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Iisaca; Batr k6kenli ve ewensel olup, tiim insanlann salt insan oldupu
iqin sahip olmasr gereken deferler, haklarl olarak tammlanan insan haklan, ancak devlete kargr ileri sririilebildigi takdirde bir anlama sahip olabilmektedir. Bu yrizden devletin, bu haklara riayet etmesi, onlan giinememesi gerekmektedir ki, o devlet insan haklarrm kendine bir ideal olarak benimsemiq olsun2. Bu anlayrqtan hareketle olsa gerek, devletin yaprsrmn temelini, ne gekilde kurulduiunu, iktidann eI deliqtirmesini ve devlet iktidan
karqrsrnda bireylerin sahip olmasr gereken tlzgiirliikleri diizenleyens Anayasa metinlerinde genelde insan haklan kavramrna geqitli qekillerde yer verildi[i gtiriilmektedir. Trpkr bizim 1961 (md 2,26, L2L) ve 1982 (md 2, 08, 81,
103) Anayasalannda olduiu gibi. Anayasalarda insan haklarr kawamrna
yer verilmesi salt qekli bir durum olmayrp, siiz konusu anayasamn insan
haklarrna bakrqrm da ifade etmektedif.
1961 Anayasasr ve yarattrlr iizgiirltkler ortamrna kargr bir tepkinins
iiriinri olarak hazrrlanan 1982 Anayasasr'mn baqhca dzellikleri; a) Daha kazuistik bir model benimsemiq, b) Def'igtirilmesi agrsrndan daha katr bir sisistanbul ficaret Universitesi, Hukuk Faktiltesi, ceza ve ceza usul Hukuku ofretim Uyesi.
TANOR, Biilent-YiizBAqIoGLU,
Necmi:1982 Anayasasma Gtire TiirkAnayasa Hukuku,.6. baskr, Istanbul, Beta,2O04, s. 64; UYGUN, Oktay: 1982 Anayasasr'nda Temel Hak
ve Ozgrirltiklerin Genel Rejimi, istanbul, Kazancr, rssz,
2 vd; TAN0R" Biilent: Tnrki". 13-14; UYG(IN, Oktay:
ye'nin insan Haklan Sorunu, c: I,. istanbul, BDS, 1991, s.
"inszrt
Haklarr Kuramr", insan Haklan, istanbul, YKY, 2000, s. l.B.
Ozsota $zJe: "1982 Anayasasr'nda insan Haklanna saygrh Devlet ilkesi", oluz imregtin
Armafam, istanbul, Beta, 1998, s. 1013; WGUN, "insan Haklan Kuramr", s. 14.
TEZiq, Erdolan: Anayasa Hukuku, b. baskr, istanbul, Beta, 199g, s. 6.
KILINQ, Ahmct:'insan Haklanmn Anayasal Konumu", AUEHFD, c: IX, sy: 1-2, 2005, s.
284.
1961Anayasasr'na ydnelik tepkiler iqin balnmz: TANOR, Biilent: iki Anayasa 1961-19g2,
2. baskr, istanbul, Beta, 1991,s. 29-39.

936

Yrd. Dog. Dn Ali Hakan Euik

temin ringiirtilmtiq, c) Otorite ve htirriyet dengesi bakrmrndan otoriteye son
derece aflrhk verilmiq, d) Devlet yaprsr igerisinde yiiriitme orgamna, daha
iince yaganan parlamenter bazr aksakhklann tekrarlanmamasr amacryla
daha fazla yetkinin verilmiq, e) Halhr siyasallaqtrrmamn iiniine gegebilmek
amacryla, adeta sadece segimden segime oy kullanan ve segimleri de birer
hak olarak depil, sadecegtirev olarak bahqederek daha az katrhmcr bir demokrasi modelini benimsemig bir anayasa olmasrdrr6.
adeta 1961Anayasasrile
Gdriildiifti iizere, sayrlan tizellikler ayru zam€u1da
arasrndaki farkhhklann da neler oldu!'unu ortaya koymaktadrr, zita 1961Anayasasr'nda,1982Anayasasrigin sayrlantttn bu tizelliklerin ya daha yumuqak bir
ifadesi ya da tam karqrtr bir diizenlemeyer almaktaydr. Her iki anayasa bakrmrndan fark edilen veya edilmesi gereken en rjnemli rizelliklerden birisi de,
Cumhuriyetin niteliklerinin diizenlendi$ 2. maddesindeyer alan, "insan Haklanna" yaklaqrmlan, difer bir deyiqlebakrq agrlandrr. 1961Anayasasryaprldrfr
dcinemin tizelliklerine uygun olarak, daha iizgiirliikgii bir anayasa olmasrndan
tjtiirti "insan haklanna dayah" bir devlet modeli tingtirmtiqkenT,1982Anayasasr
otoriter dengelerin a$r basmasrve yine mevcut ddnemin ijzelliklerine paralel
olarak "insan haklanna saygrh" bir devlet modeli <ingtirmiiqtiir8.
Qahqmamrzdaiincelikle Anayasalanmlzln, insan haklarr kawamrna ne gibi bir anlam ytikledili, daha sonra insan haklanna dayah ve saygrholmamn aym nitelikte olup olmadrS,Anayasa Mahkemesi'nin zaman igerisindeinsan haklanna saygrholmak ilkesinden ne anladrlr, sdzkonusu ilkenin hukuk devleti ilkesi ile olan iliqkisine ve son olarak da uluslar arasr belgelerbaflamrndaki yeri
hakkrnda deSerlendirmelerdebulunmak suretiyle agklamalara yer verilecektir.
1) Anayasalarrmrza

