ılc Kıın ııı ıı.ı'ııı,ıı,ı bir
lııikıni]dilı,. ilgili hılkmc giirc. kişiler gcçici siiIevlç kımu ihalclcrinc kıtı]tDaktaı]
1,asaklı savılabilecckleıdir. Bıııuıı krışrılrı. anıIan kınLında önü]iiriilcn c1,,lcnıIcrdcıı
biıini gcı,çcklcştirmc ı c cvlçnıin. -I'ürk ('czı Kanuıuna göı-c sııç olıışıuıduğu iddi
asl1,1a ıçılaır bir kaırıu dır,ısınııı rarlığıdıı,. Mıhkcırıc. da\ada ijlçr:]li]liik ilkçSinin
ikiıll ilkcsi olan gcıckliIik r.c clrcrişIilik ilkclcrinc uvgunluğıı biı]iktc clc ı]ııık
tı. orınttslzlığl ıyrıca incclcnıcktcdir. Mahkeır,ıcırin. alt ilkclcı-in uvgtılannrasındı
dahı ıçık ıc kapsınılı bir incclcmc val,ııııası uygrın olrırrlu. Bunıııılı biıliktç. ılt
ilkclcrin ıçıkça r,urgrılınnıası da krışkusıız ijnen,ı]idir. Karırııı. orantı]ı]ık i]kçsinc
LıygLın luğLııltıı1 dçııctiııiırdc. diizcnlcıDcde gözcüilcır "kaıııı,ı yırar]'nın ııiçin ığır
bısınası gcrckıiii başka kanıılırla dı dcstcklcncbilircli (iirncğin. kaıııtısal kaynak-
larııı kııllanılıırasıııda öıcn: kaınu ilıalcleıinc]c cüik kuıa]lıı-a rıl,ırıırluk)_ Dar,ada.

çalışıı,ıa ı.e sözlçşınc özgijrlüğündc özcl sınırlaııra ncdçır]cri sorıııııı rc iizçl]iklc
ij7cl ıcşcbbiislcrc yölıclik dcı,lçtin öıılcıır alıııa yiikiimlüItiğiiniin brı kıpsınıdı dc-
ğcrlcndirilip dcğeı,lcndirılcnıcyeceği clikkıtc ılınnıaııııştırı

l5]

Kımu ihalc KaDunu'ndtt. kanruya ait parasal kıyİiıklıIln kullınllırası da gözc-
ıı].ıck. kaİrüı ihılclerindc lckabelçibirOül.ıIıın yıIaıılnıasl vc ihalcy. kalllanlıl
arıslİdt] l]1sat eŞitliğiniır sağlallüll,]\ı ınlıçlınınaklıdlr, Yuk.rrldu soziı edileİ
eylcİrlcrin niıc]igi dikkale alındlğ]nda itiraz konu§u kural iIc gcı]riicn öDleınin
Kaı]u ihırlc Kınunu ile uIışılınak isıcncn ınııç içın clr cıişsiz ı c gcı.cksiz oldu_

ğundan sajz cdı].ınez



Sö7 konusU i»lcnrrn. bclirıil.n ncd.nIe c yargl]!.İrılarr dc!ııı cdcül kişiIc.ın
huktıki mcnlııılcriİi ol,ın\ı7 voldc clkilcvcccğj ktıŞktlnı7dtıl L]ıı klşiJcrin 1ar
gllımı sonüıcüıİdı hcrı.l cll1,t.lcri hı]]1ndc b(l o]ılnrsU/ etki daha beIilgiır o]ırık
orla!,ı çlkıcıkılr Ancık bıı kiŞilcr. 1snı1 oIunın eylcnlcr]n nitelığ1 !c bu er,,

]cİrlcİiıl üi]buı bulnıı olısıll!ı gii/cıiIdığlnde. bır lişi]crin katll1ııl ıIe geıçck-
]c§tilil.cck kınnı ihı1.1criılin. ihalcvi \ı|].n idır.lcr bıklıİlndan o]d(ığür kıdar
kınıu 1ıııı bıkıınındııl da ıclıfisi giiç )ı da inrkinsl7 İ)nüıçlar doğurıbil.ceği
dc ıçüklrı tsu yanii!,lc. Iıi.ı/ k(ır,lru kurıl ilc öngalri]lln Idıri ijn]cmln. kımu
!ırı ıln kolülnnlası l1lıcrr-lı ccıiırldiğr ınlaşıldlg]ndılr. bu ön]cmin ulış]lDrık
lİcncıl ıD]i!ç \iİ]ilı]dcİ (Jrınllslz olıIık kitbılli] n]iınkiin dcaiIdlı]'

Anayasa Malrkcıı,ıcsi. öz kav.anrının 200] sonrası Anayasaya gir]ncsindçn

sonra^ "öZc dokunma yasağ]" jle ''sıl,ıırlama" kavraııı araslnda karşıt bir ilişkinin
olduğu görtiŞiinü yjne]cnıiştir. 2003 yllındaki anayasa1 içtihat. nrülkiyct hakkına
ilişkin bir claı,acla^ özc dokunııanın stnlr]amayl aşan bi. durum olduğunu açıkça
\.uİgulalnaktadtrj

Yinni } ılllk hak diişürilcü sijrenin gcçmesiyle laşünnral malikinin her tiirIü da!,a

açma hıkklnın enge]Icnİrc§l \c laŞlnınazln hıçbir karşllık ödcnnıeden idaıeyc
gcçnlcsı. ınü]kiyct hakklnln slnırlanlıısln] aşaİ. hakkın ö7üni] Zcdclcyen bir

