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Öz  

Bu yazı Türkiye'de din özgürlüğüne ilişkin anayasal güvenceyi incelemektedir. Anayasa, din 

özgürlüğüne ilişkin olarak, kimlerin hangi haklarını nelere karşı korumaktadır; bunlara mukabil kimlere 
hangi ödevleri yüklemektedir? Bu sorulara yanıt aramak amacıyla bu çalışmada, anayasal güvenceyi 

oluşturan normlar belirlenmekte, aralarındaki bağlantılar gösterilmekte ve bir bütün olarak teşkil ettikleri 
norm, Robert Alexy'nin ilke kavramına atıfla, Din Özgürlüğü İlkesi olarak tanıtılmaktadır. Ardından, bu 

ilkenin içerdiği öznel hakların kapsamı ve sınırları, forum internum ve forum externum ayrımına ek olarak, 

hakkın negatif ve pozitif boyutları ayrımı ışığında ele alınmaktadır. Bu kapsamda, hak öznelerinin 
zorlanmama, engellenmeme, kınanmama, suçlanmama ve ayrımcılık görmeme hakları ile yükümlü öznelerin 

saygı ve koruma ödevleri incelenmektedir. Türk anayasa hukukunda, öğretide ve içtihatta egemen olmuş 
yaklaşımlar ve onların sonuçları üzerinde durulmakta; Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurulara bakmaya 

başlaması nedeniyle içtihadın belirli bir yönde değişeceği ileri sürülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Din özgürlüğü, anayasa, temel haklar, insan hakları, laik devlet 

 

Freedom of Religion under Turkish Constitution 

Abstract 

This paper deals with freedom of religion under the Turkish constitution. Who is entitled to which 
rights, to what extent, and who is under which duties corresponding to those rights? Guided by these 

questions, I will identify the constitutional norms related to the protection of freedom of religion and their 

interrelations, referring to the conception of a principle by Robert Alexy. I will examine the content and 
limits of subjective rights to freedom of religion, taking into account the negative and positive aspects of 

freedom, as well as the well-established duality - the fora internum and externum. In order to problematize 
the meaning of constitutional norms in this context, I will discuss the basic dichotomies that dominate the 

understanding of the courts and scholars alike. I argue that a few established patterns of jurisprudence will 

inevitably change in the future, due to the recent amendment on the Turkish Constitutional Court's mandate. 
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Anayasada Din Özgürlüğü 
 

      

 

 

Giriş 

Din özgürlüğü, modern siyasal toplumların hemen hepsinde üstün hukuk 

normlarıyla korunan özgürlüklerden biridir.1 Aynı zamanda, bu toplumların 

birçoğunda, din özgürlüğüyle ilişkili sorunlar, zaman zaman daha belirgin 

hararet kazanarak, kamusal tartışma ve siyasal çekişme konusu olmaktadır.2 

Türkiye, bu bakımdan bir istisna değildir. Din özgürlüğü, Türkiye'de modern 

anayasacılığın başlangıcı kabul edilen ilk belgelerden itibaren düzenleme 

konusu içinde yer almıştır ve 1876 Kanunu Esasi'de3 tanınan özgürlükler 

arasındadır. Cumhuriyet anayasalarının haklar katalogunda da din özgürlüğüne 

yer verilmiştir.4 Yürürlükteki Anayasa,5 bu özgürlüğü, "din ve vicdan 

                                                      
1Birleşmiş Milletler üyesi devletler arasında yalnızca İran, Suudi Arabistan, Moritanya, 

Maldivler, Komor Adaları ve Yemen anayasalarında din özgürlüğü tanıyan hükümler 

bulunmamaktadır; daha fazlası için örneğin bkz. Martinez-Torrón, J. ve Durham, Jr., 

W.C. (2010).  
2Farklı ulusal hukuk düzenlerinde din özgürlüğü rejimleri konusunda özet bir 

karşılaştırma için bkz. A.T. Kuru (2008:6-41); ayrıca örneğin bkz. J. Martinez-Torrón 

ve W.C. Durham, Jr., (2010). Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’ne sunulan yıllık 

Uluslararası Din Özgürlüğü Raporları da, farklı ulusal örneklerin güncel durumu 

hakkında iyi bir başvuru sağlamaktadır. 2010 yılı raporuna erişim için bkz. 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/ (Erişim: 28.08.2011). Din özgürlüğüne ilişkin 

sorunların güncel bir tartışması için bkz. M.D. Evans (2012). 
37 Zilhicce 1293 (23 Aralık 1876) tarihli Hattı Hümayun ekinde ilan olunmuştur. 1. 