Giire insan Haklarr Kavramr

Her iki anayasa tarafrndan da Cumhuriyetin bir niteli[i olarak iingiirtilmiiq olan, "insan Haklan" ne anlama gelmektedir? 1961 ve 1982Anayasalan
bu kavrama nasrl bir anlam yiiLklemektedir?Kammca dncelikle bu hususun
agrkhia kavuqturulmasr gerekmektedir, zira inceleme konumuz bakrmrndan
"Anayasa Hukuku" ijzellik giistermekte oldu!'undan9, insan haklarr kavramrOZBUDUN, Ergun: Tiirk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 1984, s. 43-56.
Bu baflamda, II. Diinya SavaSrsonrasr batr anayasalan modelini benimseyen L961Anayasasr ile dofal hukuk dzgtirltik anlayrqr ile sosyalist iizgfirliik anlayrqr birliktelifld, "sosyal
devlet,,sistemi adr altrnda uzlagtrnlmak istenmiqtir. KABO6LU, ibrohim O..Ozgiirliikler
Hukuku, 6. Baskr, Ankara, Imge, s. 5?.
6zSO't, "1982 Anayasasr'nda ...", s. 101?; SAGI'AM, Fazt'l: "General Framework of the
Fundamental Rights and Freedoms Under The 1982 Constitution", T[rrkish Yearbook of
Human Rights, c: 14, Ankara, TODIAE, 1992, s. 3 vd'
"Liberal demokrasi anayasalanmn hepsi, kurumsal olarak, insan kiqililine sayg1ve temel
haklarrn giivencesi olarak ifade edilebilecek deferler biittinline dayandr$ndan, anayasa ile
insan haklan arasrndaki iligki, aynr zamanda mantrki bir gereklilifie de yanrt vermektedir."
KABOdLU, Ozgtirltikler Hukuku, s. 50'
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m da, devlet (iktidar) ve birey arasrndaki iligki igerisindeki konumu itibariyle deferlendirmek gerekmektedirl0. Aynca 1982 Anayasasr'mn 2. maddesinde, "insan haklanna saygrh" olmaktan bahsedildili halde, ileriki maddelerinde, insan haklarr kavramr iqerisinde yer alan temel haklar ve ijdevlere iliqkin
"insan haklanna pek de saygrh olmayan" farkh (yasakgr)llbir di.izenlemenin
yer aldrg tespit edilmektedir. Oyleyse ilk olarak siiylenecek qey; dipenin aksine 1982 Anayasasr, aqagrdahrsaca definilecek olan "insan haklan" kavramrna hemen herkesgebilinenden gok farkh bir anlam yriklemektedir.
"insan Haklan" kavramrndan daha gok, somut olamn drqrndaulaqrlmak
istenen, nihai bir istek qeklindeki genel bir felsefe anlaqrlmakta ve devlet
gi.iciiniin, ulusal egemenli!'in gafdaq srmn olarak <ingcirrilmektedirl2. Hatta
ga[daq demokrasinin iki boyutu olan ulusal egemenlik ve insan haklannn
birbiri ile yakrndan ilintili oldu!'u, yasama, yiiriitme ve yargt organlan aracrh[ryla uygulanan egemenli$n, nihai, son amacrmn, hedefinin insan hakIanm gergekleqtirmek oldu[u ifade edilmektedirls.
Var olandan gok olmasr gereken,ulaqrlmak isteneni agrklamayagahqan,
"insan ffaklarr" kawamrmn igeri[inin hangi deferlerden oluqmasr gerektifi, Birleqmiq Milletler Genel Kurulu'nun 1948 tarihinde kabul ettiii "insan
Haklan Ewensel Bildirgesi"nde sayrlmrqtrr. Bu bildirgede sayrlan deierler
tiim insanhk igin birer ortak deier, eriqilmesi gereken idealler olup, "bir
devletin vatandaqrna olan saygrsr, ona karqr dawamqlarr da bu deferlerin
terazisinden gegmek suretiyle ortaya konulacalr, anlaqrlabilecegi belirtilmektedir"14.
Krsaca iizetlemek gerekirse, "insan Haklan" geniq bir anlamr ifade etmek iizere, insana, insan olmasrndan 6ttirii, insan haysiyetinden kaynaklanan, tiim hak ve iizgiirliiklerden insanca yararlanabilmesini saSlayacak bir
ideali, eriqilmesi giig bir sonu ifade ediyor, tilrn insanlann sahip olmasr gereken haklan anlatmaya gahqryorls. Buna karqrhk, "temel hak ve iizgtirliikr0 aOURGEON, JACQUES..insan Haklan, istanbul, iletiqim, 1990, s. 8 vd.
ll TANOR, Biilent: "Temel Hak ve Ozgrirhiklerin Genel Rejimi',, insan Haklarr, istanbul,
YKy, 2000, s. 49; OZSOT| u1982Anayasasr'nda...',, s. 101?;SAdLAM,,,General Framework of the Fundamental Rights and Freedoms Under The 1982 Constitution',, s. 3 vd.;
PA&LA, Taho- Tnrkiye'de Anayasalar, iletiqim, istanbul, 2002, s. 4b vd.
L2 MOUBGEON,Insan Haklan, s. 13.
1 3 savcr,