Hakk ın özünç ıiokun ma yasağı. l 96 l Anayasas ı'ırın "s ı nıılanıan ın sın ırı" o]a-

ıak bcniıısediği i]kclcrdcndir. Anayasa Mahkcıııcsi. tizc dokunnranın sıntrlatlıayı
aştığıı,ıı bcnimscycı,] tutllııluıııı. l976 yılındaki aıayasal içtihatta scrgileııcktcyd i:

Kalrr \,ılılını davı|ın kı,İu].r|ilrİrı 1Şl.miüldc 1ışln,nı.,ln gclçck kırŞlIlğınln
ijdennl.sı hnlındc,İii]kiy.t hıkk1 llırıya çcvrj]lnçk ıureliylc koıunnıuş olıcı
ğındın. "ijl. dokıı.nra" dunıııu da "sınırlıııı" ni1.1iğin. döniiŞİİiiş 0lıcaktlr]]

Öz kavramı. 200l Anayasa dcğişikliklcrjnc dcğin 1982 Anayasasının n,ıctnindc

ycr alınaıırakla birliktc. analıasal içtihatta başı,ıınılan bir kavram oldu. Bı.ı dunıın.
"hakkın aizii" kaı,ran,ııııın. yargıııın "anayasa ktiltürii"ndc bcninıscnmiş oldrığunu
göstcnnektcdir. vırgı. Ana),asanın mctnindcn çıkaılılan bir kavramı kullannıa5 ı içti

hat ydu si]rdünnüŞtür Ana_vası ijğrcliSindc sıkllkla vurgulandlğl gibi. l982 Anaya-
sası döncmindcki içtihadıı,ı bir kısı,ıında ijz kaıraııı. )96J Anayasası döncn,ıindeki

içtihada oranla. daha dar biçimdc tanın,ılanıntştı. l96l Anayasas] diincmincjc öz
lınıml. l]akkın konınnlası lchinc gcniş tutulmlıştu: biı,hak ya da özgiir]üğün kul-
lanılınasını açıkça yasaklayıcı vcya örtiilii şckiltlc kullanıllııaz halc koyucrı veya

ciddi surcttc gtiçlcştirici vc aııracıııa ı.ılaşınasını iinJcyici Vc ctkiSini ortadan kaldırıcl
sınırlaııalaı" l9E2 Anal,asası'nın uygulandığı döncnrdc. iki unsur dikkat çckici
dir. ilkin. ]982 Ana.vasasl döı]cn]indcki içtihatla. "öZc dokunma yasaği^ demokratik

top]ı,ıııı düzcni ilc koşut biçimdc kul]anılünlŞtlr. Buna gijrc. tcn,ücl hak vc iizgüıltik-

l 5,1



lcrin aizilırc doktınaı] diizcnlcmclcı. dcırııkratik trıl,ılrıırı diizcııiııiıı gcrckleı,iıre dc
ıl,kırıdır.]l ikincisi. iiz 1ınllDınl dıralıan il'adclcr aııayasıl içtihatta giizlcnııcy,c baş
lınııştır. içıihatta. özc doklınıırı. hık vcyı ii7eiir]Liğti "tüüıilvlc" kııllaırılıılaz lralc
gçtinı,ıe !,a da "tümiiylc" onarlaıı kıldırıııa gibi iI'adclcılc taırınrlınıııakladıt, Buna
kıı-şıllk^ l990lı vılları dcnk diişen kinıi kaıaı,]ırdı. aslında özü gctliş tLılaıü taı,ütılıııl
tııısurlarlna. bazcn dcıırcıkrııik toplLıüı dı:izeniırc dıl,anaıak. baz.ır d.\,lelilt Viiktinı
la]liiklcri çcrçc\ csindc vcr vcreı öıııcklcr giirnıck dc milınkı|indı]iı,:

Aİıyası'İın 56, ırıaddcsiylc. Dc\lclc. hürkcsi]l hayatıülı. bedeİ \e ruh sağlığı
içiİde sürdiinnesiİi sığlınrak ıln.üclyla \!ğllk küıruluşla]rnün hizntetlerini dü_

zcnlcüİc. dencıIenlc ve (Jrgıİi7e clıİc gibi gijrc!lcr !clilmiŞıil, De!Icı. bu göre_
ViDi kalİu !c ailcl kcsınılcrdcki sı!]1k !c sosyıl gi]\cnIik kuüunllılınl oluşnııa-
ıak oılardan },arırlınaılık ve onlalr dcnctleyerek }crinc gcıircc.kıir. Devlel için
bil göre\. kişi]cl için dc bıı hak olaİ bu anııcın gerçekleştirilııcsind.. bu hakkl
sınüılayıcl.,ı,a/lr,/rrrrİ^ l :ıılıılıııı,ı ıu ılıı:uıı/ııük ü lii:cüıluük,lu, 56. ü]üIüü üle
|.t aldn AuNll0lr d\Aü|ı Jii.|lI