Tertip Düstur, c.4. s.4-20. Metin için ayrıca bkz. S. Kili ve A. Ş. Gözübüyük (2000: 

43-56). 
4Din özgürlüğü, özel olarak, 1924 Anayasasının 75. maddesinde ve 1961 Anayasasının 

19. maddesinde düzenlenmişti; bkz. 20.4.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı 

Esasiye Kanunu. 3. Tertip Düstur, c.5, s.576. Metin için ayrıca bkz. S. Kili ve A. Ş. 

Gözübüyük (2000: 120-141) ve bkz. 9.7.1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası. 4. Tertip Düstur, c.1, s.2930; RG, 20.7.1961. 
57.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 5. Tertip Düstur, c.22, 

 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/
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hürriyeti" adıyla korumaktadır (Md. 24). Bu uzun ve köklü anayasal 

güvencenin tarihine eşlik eden kamusal tartışma ve siyasal çekişme de bir o 

kadar derine yerleşmiştir. Bu yazı, Türkiye'de din özgürlüğü konusunun 

anayasal güvence yönüyle ele alınmasına odaklanacaktır. Yanıtlamaya 

yöneleceği soru basitçe şöyledir: Türkiye'de din özgürlüğüne ilişkin Anayasa 

güvencesi nasıl kurulmuştur ve kişilerin din özgürlüğü haklarının kapsamı ve 

sınırları nedir? Ancak ilkin, tarihsel arka plana ve din özgürlüğüne ilişkin 

akademik ve kamusal tartışmaya kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

 

I. Tarihsel Arka Plan 

Türkiye'de modern anlamda din özgürlüğüne ilişkin hukuk güvencesinin 

tarihi, tanımı gereği, siyasal modernleşmenin tarihiyle birleşiktir. Bu tarihi, 

siyasal egemenlik yönünden, Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet 

modernleşmesi olarak iki dönem biçiminde ele alabiliriz. Osmanlı siyasal 

modernleşmesi, yıkılmaya ve ulus-devletlere bölünmeye yüz tutmuş bir 

imparatorluğun modern siyasal teknolojiler yardımıyla hayata tutunma çabası 

olarak betimlenebilir. Cumhuriyetin siyasal modernleşmesi ise bir ulus-devlet 

inşasının en geniş siyasal ufkunu ifade etmektedir.6 Türkiye 

modernleşmesinde, ulusallaşma, kentselleşme, endüstrileşme, kapitalistleşme 

vd. sosyal değişim süreçlerinin işleyişini ayırt edebiliyoruz. Bunlar arasında, 

din özgürlüğünün akıbetini özellikle ilgilendiren üçü üzerinde durmak yararlı 

olacaktır: Laikleşme, Müslümanlaşma ve demokratikleşme.  

Laiklik, yani siyasal otoritenin ve siyasal toplumun dinsel bakımdan nötr 

terimlerle kurulması, din özgürlüğüyle yakından ilgilidir. O, aynı zamanda, 

dinsel yüklemlerinden bağımsız olarak kişilerin hukuksal eşitliği üzerinden 

hukuk devleti ilkesinin; yurttaşların siyasal eşitliği üzerinden ise ulusal devlet 

ve demokrasi ilkelerinin kuruluşuna dahildir.7  

Osmanlı laikleşmesi, modern yönetim, hukuk ve yargı düzenekleri ihdası 

yoluyla dinsel otoritenin alanının siyasal otoritenin ve onun işlevsel 

görünümlerinin lehine daraltıldığı bir süreçti.  Devlete bağlı din olarak 

                                                                                                                                 
s.3; RG, 9.11.1982-17863-Mükerrer. Anayasanın güncel metni için örneğin bkz. 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf. Erişim: 25.03.2012. 
6Türkiye'de modernleşme üzerine iki klasik başvuru için bkz. N. Berkes (2008) ve E.J. 