insan Haklarr Uzerine, uluslararasr Alanda, Norm-ilkeler ve Ttirk i9 Hukuku, c.
35, AUSBFD., Ankara, 1980, s. 7, DEMin, Fevzi: Anayasa Hukukuna Giriq, 5. Baskr, izmir, Barrq, 1998, s. 260; KABOhLU, Ozgtirltikler Hukuku, s. E2 vd.

7 4 soYsA-L, Miimtaz:

100 soruda Anayasamn Anlamr (1982 Anayasasr), 8. baskr, istanbul,
Gergek,1990,s. 191.

15 SABUNCU,Yaauz:

Anayasaya Giriq, 4. baskr, Ankara, imaj, 1996, s. BB, SOySAL, Miimtaz: l0O Soruda Anayasamn Anlamr (1961 Anayasasr), 5. baskr, Ankara, Gergek, 1g7g, s.
l-17-118; MOURGEON, Insan Haklarr, s. g; WGtlN, "insan Haklan Kuramr", s. 13; KI.LtiVQ "insan Haklarrnn ..., s. 280.
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ler" ise, bu ideal igerisinde yer alan, kiginin doiuqtan ve daha sonra ekonomik, sosyal bir takrm olgular sonucu elde etti$ haklan ve bu haklarrnrn yanr slra bazr ytiktimliiltiklerinin (6devlerin) de bulunmasrm ihtiva ediyor16.
Sadecekiqi ve devlet iliqkisi agrsrndangegerli olmayrp, aynl zamanda kigi ve
kiqi arasrnda da iinemini koruyan, temel hak ve tizgiirliikler, kiginin topluma, ailesine ve difer kigilere de kargr bazr yiikiimliiltiklerinin, iidevlerinin
oldu!"unu hatrrlatmaya gahqryorlT.
2) insan Haklarrna

Dayah ve Saygrh Devlet

Demokratik hukukun bir karakteristili olan ve insan haklanmn kurumsallaqmasrm saflayacak bir arag olarak kabul edilen "insan haklanna
dayah olmak", insan haklanmn en iist de!'er oldu!'unun kabul edilmesi, en
yiiksek otorite tarafindan dahi benimsenmesi, onaylanmasr anlamrna gelmektedir. Bu baplamda insan haklanmn kurumsallaqmasr; herhangi birinin olmamasr durumunda biitiinii zedeleyebilecekolan, insan haklanmn tanlnmasl, korunmasr, uygulanmasr ve geliqtirilmesi esasr ile sdz konusu dokunun pratik bir bigimde iqlerlipe kavugturulmasr olarak kabul edilmeyi gerektirmektedir18.
insan haklan kawamr, gerek 1961, geYukanda da belirtti$mizizere;
rekse 1982Anayasasr'nda yer almakla birlikte, her iki anayasa, "insan Haklarr" kavramrna "dayah-saygrh olmak" qeklinde farkh bir yaklaqrm sergilemiqlerdir. Konuyla ilgilenen hukukgularrn kimilerine gdre, gerek insan haklarrna dayah olmak, gerekse saygrh olmak bir terim sorunundan ibaret
olup, her iki anayasarun yaprmr balamrndan tekni['ini yansrtmaktan titeye
bir anlam ifade etmemektedirlg, bu hukukgular, iki deyim arasrnda sadece
bir anlatrm farkhhpr olduiunu diiqtinmektedirler.
Kimi hukukgular ise, aradaki farkr dahi giiz iintine almaksrzrn, "1961
Anayasasr ddnemindeki "anayasaya dayah ilkesi"nin aynen bugtin igin de
gegerli olduiunu ve hukukun iisttn kurallanmn varhSmn kabul edilmesi,
yargr denetimine bafhhk ve kanun ko5rucunun da baflr bulundufu temel
hukuk ilkelerinin bulunmasrnln, aJrmanlayrgrmn devamr ettif'inin birer kamtr olduiunu" ifade etmektedir2o.
Yine iki deyim arasrnda fark olmadrfim savunan kimi hukukgulara gii-