Bu ncdcnleııc. tlK 1.1, nraddcülln (a)bcDdinıD sığlık yaldıtlll baklınılrdan sünlr
lıyıcı dlizen]eİle gctiren itirıl konUsu ikinci İ]krtı§ı. hcnuz 1edavisi süren kiŞinin
yaŞııİa hakklnı. hayatlnı beden Ve ruh sağllğl içindc stirdürıne hakkünıD özüllü
zedeledieinden vc 1).l/(,üiüü kjŞi1l,ü,iüü |\ü:ilüı,ürülü nüh ll hlJ.D u4l]ğü iIiDı]( ıiiL
liıülü|!lülni nqld,k* dDüık,ü]11 r,ül]ü( gllürü]1l.\iü]i süüülü,hü\1| 1|ldŞ!ı,JlğüDJd

,1n.^a\0'|1]" l7 \. 56 Dıı!üt.l.riD. ıü\k1|]ıJür:'

2()0l Anayasa dcğişiklikIcıi srınrasıııdaki içtihalta da. öz tantının! gcnişletcn
yaklışınıııl kiııi unsurlarıı,ıı bLı]ü]]ak münıkiin olınuŞttıı,j

Anıyısal .üçıdan dokunrılınlı\ı.ık arz. hel ü.ıİcl hık !c tj,,giılliik .rçıstndın
lırk11Ilk garntnıck]e birlikıc k!nunla gcü]rilcn snırlınlaıln hxkkllr ö7ünc do
kunnlıldıeınln kıbulti içiıı ı!,f/ r.]l/./tı" Aüüllıü]üülD]d\ü]]ü .kLlj \ı|.1k,gii\l(|ıü
ti|. uDfu ın4 ulOşü]jI6üD1l."L.l l)lDLı»L|\l \\ üki\iüüi oü,kürlQü1 Adu]rüL ü hi 1k]il
IdIu / d\ü q(,l:kir \.. J

Ülkcınjzde taŞanın ıcrajrün aınacl, niıeliği. kullandığı ırıçlar ı e ıihai hedeii dik_
kaıc alındığünda, ipıal konusu kuralların. A,dıllV1 Düü1 J6 \C jE nkkldclcrjüıdtki
hok Lül Dl s.^,.,s iüı( u\r!üıüü hiü.ş.|kjlfu /.ull nülD 6ülıü \ı)n l|ft|!:otllü\\lü|luü |:c|a
o"üı kılldnül"a. .lüıru]fu] ıliiIiiü,ı!n /.d.\,üı!0|,Lü hLığLınılıiı ıloldrııırlı bı hıklırıı
i).iilrc ılokınnkkhİü. \lc\ leıiİ ülkcsi \c ülll]Ieüi ile bolainııez biıtiİrlüPüniilr. kaıİu
dii7cıinıır vc lİilli gü\,.lıli!ın korunİlaslnın gcreği olırak. 70ruılu bir sosya] ih-
tiyaçıaı kayİrk]ındüğı \,c i]lkenin nıilli blrlik \c büıünlüğü gibi nleşru bir anlaç
taŞldlgı anlaşüllrrakıadlr. 

j-

l5_5

Kamu yarıll ıİlacl}lı gelirilen bu §|n1.1aına hakkın kultıDlln]aslnl ortadan kal_
üJf^l1\cya ir|l,]ııli |jl\lkla 1»,luşllfu bi Diklik lu)rr.].rrrJlr] denlokrattk top-
Ium diilenlnin gerckl.rilrc d. a!kı.ılık oluŞlüınİaııakladlü."]'



Yrıkarıdı aklarılaı,ı içtihıt. Tcrörlç Milcadcle Kanunıına ilişkinclir. Kanuııı.ın

rlır,ada deııctlcııçıı ııaddcsi. yinc aynı kanı.ında srıç olarak diizc]ülcnçn kinıi fiillc-
rin. biıslıı vc yayın yoltıyla işlcnııcsi durunıunu clc alıyorriu. Denctlcncn ıııa<ldc

uyarlllcı. bıstn vc 1,,ayın organlarlı,ıın suçı.ın işlcnişinc iştirak ctmcıniş oJan yıl,ın
sorumluları da. J000 giindcn 5()()0 günc kadar adli para cczıslyla cczılandırllır,ıak
tadır. Anayasa Mahkcnıcsi. ııaddcyi. diizcnIcnıc konrısunuıı tcri)rlc iliııtilioluşuna
dayanarak. ajıc dokunma yasağıııa vc cJiğcı-sıııırlaına ilkcleı-iııc uygıııı bulmuşttıı,.

(_1) Sosval haklarün !,argtsallaşmast sorunu:]| Sosyal hakların yargısallaş-

masında. 200 ] sonrasıı,ıdaki anayasal içtihadın. "nıali kaynaklar" ilc "insan onuru-

ıra uygur bir yaşaıı,ı s|lrınc" arastndaki dcıgcyi kuı,ııaya çalıştıiı giiriilcbilir Ana

vaSı Mahkc]ncSi. Ekonoınik Sosyal vc Kiiltürçl Ilaklar Komitcsinin bcnimsccliği
"hakkın asgıri çckirdcği" ijlçütihti anınlsiıti]cak biçiındc^ insan onuruna uygı.ın

asgari bir yışıtr,ı giivcllccsitli ıçlkça "sosl,al dcvlct"in bir gcİcği sa},maktadlr.-"

