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I. OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ - YASAMA 

 Yüksek Seçim Kurulu’nun 11.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 74 sayılı 

kararıyla 16 Nisan 2017 tarihinde halkoylamasına sunulacağı öngörülen 6771 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1982 Anayasası’nın bazı 

maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“MADDE 88. – Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. 

MADDE 89 –  (3) Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri 

gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar 

Meclise geri gönderebilir.” 

SORU: Yukarıda alıntılanan hükümler çerçevesinde yasama yetkisinin kullanımında meclisin 

rolünü 1876 Anayasası’nın ilk metni 1909 değişiklikleri ve 1924 Anayasası’nın ilgili hükümleri 

ile karşılaştırarak değerlendiriniz. 

 

II. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ-DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ-LAİKLİK 

“Hükümet, din anlayışı konusunda devletin tarafsızlığının, demokratik ve çoğulcu bir toplumda 

kişilerin vicdan özgürlüklerini koruma imkânını sağlaması nedeniyle, özellikle değerli 

olduğunu ifade etmiştir. Bu çoğulculuğun muhafaza edilmesi gerekliliği, öğrencilerin değişik 

kültürel ufuklardan geldikleri hallerde çok daha zaruridir. … Mahkeme, türban takmak gibi 

güçlü bir dış işaretin, küçük çocukların vicdan ve din özgürlükleri üzerinde bırakacağı etkiyi 

değerlendirmenin zorluğunu kabul etmektedir. Başvurucu öğretmen, yaşları dört ila sekiz 

arasında değişen çocukların bulunduğu bir sınıfta ve dolayısıyla çocukların çok soru sorduğu, 

aynı zamanda da daha ileri yaştaki öğrencilere nazaran daha çok etkilendikleri bir çağdaki 

öğrencilere ders vermiştir. Bu şartlarda, türban takmanın kadınlar için, İsviçre Federal 

Mahkemesi’nin de tespit ettiği gibi cinsiyet eşitliği ilkesi ile uzlaştırılması zor bir Kuran emriyle 

zorunlu kılındığı anlaşıldıktan sonra, türbanın bir tür dinsel anlamda telkin etkisi yaratacağı 

inkar edilemez. Bu bakımdan türban takmak ile demokratik bir toplumda öğretmenlerin 

aktarmak zorunda oldukları hoşgörü ve başkalarına saygıya ilişkin mesajı ve her şeyden önce 

eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkesini bağdaştırmak mümkün görünmemektedir.” 

(Dahlab/İsviçre, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Başvuru No: 42393/98, 15.02.2001) 

“Din özgürlüğü bağlamında "tanıma", devlet-birey ilişkilerinde devletin, tüm din veya inanç 

guruplarının varlıklarını eşit şekilde kabul etmesini gerektirir. Devletin çoğulcu bir tanıma 

siyaseti, bir yandan devleti toplumda herkese karşı eşit mesafede durmaya zorlarken öte 

yandan, devletin herhangi bir dini ya da ideolojiyi resmen benimsemesine izin vermez... 

Çoğulcu toplumda devlet, bireylerin kendi dünya görüşlerinin ve inançlarının gereğine uygun 

olarak yaşamalarını sağlamakla yükümlüdür. Devlet, toplumda var olan görüşlerden veya 

yaşam tarzlarından birini "yanlış" kabul etme yetkisine sahip değildir. Bu bağlamda 

Anayasa'da yer alan sınırlama sebepleri bulunmadıkça, farklılıkların bir arada yaşatılması, 

çoğunluğun ya da azınlığın hoşuna gitmese de çoğulculuğun bir gereğidir...Laiklik 

gerekçesinin makul bir temeli olduğundan bahsedilebilmesi için, başvurucunun dini bir 
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gereklilik olarak taktığını ileri sürdüğü başörtüsünün saldırgan ya da başkalarının inançlarına 

müdahale eden, baskıcı, tahrik edici, kendi inancını zorla dayatma amacı bulunduğunun veya 

toplumsal işleyişi tahrip ettiğinin, birtakım karışıklıklara ve düzensizliklere neden olduğunun 

gösterilebilmesi gerekir. Bir dinin herhangi bir dışa vurum davranışının tek anlamının laik 

devlete dini bir meydan okuma olarak yorumlamak ise, bu dinin mensuplarının kendi 

eylemlerini tanımlama kapasitesini yok saymak anlamına gelir...Başörtüsü yasağının toplumda 

"tarafsızlığı" ve "çoğulculuğu" sağlamak için gerekli olduğu yönündeki bir düşünce 

beraberinde din ve inanç alanında devletin "normal" ve "doğru" olanı belirleme yetkisine sahip 

olduğu düşüncesini getirir. Herhangi bir dinsel davranış gibi başörtüsünün de dini bir inancın 

değil de siyasi bir görüşün ifadesi olup olmadığına karar vermek Anayasa Mahkemesinin ilgi 

alanının dışındadır.” (Tuğba Arslan Başvurusu, Başvuru Nu: 2014/256, K.T: 25/6/2014) 

SORULAR: 

1) 1982 Anayasası’nın başlangıç hükümlerinde belirtilen ilkeleri sıraladıktan sonra bunların 

hukuki değeri ve bağlayıcılığını tartışınız. 

2) Yukarıda alıntılanan AYM kararına konu olan anayasal ilkenin niteliği nedir? 1982 

Anayasası’nın bu ilkeyi somutlaştıran hükümleri nelerdir? 

3) İHAM’ın türban yasağına ilişkin gerekçesi ile AYM kararındaki yaklaşım ve yorum 

farklılıklarını, AYM’nin önceki içtihatlarını da dikkate alarak laiklik ilkesinin kapsamı ve 

niteliği bakımından tartışınız.  

 

III. ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ 

“48.     Bir kamu idaresi olan TİB'in bir internet sitesine erişimi engellenmesine yönelik yaptığı 

müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı ve müdahalede bulunulurken 

ölçülü davranılıp davranılmadığı konusunda hangi genel ilkelerden hareket edileceği yukarıda 

belirtilmişti (§§ 37- 40). Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

sınırlandırmalar kanunla öngörülmeli ve sınırlamalar kanuna uygun olmalıdır. Somut olayda, 

erişimin engellenmesinin URL bazında değil de tüm bir siteye yönelik erişimin engellenmesi 

şeklinde uygulandığı görülmektedir. 5651 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeler dikkate 

alındığında TİB'in kararına dayanak gösterdiği mahkeme kararlarını aşan ve milyonlarca 

kullanıcısı bulunan bir sosyal medya ağı olan twitter.com sitesine erişimin tamamen 

engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım 

sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararı ile 

engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne 

ağır bir müdahale oluşturduğu açıktır.” YAMAN AKDENİZ VE DİĞERLERİ 

BAŞVURUSU, Başvuru Nu: 2014/3986, K.T.: 2/4/2014  

SORU: 

1- 1982 Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejimini açıklayınız. 

2- Yukarıda alıntılanan AYM kararında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 

hangi ilke uygulanmıştır? Bu ilkeyi alt unsurlarını da belirterek tartışınız. 