L6 YOZBAEIO&LU,.Nemai: Ttirk Anay_asaYargrsrnda Anayasalhk.Bloku, iUHF, istanbul,
1994, s.i35; TANOR, "TlemelHak ve Ozgiirltiklerin ...", s. 48 vd; 625oY, "1982 Anayasasr'nda...",s. 1016.
17 GOZ|IBWW
$erif: Anayasa Hukuku, 5. basrm,Ankara, T\rrhan, 1995, s. 147, SOYSAI4
(1982 Anayasasr), s. 1-91;fA I6R" uTbmelHak ve OzgtirltiLklerin . '.", s' 48.
LB GEMALMAZ, Semih: Olafantistii Rejim Standartlan, istanbul, BDS., 1991, s. 169.
19 Konu hakkrnda aynntrh bilgi igin bakrmz: 6ZBUDUN, TiirkAnayasa Hukuku, s' 80.
20 AKAIT, Mehmet: Genel Kamu Hukuku, Istanbul, Filiz, 1993, s. 153.
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re, AY md 2'de yer alan; "toplumun huzuru, mili dayam$ma ve adalet" kavramlanmn, insan haklarr iizerindeki vurgunun belirginleqmesinin sa$lanmasl amaclyla, insan haklanndan tamamen ba$lmsrz kullamlmasr gerekmektedir. Difer bir deyiqle; bu kawamlar, "insan haklanna saygh devleti"
nitelendiren, onun qergevesini oluqturan kawamlar olmayrp, ba$msrz kavramlardrr2l.
Diler kimi hukukgulara giireyse, her iki metinde yer alan bu deyimler
aqrsrndan sadecebir anlatrm farkhh[r delil, bir anlayrq, konuya balcrq agrsrndan da farkhhk bulunmaktadrr2z. Bu baflamda 1961Anayasasr'ndayer
alan'tnsan haklanna dayah devlet" ilkesini; a)Agrklamaya gahqrlan ulaqrlmasr zor olan geniq anlamdaki insan haklannn, ttim insanlar igin gegerli
olabilmesi iEin ttim vatandaq haklanmn, tizgtirltiklerin ve iidevlerinin, aynntrh bir tarzda, yasalara temel olacak bigimde anayasada gdsterilmesi, b)
"Hukuk devleti ilkesi"nin kagrmlmaz bir sonucu olarak, tiim bu sayrlan haklann, gerek bireylere karqr, gerek devletin kendisine karqr yargt korumasr
altrna ahnmasr2s geklinde anlagrlmak gerekmektedir. Diier bir deyiqle birbiriyle ig ige olan insan haklan ve ulusun temsil organlan tarafrndan kullamlan ulusal egemenlik, insan haklan ile srmrlanmakta, bu sayede tiim hukuk sistemi bu amag etrafrnda drizenlenmektedir2a.
insan haklanna dayah olmayr, yukandaki anlamda kabul edince ve
1961 Anayasasr ile 1982 Anayasasr arasrndaki baglangg krsmrnda yer alan
nitelendirmelere dikkatlice bakrnca, iki deyim arasrnda gergekten de agrk
bir yaklaqrm tarzr farkhh$mn bulundu['unu savunan hukukgulara hak vermeyi gerektirmektedir kammca.
Aynca 1982Anayasasr'nrn temel hak ve iizgtirltikleri diizenleyen biiltimleri ele ahndrlrnda da yine iki deyim arasrnda agrk bir farkhh[rn bulunduE'u gdze garpmaktadrr. Hatrrlanaca$ tizere; 1961 Anayasasr'nda da, temel
hak ve tizgiirliikler, iidevler ile birlikte deferlendirilmekte, yani, hak ve oz'
giirltik kawamlarr ile, iidev ve sorumluluk kavramlan arasrndaki ba[an kagrmlmaz bir iliqkiden doiduiu kabul edilmekte idi. Fakat 1982 Anayasasr
bunun yaru srra, genel hiikiimler biihimiinde, 6dev ve sorumlulukla ilgili
olarak ayrrca bir drizenleme daha yapma ihtiyacr hissetmiqtirzs. 1982 Anayasasr'nda, "temel hak ve htirriyetlerin niteli[i" baghkh maddede, herkesin
kiqili[ine ba!'h, dokunulmaz, vazgegllmez ve devredilemez temel hak ve
hiirriyetlere sahip oldulu agrklandrktan sonra, temel hak ve hiirriyetlerin,
2L OaBLIDUN, Ttirk AnayasaHukuku, s. 80-82,vtize,lgtodt

4 Ttirk AnayasaYargsrn-

da...,s. 134-135.
SOYSAL, (1982 Anayasasr), s. 192, TANOR, Ttirkiye'nin insan Haklan ..., s, 255-260,
DIIBAN, Liitfi: Tnrkiye Ytinetiminde Karmaga, istanbul, Qagdag, 1988, s. 290-29L.
23 SOYS/-L, (1961 Anlayasr), s. 117-118; SABUNCU, Anayasaya Girig, s. 33.
24 SAVCI, insan Haklan Uzerine ... s.7; MOLIRGEON, insan Haklarr, s. 13.
25 YOzn eqtodt