Ancak işsizlik §igortasına ilişkin 2()0l yılındaki içtihadında kaynak sıııırlıJığı ilc
sos1,,al dcrlcl arasıııdaki ilişki_vi kurarkcn. işsizlik sigortasının koşulsuz biçiıııde
kabuliiııc dcğil. bclirli siiı,c prinı ödcmc koşuluna bağJann,ıasını da Anal,ıı.ı'yu
rıygı.ın b rı lı,ı,ı ı k ta clı r:

iŞ§izlik sigonaslıdan ylırallanına koŞuIIalı içindc ycr alan "sigorla]lnın hlznlet

ıkdiıin sona cnİu§indcn (jnceki son l20 giin içindc \iirckliçallŞarık Priın öde-

lrrcsi" gerçü]kIcşmc§i olanaksız ya da çok zor bir koııl olmadüğ| gibi. i§sizlik

sigonasındın }ararlann]ayI orladan kaldIraül ya da kuIIanıl.rmıyacak Şekilde
güçIcşlircİ bir koŞuj olarak di ıritelendlrilcmçz."'

Yrıkarıdaki a]ıntıda. ekonoınik kaynakJar ilc sosyal dcvlct arasında dcngcyi

kuran unsuruı] "hakktn ijziine dokunııaıııa" olduğu dikkat çÇkmcktedir. Mahkc-
mc. aynı vıklaşıını. şu ifadclcrlc dc yinelcmcktcdir:

Bu bağlıİlda I)c\l.t. \alındaşların sos_vaI gii\en]iğini sağlamı ga'rc\lıri mali

o]anaklarl ölçiisiiüldc ycrinc geıırirkcn sosyal sigonacüIlğün teknik gcrekIerinc

ıür,guır kiııi slnlrlaınalar yapabilirsc dc so§}-al haklaül küıIIanılamayacak halc ge

lirccck dıizenlcnlc]crdc bulunaınaz. (. )

tsU düılırnrdı. ıllnıcık kaükı pıt\ınln iiİ slnlllnrlr h.lirlenınlŞ olüna\r !e kimi sı,
gonıIllılln iilcl dUnımIarl gijlcıi]crek bu ürygula]ıxfİlı dıŞlndı bı.all1nlasl. sığ,
]tna.ık ı.o1cz. ırıç !c gcrtç bcd.I]cıiıin sıdccc'ı,2()'siİın sıgortall ıırılındı.
iidcnlrrcslnın i)ngij.iil,n.si n]\},algiıcİlik hıkklıll odıdan kaldlrnlad]ğı gıbi oıu
kuLlanülanlıtıcitk itlçtidc guç]cşt]r.c.k niücliktcdc deği]di.'

Yukarıdaki a]ıntılirı,ııı ortaya koydtığu. sosyal ı,c ckcınomik alanlarda dçvlc-
1iır _vtiktimlii]iiğürriln Ana)iasa'ntn (ı5, ıııaddcsindc dcğinilcn'lnali kıynaklar" ilc
mut]ak bjçimdc sınıtlı olılıadığıdır-]] Anayasanın 65. n,ıaddcsindc ycr alan "nıali
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kaynakların yetcrli]iği" ö]çütü, ancak SoSyal güvcnlik hakktnın asgari öZünün sağ-
lanması halinde önc siiriilehilir

.,\nayısa \,lalrkcnıcsi, l99l yılındaki içlihariıncia. stısyıl haklar ilc kişi
lrıkları ıı,asıııdaki gtiçlii ilişkii,i ııııgrılayarak hıkların biitl:iıl Sc ]liği 1,aklaşıınlııı
sarunnıuşlu.]] t]u içlihıtta sosyal gür,enlik hakkı (Anayas!ü ınadde 60) ilc yaşın.ı
ı,c nııddi vc ıırıncı,i ı,ırlığın kotunnıası (Anıyası ı.ıııclclc l 7) ırasınclı açık biı bağ
kıı ru lııak tıydı. Sosva] haklar r,c klısik haklar arıısııda btğ kurrıIıııasının iiııcınli
bit pıatik r,c kuraııısal sonucuna dikkaı çcknıck gcıekiyoı. Sosyıl hıkkın. aynı
zaırııı,ıda kIasik hak ilç birliktc dcğcılcndiriln.ıcsi. Anıyasanın 65. ınadc]esindcki
slı]ırIaı,ln ("ılıali kıynak" ı.c daVa talihindc "cktıı.ıoınik isıikı.ar" ölç|iılcri) uygu-
lınnıasını giiçlcştirir. (]iinkii hak klasik hak grubu ilc nc kadaı.ilintili isc bu ölçıiı
lcı z,:ır ııvgrılaı,ııı va da rıygulınanıaz. t ıt( ).lnJ.ıİ. huklaıın hıııtiıııt,llıgi yıklaşı-
ıııı. dcvlçtiıı. "giircvlcrıııin aıı]açlıü.ıııı uygun iiııceliklcri dikkalc aIaü.ak sosyal vc
ckontımik hakların sınır]arını bçlirIeıncsi" ölçailiiııii dc işlcrscl hale gcıiı.cbiliı t3u
ajlçii1. 200l Anayası dcğişikliklcıi ilç kabul ccliln.ıişti Sosval lııklaı.. Anıyasanın
özclliklc l7, nııddcsi ilc birliktc vorunı Iınab ildik lcı.i illçüılc. öncclikleri soıılLitlaş-
ttrır \e dalıa gcniş bir koıunıatlan ı,araı.Iaııabiliılcı..'l

"Olıcclik" kavraınının yorumunda. 2004 Anayasa dcğişikliklcri i]c dev]tte
yüklcncıı kadın-crkek cşitliğini hayata gcçirıııc "yüküınliiliiğ|i" (Anayasa madde
l0r2) dikkatc aJınıııalıdıı Anayasa cylcnlli (..[,rl.,/(,)) cinsiyct cşitliğini dcvletin biı.
yüküınlüğii olalak tanıınlayarak. önceljğin içc.igini son]ut]aŞtlr]]1aktıdlr.

Sonııç

iıkarıcia tçn,ıcl hık rc ı)zgıirltiklcıc iIişkiıı olaı.ak 200l sonrası anayısıl içti-
hıttan veı,ilcı öıncklcr. Aırayasa MıIrkcıırcsiniır brı konuda bclirııcl,e bışIıyan kıı
raı'ıısal vc yönıcıııscI yaklaşıınIırıırı oı.l.ı\.ı çıkJı.lı\oı. lçıntlc lıtı)ıınıJ tı(unı uz cvrc.
sii7 kontısu yaklaşın]larln pckişıı]c dciil. heniiz gclişııc \c taıllşllılıa cr,ıcsidir. ()
vLizdcn dç bcliı,sizliklcı,lc yıikliidı|]ı. Mal.ıkcıııçııııı. özcl sıırır]aırııı ııcdcıri içcrnıclcıı
yı da içerip içenncdiği taııışnıall hak \,c öZgiıll:iklcl ı]aııındı tutarlı bir vaklaşınıı
olınıdıiı dikkaı çckıı]eklcdiı: l\ııcak sözkonusu sııı,uı.ı. yırgısallaşnıa sıiı.cciııdc gidc-
rilcbilir, Ölçiilüliik ilkcsi r, c hakkıı.ı öziiırc dokrınıııa 1,,asağı iılanında. bLı ka\ rıınlar]ı]
ıııııınılarına ı,,c unsurlırıııa ilişkin içıihıdi sonıtıl]aşmaııın siircgcldiği silylcı.ıcbilir.
Olçiiliilük ilkcsinin uygulınıası. hı]cı.ı daIıa ıyIlnlıIı \c çijıüıı]lcmççi bir biçinıde
1alı ı lıııamıktaclır. Anı),asal içüihıt. lıakkın özii bakııı.ıından. hık vc ö/gi]rli]ğii kolu-
y-ın vıklaşııııın pekişnıcsi 1,önihı:lc kiııi ıırcsıjlar vcı.ıııcktcdir, Sosyıl l.ııklar ılının
ila ijz kıı.raı,ııırıır kiıl]ınılırıası. hakkııı asgari çckirdcğinc vc iısan onurlı]ıa Lıygun
ısgıri yaşıııı koşullıı,ına rlal,ılı ulııslııırısı ıııılıvışı rıygrıııciıır.
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Hçr durumda birkaç sonuç gözlcmindc bulunulııak da yararlı göziikü-

yor. Önccliklc. lıak ve özgiirliikJcı,alanıncia^ tikcl olay]arda hak ve özgürliiğün
;'soıırutlaşı,ııası"ııı şağ]aVacak o]an tck yargı organı Anayasa Malıkcmcsi dcğildiı
En az onuı,ı kadar. idari ve adli yargı. özelliklc Danıştay ve Yargıta1, uygulamaları

dÇğcr taşıınaktadıı Hak vc öZgiirlükler alaı]lnda. Anayasa normları ilc yasama

oryanı vc idari makaııların diizcı,ıleyici işlcmlcı,i. siyasal vc hukrıksal yöndcn çıkış
noktus,dır, Ancak tçmcl hak vc özgürliıklcrc ilişkin nornıların "noım yapıları",

çoğuı,ılı,ıkla yaıgısal sotnutlaşmay1 ve brı son,ıutlaşııanın sonı,ıçlarının kcndi içindc

bir ilogııatik oluşnırarak bcnzer o1ayları ctkileınçşiıli gcrckli kı]ar, O ncdcnlc, hak

ve özgürliik alaı,ılnc]a hrıkukun ne olduğrınu söylemck için yargısa] tutumlar, dik-

katle vc özcnIç izlenmclidir. Aksi haldc. "ayna içindcki ayna"yı görmck dc söz

kr,ınusu olamaz.

BLı metafoa M]chael Ende'nin "Ayna ç]ndeAyna"başl k oykü kitablndan e5]nleniyor, An'ak eli

nizdeki Çalüşma, metaforu kitaptaki yak aşümIa birebil ozdeş biçirnde elbette k!llanmlyol, Y ne

de, lomanln arka kapağlnda kitap Ve okul il]şkisi çin tan mlanan bak ş aç 5l, Anaya5a ile yarg sal

yorun] Ve 5iyasa] uygularna ara5lndak il]şk] için de geçer id r, Buna göre, iki okur ayn k tab oku

sa bil_", her okur!n k]taba kendi deney]m erin] ve çağf şlm annı katmas nedeniyle, kitap arlünda

aynl kitap o rnaz.Tarn ters de geçerl]dir. B]r okuı fark l kitap an oku5a da, k]taplar okurun kişisel

algısı nedeniyle ayn la5abil]r:'Ama okuf ile okuduğL] kitap ara5ünda yaŞananlar nerede gerçek eş-