U, Tiirk Anayasa Yargrsrnda..., s. 136.
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kiqinin topluma, ailesine ve dip'er kiqilere karqr iidev ve sorumluluklanm da
igermesi y<iniinde bir drizenlemeyegiderek, iki unsur arasrnda bir karqr denge yaratmaya gahqrldrlr giirtilmektedir.
Anayasamn, "insan haklanna dayah" olmasr demek, devletin insan haklan temeline sanlmasr, onu gergekleqtirmek igin her tiirlii agrhmcr,geliqimci
modeli ve sistemi benimsemesi anlamrna gelmekte, yani devlet, insan, birey
igin vardrr siiziinti perqinlemektedir adeta. Oysa saygrh olmak demek, }rraz:.llanmasr esnasrndadevleti "kutsal"26 sayan bir anlayrgrn iir0nii olarak, her qeyi birey iqin degil, bireyi dahi devlet igin gtiren bir anlayrqla, toplumun huzuru, milli dayamqma ve adalet amacryla, sadeceinsan haklanna saygrh bir bigimde hareket etmesi demektir. "insan haklanna saygrh" olundu['unda da, insan haklan yine kollanacak, insana yine de!'er verilecek ama saygrh bir qekilde hareket edilerek, yoksa devletin temeli qeklinde kabul edilerek defilzz.
Yukanda agrklamaya gahqtrSmrz gibi, egemenlik ve insan haklarr arasrndaki gatrqmada, 1982 Anayasasr'mn otoriter yaprsr, egemenliie tisttinliik
tamyan, birey-devlet ikileminde devlete alrrhk verilmesi esaslm kabul
eden, dzgiirhikleri ikinci plana iten, gok basit iizgiirliiklerin dahi yerine getirilmesi bakrmrndan devletin izninin gart olduiu bir devlet gticrine oncelik
tamyan, dolayrsryla "insan haklan kavramrm" da, devletten yana olmasr gereken temel tercihlerden sonra, uyulmasr ve saygr giisterilmesi gereken bir
kawam olarak ele almrgtrr2s.
Son olarak kanrmca her iki kavram arasrndaki temel farkhhk agrkgaqu
anlatrq tarzr ile ortaya konulabilir: "insan haklarrna dayahhk, insan haklarrm rejimin bir tehdidi olarak giirmeyen bir anlayrqrn sonucudur. Bunu tamamlamak iizere, insan haklanna dayahhk, insan haklanmn en iistiin deSer olarak kabul edilmesi temelinde yiikselebilecektir."2e
3)insan Haklarrna Saygrh Devlet ilkesinin
ile olan itigt<isi

Hukuk Devleti ilt<esi

insan haklan kawamrmn toplum agrsrndan genel gegerli bir kural olarak karqrmrza grkabilmesinin en iinemli gereklerinden bir tanesi, insan haklarrmn korunmasr ve insan haklanm korumaktan gegmektedir. Burada koruma ve korunma aym anlamr delil, farkh bir yaklaqrmr ifade etmektedir.
Koruma daha gok, do['rudan hak sahibi olan kigi ya da kuruluqlann buna
sahip grkmasr, benimsemesi ve desteklemesi, korunmadan ise, gdrevli ve

2 6 "Kutsal Ttirk Devleti" ibaresinin yer aldrlr Baglangrgbiiliimiindeki 2. paragraf ancak 1995

yrlrnda 4L2L sayit Kanun'la (26/07/L995tarih ve 22355 sayrh RG.) kaldrnlmrgtrr.
27 SOySA-L, (1982Anayasasr),8. Basrm, s. 192.
2 8 TANOR, Trirkiye'nin insan ..., s. 259, SOYSAL, (1982Anayasasr),s. 192;KABOGLU,6z-

grirhikler Hukuku, s. 58.
29 GEMALMAZ, Olafantistti Rejim Standartlan, s. 169.
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yetkili krhnmrg bir otoriteden, insan hakkrna dayah veya saygrh olan bir
erkten bahsedildipinin anlaqrlmasr gerekmektedirs0.
Bu ba$lamda insan haklanmn korunmasr, insan haklarrna saygl esasrmn tisttin giig, otorite olan devlet tarafrndan benimsenmesi, sistematik bir
bigimde koruma altrna ahnmasrm sonuglamaktadrr. Bunu saplayacak en
iinemli ilke de, "devletin biittin organlanmn iizerinde hukukun mutlak bir
egemenlifinin olmasr, yasa koyucunun anayasa ve hukukun tistiin kurallan ile baih bulundufu3l "hukuk devleti ilkesi"32olunca, insan haklanna saygrh devlet ilkesi ile hukuk devleti ilkesi arasrndaki iliqki de kagrmlmaz olarak karqrmrza grkmaktadrr3s. Anayasa Mahkemesi de bir karannda bu 96riiqii adeta teyit edercesine,"Anayasalar bir devletin dayandr[r hukuki yaprmn belkemifi nitelilindedir, devletin temel kuruluqlanmn dtizeni ile o kuruluqlara dtiqen giirevler ve kiqilerin hak ve cidevleri bu hukuki yaprmn biitiintinii oluqturdu$unus4" ifade etmiqtir.
Bu anlamda modern hukuk sistemleri bakrmrndan, insan haklan, hukuk
devleti igin kagrmlmaz bir kural, onun bir nitelili olarak, hukuk devletinin anlamrnr belirleyen bir unsur olarak kabul edilmeyi gerektirmektedir. Bu iki ilke
arasrndaki kagrmlmaz bir balrntr oldufu Anayasa Mahkemesi'nin pek gok kararlannda ortaya konmaktadrr. Mahkeme'ye gtire; hukuk devleti; "insan haklanna saygrh ve bu haklan koruyan, toplum yaqamrndaadalete ve eqitlige uygun bir hukuk dtizeni kurarak bu dtizeni siirdtirmekle kendini yiiktimlti krlan,
ttim iqlem ve eylemleri yargr denetimine tabi olan devlet" demektirss.
Yine Yiiksek Mahkeme'nin bir baqka karanna gtire de; insan haklanna
saygr esasrndan hareket ederek onu perginleyecek olan "hukuk devleti", "her
iqlem ve eyleminin hukuka uygunluiunu baqhca gegerlik koqulu bilen, her
alanda adaletli bir hukuk drizeni kurmayr amaqlayan ve bunu geliqtirerek
stirdiiren, hukuku tiim devlet organlanna egemen krlan, Anayasaya aykrn
durum ve tutumlardan kagrnan, insan haklanna saygr duyarak bu hak ve
dzgtirliikleri koruyup giiglendiren, Anayasa ve hukukun tisttin kurallarrna
bafhhia tizen gcisteren,yargr denetimine agrk olan ve yasalarrn iisttnde ya-