.-"kt"?Buro,rnrnyunlt"kitap"değ]d]r;çünküsonu(takitapya]nlzcabeyazkağlt]annü](tiinde
ki 9iyah işaretlerden oluşur Ve rnut aka bir okura ihtiyacı Vardlr. Ama sorunun yanltl"okUr" d, de

ğildir;çünka k tap oLmaz5a bütlin bu 5üre( gerçekleşmez]l bkz. Ende, M Chael, Ayna ç nde Ayna,

B l ldbll" l \dodl l dy n,\l ,t"nbu.2005

Hak çatüşma annda kuram9a]yak]aşımlardan özel hukuk boyutunda !art m / denge]eme iç]n bkz,

Kaneti, 5el]m, "Çatlşan Değerlerin Tanülmas na Dayanan Hukuka Uygun uk'] Danıştay Dergis],

1glg,cll:34 35,7 ]9;her k hakkadaopt]malyürrrlL]kimkanlsağlamayayönelikpratikuyumil
ke9i i(in bkz. Hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassung5rechtS der Bundesrepub ik D€uts(hland,

Neudruck der 20. Auflage, ] 999, Heidelberg, C.F. Mü] er Verlag, Rdnr, 3] 7 ]] 9; Alman ögreti§in

dekyaklaşlrnlanntartlşimasıbakımndanbkz,Sağlarn,Fazll,TeİneHakannSlnrlanma9lVeÖzU
]982,Ankara,A.Üs.B,FYaynlar No]506,4o4];Gören,zafel,Teme HakGene Teor]s],6özd€n Ge-

Ç]rilmiş 3. Ba5kl, Dokuz Ey]ul üniver§ites] HukukFakıltes] Döner serrnaye işletmesiYay nlar No:

57, 1995, Ankala, {passim); Kanadoğlu, KorkL]t, Türk Ve Alman Anaya5a Yarglslnda Anayasal De

ğer el]n Çat 5maçl Ve L]yLımlaştrnlmas , Beta Yayünlar (tüm kitap), istanbul, 2000,

Genel olalak düzenleme 5 nlrlama 50rü]n! ]ç n bkz. 5ağlam, Teme Hak ann stnlr anmasl Ve ozu,

23 Vd,

Anayasa öğreti5inde 20O] Anaya5a değ]ş]k ik er]nin etk]s]nin tart ş rİasl baklmıİdan 
'7e 

likle

bkz. Anaya9a Yarqlsl ] 9, Ankara, 2002 (tüm makale er).

F 1g84 / 1. K.lga4 l 2, K.t. ].].] 984 (ita ik i e ozell]k e Vurgulanmlşt r),

L ]00] -10.K ]()07 9ar.K,1 1].]:]007idcrn.kölgiinlıgiibaklırrlıdınhen7cl dcğcıI,İdjnıc için

I], ]002 1]. K. ](]0] l()-]. K.l, ]"l l:.]00]
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] E.20a0l48,K.2002/ 36,K.t.20,3.2oo2;benzelyondebkz.E.20O] / 5,K.2ao2 / 42,K].2a3.2oo2j
E,2007 l 33,K,2010 / 4a. K,t. 24.3,20]o

3 E.2001 l5,K.2002/42,K.t.2B.3,2002.8unakarşll]kkarş.E.2004/8,K.20o4l28,K.t.3.3,2004:'lti-
raz konusu kural ile daVa sonunda tarifeye dayani]arak karşl talafa yük]ene.ek Veka]et ücretinin
avukata ait olacağl öngorülmüştrr, Böylece taraflar aİaslnda üCret kararlaştllülmadlğr durum ar,
da, aVukaın 5unduğu h]zmetin karşı lksiz kalmamaslnlsağlarna ve Vekil i]e maVekkilaraslnda çl-
kacak üCret uyuşmazJlklarlna engel olma amaCl güdü]müştür. (...)AVukatlann hukuksa] bilqi Ve
tecrübelerinden yararlanma hak arama Ve 5aVunmada başVuru acak meşru yol Ve Vasltalann ba-
şlnda gel]r. Veka]et ücreti, savunma hakklnln en öneml] parçasl olan hukuki danlşman]lk görevr-
nin, konL]nun uzmanl hukukçular taraf ndan yapülma5lnln doğal bir 5onucudur. AVukat]arln mes-
leklerini serbestçe Ve herhan9i bir kayglolmadan yapabilmeler] için yaptlklan hizmetin karşlllğl
olan makul bil Üclet almalarl geİekir AVukatla yapl]acak söz eşmede ,cret karalIaşt]nlürken, dava
sonunda kaİşl tarafa yüklene(ek avukatllk uCıet nin gozeİ mesi engel enmedl9lnden, itiraz ko
nusu kUralla hak arama ö2gürlüğünan kul]anllma5lnln zollaştlı]dlğlnC]an ya da itiraz konusu ku
'd ln aodlet Ji]lav l na avl1,1 oldı]9.nddn ,o7.dlle,no1

9 lnsan Haklan AVlupa lvlahkemesi, Lichtenstein Pren5i Hans Adam ll /Almanya, Application no.
42521 / 9a, 12.] .20a1: " sdzleşmenin 6, madde5in]n ]. flkraslyla korunan mahkemelere başVuru
hakkü mutlak değild]r; s]nürlamalara tab] tutulabilir; (mahkemeye) başVuru hakkl niteliği gereği
devletin dazenleme yapmasinl gerektrrdiğinden, bunlara ü5tü kapalr o]aİak (zlmnen) jzin Veri]-
rİiştir. 5özleşmenin gereklerinjn gözetilmesi konu9unda nihai karar Mahkemeye ait olmakla bir,
likte, bu çerçevede taraf deVlet belirli b]r takdil 5erbesti5ine 5ahiptir. LJygulanan §lnlİ]amalann bı
reye blrakllan başVuruyu [mahkemeye başVulı] hakk]], hakkln öZünu ortadan kaldlracak şekilde
ya da dlçüde klsltlamama5l ya da daraltmamas] 5ağlanma]üdrı AynCa, slnlrlama meşru bir amaç
gatİıüyorsa Ve kullanllan araçlarla öngörülen amaç ara5ünda makul bir ölçüialük ]]işki5i yoksa, 5l
nlr]ama 6. maddenin l. flkra5l ile bağdaşmayacakt]r:'

' 
'üıüınk 

Il S.I.Lü, ]'ii]li\c (tsi^.iik I)0i|.), App]icatior n(] l0226,0].1l 7 ]00ij

'r Anaya5amadde48/2dek tedbilalmayükumlü]üğünantekn]kanlamdasinlr]amanedenisaylia-
mayacağl, ancak dÜzen]eme yaplldlğl oranda ozgÜr üğün 5lnlrlanacağl yonünde bkz. 5ağlam, Fa
zll, "2001 Yı]l Anaya5a Değişik]iğ]nin Yaratabile.eği Bazl sorunlar Ve 8unlann Çözum olanaklan'i
Anaya9a Yarg15l ] 9, 2002, Ankara, 5.

t.,,00l .09.\,200,, 9 (.l. ls.lo2O0,, ltdlit le o,.e.Iiklp Vt]ı9JlJnıİ.ttll..
rl 

Çallşma özgür]l]ğünde oze] s]nlllama nedenler] bulunmama5ı nedeniy]e mutlak koruma anlayışi
için ayn.a bkz. E, 2008 / 73,K.2a09 l 120, K,|. 1.1o.2oog.

i E.]00l 3Ii9. K, ]002 , ]9. K t ]_]]]00] Aylı!ı kar§, F. ]005; ]2li.K. ]01)ll ,-i.1. K,t 7,].200|::
"50,1] sı}ıIl Yasil hükıinrlcnnln u}gulanı.ığl u}üışlnı7lıklarln kapsııılna. ı\ukıtllk iicretine iliŞkin
(uyuŞİrazlIklar dr) girıl]ektcdır. Bu dırü üınldı. bil sözleŞmcİin yapıldığl laü ihle yüriirliikıe bulunnrİ-
}ın yasa hüknlillrün 0 si]zlcşlnoden doğan ,ıyuşnral]lğlİ çijztiııiİldt uyg!ılaİmıs1 söl kOİuİı ol-
ıılaktıdlr, IIt]kuk dc!lcıinde hukrık giiVenliğiniİ sağlan]llasl, öncclikle hukuk] işlcmleriİ sonuçlarl-
nlİ irlgoıiilcbiIil olmaslna baglı bulullduğundıİ. bir söZlcşnlenin }apj]dığl tırihlc nlc\cu1o]lİa},ın
biı yasa hüklnüniİr dahıt sonrı geriye yiiriiı Şckildc bu sirzleşmeden doğıı bi] ıhtilalia u,v-güllan]llr
slnln .ngörüln]esi. hukuk giilenliği ilkc§inc ayklnd]ı

"tsıı durum ır-nl lanlaıda. Anavı§rİln 4lt, ıİaddesindc diilırnIenen sii/l.şnle ijzgiirlüğaıne dc aykülı_
lık oluşfuru. söz]eŞnlc öz8iirli]ğü. Sö7leŞıncdcn doğıı uyuşııazllklarda sözl.sııc hiikiıInlcriniİ eSas
a]ınnlaslnı da gcrckli kılal.'l'alıİla]ın ajzgür irad.leli ile düzcn]ediklcri ve hukuk.n rcçeııi olaİ söl_
lcşıİelerden doğan u}uşnlazlıklardı sozleşn. haıkiıılcriİjİ bcliıgiı 0lnladığından ya dı ıartışına_
ll olduğulldın bahisle. söl konusu 5öl].Şliıeni akdcdildigi lalıhıc yiirürlüküc o1nravan bil yası kU
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ıalıürln esas alünarak uyuŞnrazllğüİ çijzlimIcnıİesinin öngörülüİc§i. sözleşİlc özgürliiğüne aykırıdır,"

15 E- 197 8 / 54, K. 197 9 l 9, K.t,8.2.1979.

r E.B7a/54,K.lg7g/g,Kİ.a.2.1g7g|"Ay maddenin ikincif,krasnda Devlete, basln Vehabel

alma özgarlüklerini sağlayacak önlem]eri alma ödevi Verilmiştir Yllln yalnlz beş gününde günlük

gazetel;rin çlkmamaslna karşln, bunlaın yerine bayram 9azetelerinin yaylmlanmasl ladyo Ve te-

Lvizyon yayımlannın sırmesi, günlük gazeteler dlşlndaki ba'ln Ve yaylm işlerinin yürütülebilme,

si olgusu karşlslnda, basın Ve haber alma ozgürlüğü açü5lndan Anayasa'nln 22, madde9inin üçün

cü flklaslndaki oze] sınll ama kurallna aykln bir durum bulunmadlğr gibi, bu özgürlüğün özüne

dokunulduğu da söylenem_"z]'

n E- ]997 /75,K.1999/ ]0,K,t, 13.4.]999.

r3 F ?o0] / 309. K.2002 / 9], K,t. ] 5.]0.2002.