30 GEMALMAZ, Semih: Ulusal ve Uluslararasr Dtizlemde insan Haklan, c. 10-11-12, istanbul, iBD., 1986,s. 685.
31 Anayasa Mahkemesi'nin 14.09.1995tarih ve E: 1995/1,K: L995/42sayrh karan, AYMKD.,
1995,c. 31, s.2,s. 637-638.
sz rANOn.vtiznA,FIOGLU,
1982 Anayasasrna Giire ..., s. 90 vd.; iqEL, Koyrhan-DONAll,
Siiheyl: Karqrlaqtrrmah ve Uygulamah Ceza Hukuku, 3. baskr., Istanbul, Beta, 1999, s. 71
vd.
33 OZSOta "1982Anayasasr'nda...", s. 1025.
34 Anayasa Mahkemesi'nin 13.04.1971tarih ve E: L9?0/41, K: 1rg7tl37sayrh karan, AYMKD.
1972,s.9,s. 428.
35 Anayasa Mahkemesi'nin 30.11.1993 tarih ve K: 1993/3, E: 1993i2 sayrh karan, AYMKD.,
s.30,c.II, s. 1011.
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sa koyucunun da bozamayacafr temel hukuk ilkeleriyleAnayasa bulunduiu
bilincinden uzaklagmayan devlettir."36
4) Anayasa Mahkemesi Kararlarrna
Devlet ilkesi

Giire insan Haklanna

Saygrh

Hukuk devleti ilkesinin dopal sonucu olarak, "insan haklarr"mn devlet
eliyle sa!'lanmasr ve korunmasr bakrmrndan Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetin niteliklerinden bahseden 1982 Anayasasr'mn 2. maddesine iizel bir
anlam ytikleyerek, bu maddeyi ve Anayasamn yorumlanmasr ve okunmasrnda gok iinemli bir yeri bulunan baqlangrg biiliimtinti adeta temel iilgti,
norm olarak dikkate almayr ilke edinmiqtir. Bu bakrmdan Yiiksek Mahkemeye gdre, "Anayasa yorumlamrken siyasal kadrolarrn tizel deferlendirmeleri defil, Anayasa md 2 ve dolayrsryla da baqlangrgilkeleri esas olacaktrr."37
Yine Yiiksek Mahkeme'ye gdre; "insan haklan kavramrmn igerisinde yer almasr gereken, temel hak ve iizgiirliiklerin srmrlanabilmesi igin hem o konuyla ilgili iizel dtizenlemelere, hem de 2. maddenin anlamrna dikkat etmek
ve srmrlamamn Anayasamn 2. maddesinde ifadesini bulan Cumhuriyetin
temel niteliklerine de uygun olmasr gerekmektedir'"38
1982 Anayasasr otoriter, baskrcr bir dayatmamn tirtinii olduiu igin olsa
gerek, Ytiksek Mahkeme tinceleri geqitli kararlannda, 2. maddede yer alan
'iinsan haklanna saygrh devlet" ilkesine otoriter bir anlam atfetmigtirse. 0rne[,in bir kararrnda; "1982 anayasasrnn 2. maddesinde,insan haklanna, toplumun huzuru, milli dayamqma ve adalet anlayrgr iginde saygrh olunaca[r
hiikmtine yer vermek suretiyle L961 Anayasasrna nazaralaDevlet ve toplum
galorlanna tincelik tammrq olduSu"4oifadelerine yer verildi$ gtiriilmiiqtiir.
Bir baqka karannda da; bu qekilde otoriter okumayr devam ettirerek
demokratik toplum diizeninden ne anlaqrlmasr gerektipini qu qekilde aqrklamrqtu: "Burada stizti edilen demokratik toplum diizeniyle, hig kugkusuz
Anayasamrzda giisterilen hiirriyetgi demokrasi ve bunun icaplarryla belirlenen hukuk dtizeninden kastedildi[inde duraksamaya ]er yoktsL"41
3 6 Anayasa Mahkemesi'nin 02.06.1988tarih ve E: 1988/36,K: L989/24 sayrh kararr, AYMKD.

1gg1,s.25,s. 262;Anayasa Mahkemesi'nin08.10.2003tarih ve E: 2003/31,K: 2003/87sayrh karan; Anayasa Mahkemesi'nin 14.03.2005tarih ve E: 2003/70, K: 2005/14 sayrh kararr.
3 7 Anayasa Mahkemesi'nin 13.06.1985 tarih ve E: 1984/14 ve K: 1985/7 sayrh karan,
A Y M K D . ,s . 2 \ , s . L 7 4 .
38 Anayasa Mahkemesi'nin 26.11.1986tarih ve E: 1985/8 veK:1986/27 sayrh karan, AYMKD.
s.22,s.365-366.
39 yinBA$IOCfU,
tUrtA"ayasaYargrsrnda..., s. 13?;6ZSOV, "1982Anayasasr'nda...", s. t022.
40 Anayasa Mahkemesi'nin 13.06.1985tarih ve E: L984/l4veK: L985/7sayrh kararr,AYMKD.
s. 21, s. 173; Anayasa Mahkemesi'nin o7.07.1994 tarih ve E: 1994/49 ve K: 1994/45-2 sayrh karan. AYMKD. s. 30, s. 269.
41 Anayasa Mahkemesi'nin 06.10.1986 tarih ve E: 1985/21 ve K: 1986/23 sayrh karan,
AYMKD. s. 20, s.345.
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Ancak aradan biraz zaman gegtikten sonra Yiiksek Mahkeme, demokratik toplum diizeninden neyin anlaqrlmasr gerektifiini agrklarken bu sefer
2. maddeye daha <izgiirliikgti bir yaklagrm ile bakmaya baqlamrqtr#2. Ornelin bir karannda; Ttirkiye Cumhuriyeti'nin insan haklanna saygrh oldufunu vurgulandrktan sonra "kiqinin hak ve htirriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bapdaqmayacak diizeyde srmrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldrrmaya, insamn maddi ve manevi varh!:.mn geliqmesi igin gerekli qartlan hazrrlamaya gahqmasrmn, devletin temel amag
ve gcirevleri arasrnda oldu$unu"43 ifade etmigtir. Bu ifade tarzrndan Mahkemenin, kendisinden beklenen bir gekilde, ardr ardrna verdifi kararlannda
Anayasamn 2. maddesini daha iizgtirltikgii bir qekilde okumayr igtihat haline getirmeye, baqlangrgta benimsemiq oldulu "Milli Demokrasi" anlayrqrm
terk etmeye baglamrg olduiu giiriilmektedifa.
Buradaki otoriter okuma yerine daha tizgiirliikgii bir anlayrqrn hdkim
olmasr, gerek zamanla yavag yavaq toplum biinyesinde oldu!'u gibi hukuk
anlayrqrnda da bir yumuqamamn ifadesi olduiu gibi, baqlangrgta yer alan ve
devlet otoritesine iistiinltik tamyan anlayrqrn da goz ardr edilmeye baqlanmasr ile de ilgili, ilintili giirtilmektedir+s.
Bu iizgiirltikgii ortamrn da yardrmryla Y{iksek Mahkeme bir baqka karannda da, srmrlamarun slnrn tilgiittinti yorumlarken, artrk sadece kendi
€rnayasamrzdakideferleri de!'il, olmasr gereken bir qekilde klasik evrensel
demokratik de!'erleri d,egoz tiniine alarak46, demokrasi anlayrgrndaki depiqikligi de agrk bir bigimde ortaya koymaya baqlamrqtrr. Ancak daha <ince
iizerinde duruldufu gibi, Yiiksek Mahkeme 2. maddede sayrlan kavramlarr
her zaman tek baqrna ele ahp deperlendirmemiq, bu kawamlan birbirleriyle ilintili olarak deferlendirmiqtir.
5) insan Haklanna Saygrh Devlet ilkesinin
Kargrsrndaki Yeri

Uluslararasr Belgeler

Bilindiii iizere Anayasa'n:.n 90. maddesine grire, usuliine giire imzalamp ytiriirlti$e giren uluslararasr belgeler kanun hiikmiinde olup, bunlar
aleyhit'tbAnayasa Mahkemesine bagvuru imk6m bulunmamaktadrr. Durum
biiyle olunca insan haklanna saygl esasrndan yola grkarak, kararlanyla bu
alanda bir koruma alam yaratmaya ve saflamaya qahqan Yiiksek Mahke42 YtizBA$IOCf4
tirt enayasa Yargrsrnda..., s. 138.
43 Anayasa Mahkemesi'nin 26.11.1986tarih ve E: 1985/8 veK:7986/27 sayrh kararr, AYMKD.
s. 22, s. 365.
44 OzSOta "lgS2Anayasasr'nda...",s. 1023.
45 WGUN, 1982Anayasasrnda..., s.152.
46 Anayasa Mahkemesi'nin 26.11.1986tarih ve E: 1985/8 veK: L986/27sayrh kararr, AYMKD.
s.22, s.365-366,Anayasa Mahkemesi'nin 06.10.1986tarih ve E: 1985/21ve K: 1986/23sayrlr karan, AYMIID. s.22, s.224.
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me'nin bunu yaparken uluslararasr belgelere dayanmasr, atrf yapmasr da
kagrmlmaz bir gergek olarak karqrmrza grkmaktadrr4?. Bunu vurgulamak
igin olsa gerekYiiksek Mahkeme, "insan haklanm ve ana hiirriyetleri korumaya dair siizleqme kapsamrndaki hak ve iizgiirliiklerin, TC. Anayasasrnda
da giivence altrna ahndrirm"4s ifade etmiqtir.
Mahkeme, insan haklanna iliqkin uluslararasr belgelerden daha gok,
Avrupa insan Haklan Stizlegmesi ve insan Haklarr Evrensel Bildirgesini
kendisine dlgii olarak ele ahp delerlendirmektedir. Bu de$erlendirmeyi yaparken de qu ifadelere yer vermektedir, "insamn iginde bulunduiu ulusun
bireyi olmasr kadar ayru zamanda insanhfrn da riyesi bulunmasr ga[rmrzda,
insan hak ve dzgtirliiklerini yalmzca ulusal bir hukuk olmaktan grkarmrqtrr.
Bu agrdan Anayasamn 2. maddesi hiiktimlerinin gereii olarak "Avrupa insan Haklan Siizlegmesive insan Haklan Evrensel Bildirgesini" de itiraz konusu kurahn deierlendirmesinde gtizden uzak tutmaya imkAn bulunmamaktadrr."49