'9 Buna karşlllk, Anayasanln ]3, maddesindeki ilkelerin -ölçülülük ilkesi dahiI adlallnln anlldlğ,,

ama uyqulamalan yaptlmakslzln denetlenen normun Anayasaya uygun bulunduğu bir örnek için

karş. E,2005 / ]3, K.2009 / 141, K.t.8.]0,2oo9.

ı E,2oo7 / 68.K.2010l2, K.t. ]4.].2010.

I E,2oo2 / 112,K.2003 / 33, K.t. ] 0-4.2003,

» E- 1976 /3a,K,1976l46, K.t. 12,]0.]976.

'r Bu konuda farkll karar örneklerive dğretiden değerlendirmeler için bkz, sağlam,Temel Haklal]n

5lnlrlanma5|Ve Özü, 17]-]72;Uygun,oktay,]982Anayasasl'ndaTemelHakVeozgür]üklerinGe-
nel Rejimi, Kazancl Yaylnlan, istanbul, 1992, ] 88 (dn.438),

l E.lgg7 / 1s, K.lgg9 / 1o,K.t.]3.4.1999:"Hakklnözünedokunandüzenlemeleıgelçekanlamda
mülkiyet hakklnü ortadan kaldınr ve bu bağlamda temel hak ve özgLirlüklerle il9ili genel ve özel

slnırlamalarln ölçüsünü oluştlıran demokratik toplum düzeninin gerekıeri ile bağdaşmaz"j aynca

bkz, Yüzbaşloğlu, Necmi, Türk Anayasa Yarglrlnda Anayasallık Bloku, i,Ü,H,F- Yaylnlarl No: 3762, is-

tanbul, ] 993, ]] 5-316.

^ E-lgg7 l75,K.lggg/ ]o,K.t.]3.4.]999(italikileözellikleVı]rgulanm!ştlr),
16 E.1996 / 17, K.l996l38, K.t. ] 6,] o.1996 (italik ile özellikle Vurgulanmlştlr),

' t.2006/121,K.2aog /90, K.t. 1s,6.2oo9 (italik ile özellikle Vu19ulanmtştlr),

]*SosyaIhakların.,gcrçekleştirilmesi..üzcrineayrücabkzçavuŞoğhı.Naz...SosyalllakIarlnCerçü.'k

üen;ilmesi". i';,r;l1ıli Şiıldcı ıc inıaı Hııkları.Özdek. Yaseııın (Ed,).2002, Ankara, ToDAiF YJ

y]n1: ] 1 l. .167,475l ıİayasaI içtjhıı bakımlİdan bu tcbliğde yer aIan 8"rüşler ve ay,tntıII sın]fian-

dlrııa için bk7 oder. tsefiil ımrah. "De\letin ()1umlu Edimini (;erekıircn Sosyal Ilaklırüİ Aıraya-

§al Diizcydc Korunıİası ve Yargısal Tıll!ımlaı". Ca!. o.\Ln,\ iülilf|ıilasj Hıkuk rdki)llc\i D.],gisi

li1008. iHER'üı 60 \ilııtla Tiirkiıc nin insın Hıkh] ı Sannkn. l99,233,

' E.200]/351. K.2oo3/1o, K.t. ] ].3.2003:"5o5yal devletin amaçlanndan biri de klsmen ya da tama

men çallşamamalarü nedeniyle gelil kayblna uğrayalak muhtaç duruma düşebiİeceklere, insan

onurllna yaraş]l asgari bir hayat 5ülmeleri için gerekli olan geliri sağlamaktır'l

4 E- 1999l43, K.2001 l46, K,\,27 .2.2001.

I E, 1999/43. K.2001 / 46, K.l. 27 .2,2a01 ,

],2Oo]Anaya5adeğişikl]klerinde,,,işsizlerikoruma,,yükümlÜIüğüçalışmahakklnailişkinanayasa

hükmüne eklend1 (Anayasa madde 4912). Bu durumda, içtihadln iş5izler lehine gelişmesi de bek-

lenmektediı bkz. Kaboğlu, iblahim ö,, ozgürlükler Hukuku,6, Ba5kl, lmge Kitabevi, Ankala, 2002,

463-464-
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- E.1990/)7, K.1991/2, K.l. ] 7 ],l99]; sağllk hizmet erinde katkl pay nln Anaya5aya !ygun oiduğu
Ve sosya yard m zamminln prim karşi lğ oimak§lz n Verilmeri nedeniyle malikaynaklann yeterl
liğ olçU5ündebe rlenebileceğiyönundebklE.lgg9/43,K.2oa1/46,K_1_27.2)ao|.

'' "Devletin görev er]nin amaçlnnna uygun önce ikleri gözetme yuk!]m ülügu1 §o5yal alandak] di
ğer anayasa hüküm er nin ara.rllğ le de anlam kazanabil]. Anayasa Mahkemes], Anayasan n so5
ya] an amda güçsuz kişilere yonclik "korumacl hükım]er''i bağlamrn.]a yer a]an 6]. madde5ini,
"onc€lik]er"çerçevesinde göİmekted ı bkz. E.2oO]/35], K.2Oo3/]O, K.t. ] l 3 2OO]

l6l