soNUq
Gciriildti!'ri izere, otorite-hiirriyet, devlet-birey ikileminde daha gok birincisine alrrhk veren bir sistemin iiriinii olarak ortaya grkan 1982 Anayasasr hiikilmlerini deperlendiren Anayasa Mahkemesi, insan haklan kavramr ile ilgili olarak pek gok alanda oldu!'u gibi, Tiirkiye agrsrndan kendine
has bir sistem geliqtirmeye, bir model iing<irmeyegahqmaktadrr. Bir yerde
hem ewensel hukuk de!'erlerine gcire hareket etme gabasr difer yer de bu
kendine iizgtilii!1in y arathfi. statiikoculuk.
Ancak unutulmamasr gereken en dnemli gey,Anayasa'da her ne qekilde
yer alrrsa alsrn veya onu uygulayacak kiqiler igin ne ifade ederse etsin, gapdaq hukuk ve uluslararasr hukuk de['erleri agrsrndan"insan haklarr", ulagrlmasr gereken nihai hedef olduiu siirece, bir hukuk devleti olduiunu iddia
eden, Trirkiye Cumhuriyeti agrsrndanda en temel, vazgegilmez unsur olarak
ele ahnmayr gerektirecektir.
Her ne kadar mevcut Anayasamrzrn insan haklanna yaklagrmr agrslndan 1961Anayasasr'na gdre bir gerileme siizkonusu olsa da, Y{iksek Mahkeme'nin bu ilkeyi anayasamn ilk yaprldrlr tarihten bugiine ele ahq tarzrndaki deliqikliEin (olumlu yaklaqrmrn) kendi egemenlik hakkrm hig kimse ile
paylaqmak istemeyen yasurmaorgam agrsrndan da bir iirnek teqkil edebilece$ unutulmamahdrr. Mahkemenin bu ytinde evrensel hukuk de$erlerini

47 TEZiq, Anayasa Hukuku, s. ? vd.
48 Anayasa Mahkemesi'nin 14.0?.1993tarih ve E: 1992/l ve 1993/1 sayrh karan, RG. s.2L672,
tarih 18.08.1993,s. 209-212.
49 Anayasa MahkemesiJnin 29.01.1980tarih ve E: 19?9/38,K: 1980/11sayrh karan, AYMKD.
1991,s.18,s. 97.
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yakalamak igin olmasr gereken hukuku gbz iiniine alarak daha geliqtirici ve
yaprcr yorumlar getirebileceli ve biiylece kendisinin gap'daqolmadrgr iddia
edilen 1982 Anayasasr'mn hig def'ilse yorum yolu ile daha gapdaqbir hal kazanmasrnda gok biiyiik roliiniin olduiu ve olmasr gerekti[i giiz ardr edilmemelidir. Kaldr ki, biraz da50bu etkin roliin sonucu olsa gerek, Yasama, 2001
Anayasa deiiqiklipirl ile 1982Anayasasr'mn 2. maddesindeki hiikmii aynen
korumakla beraber L4. maddeye; "...insan haklanna dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti..." ibaresini eklemek suretiyle, krsmen de olsa bu iki
formtilri birlikte ele almrq ve de$erlendirmig olmaktadrr zaten5.2.

"Biraz da" ibaresini kullanmamrn sebebi; siiz konusu Anayasa degigikliklerinin salt kendi
irademiz dofrultusunda deSil, Batr'mn (Avrupa Birligihin) etkisinin daha fazla oldulu diigtincesinden kaynaklanmaktadrr.
5 1 03/10/2001tarih ve 4709 sayrh Kanun. (1-7l1.ll2}0ltarih ve 24556 sayrh mtikerrer RG.) 56z

konusu deligikliklerin
salar, s. 157 vd.
52 rANOR-l4VzBA$IOdt

genel bir de!'erlendirmesi igin bakrmz: pARr,A, Ttirkiye'de AnayatI, tsSz ArrayasasrnaGiire ..., s. 68.
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