Zürcher (2003).    
7Bu ilkeler, aynı zamanda, Anayasanın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. 

maddesinde belirtilen nitelikler arasındadır: 

“Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, (...) insan haklarına saygılı, (...) demokratik, 

lâik (...) bir hukuk Devletidir.” 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
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kurumlaşmış Müslüman dinselliği bakımından bu süreçte, siyasal 

modernleşmeye paralel olarak dinsel otorite yeni terimleri kabule zorlanmıştır. 

Bu dönemde, Müslüman dinselliğinin kurumlaşması giderek daha fazla "amme 

idaresi" görünümünü almıştır; buna devlet ideolojisinin İslamcılaşması eşlik 

etmiştir. Müslümanlık dışındaki dinsellikler bakımından ise, siyasal 

modernleşme ile gelen hukuksal eşitliğin millet nizamını tamamen ortadan 

kaldırmaktan çok, onu güncellediğini ve ona özel işleyiş koşulları üretir 

biçimde çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır.8 

Cumhuriyet laikleşmesi ise, yine Müslüman dinselliği bakımından, 

devlete bağlı din kurumunun içerdiği statülerin siyasal otorite lehine terimlerle 

güncellenmesini getirmiştir. Eski rejime uyumlu dinsel kurumlaşmanın 

gerektiğinde hayli sert tedbirlerle tasfiyesini ve yeni siyasal düzene uyumlu bir 

kurumlaşmanın üretilmesini içeren bu süreç, aynı zamanda, giyimden yazıya 

kadar birçok alanda siyasal otoritenin derinlemesine müdahalelerinin 

yerleştirildiği bir kültür devrimi çağıdır. Cumhuriyet, her şeyiyle çağdaş bir 

ulus gerektirmektedir. Böyle bir toplumsallıkta dinselliğin uygun yeri de 

siyasal karar konusudur. Özel olarak, İslam’ın medeni ve siyasi değeri 

tartışması Osmanlı döneminde bir hayli olgunlaşmıştı. Cumhuriyetin laiklik 

inkılâbı bu meseleye ilişkin bir siyasal hükmü cisimleştirmiştir: Devlet ve ulus 

laiktir; şu kadar ki, eski rejimin resmi dini, siyaseten önemli mülahazalar 

nedeniyle, özel bir muamele görecektir. Bu muamele, özü itibariyle, ülkede 

hâkim olan dinin yeni rejimin gereklerine uygun biçimde yeniden 

kurumlaşmasını sağlamaya yöneliktir. Laiklik inkılâbı, siyasal kurumlaşması 

bakımından, Cumhuriyetin kuruluş çağında esas olarak tamamlanmış ve fakat 

izleyen dönemde sürgit tartışma konusu olmuştur. Ancak Türk uluslaşmasında, 

ulusun laikliği devletin laikliğine kıyasla daha az belirgin olabilmiş; eşit 

yurttaşların siyasal birliğini ifade eden demos, din farkıyla tanımlanan gri 

bölgelerle gelişebilmiştir. İnkılâbın kültürel ayağı ise başlangıçtaki kapsamının 

daha azına karşılık gelen bir alanda tutunabilmiş ve kesintisiz bir tür kültür 

savaşına konu olmuştur.9 Bu durum, burada vurgulamak istediğim diğer iki 

süreçle yakından ilgilidir: Müslümanlaşma süreci laikleşmenin içeriğini ve 

sınırlarını tayin edici etkide bulunmuştur. Demokratikleşme ise, laikleşmenin 

siyasal dayanağını, güç ve rıza ilişkilerinin temsili demokrasiye özgü 

koşullarda yeniden üretilmesinin gereklerine bağlı olarak, sınırlamıştır.  

                                                      
8Bu dönüşümler hakkında kapsamlı bir tarihyazımı için K. Karpat (2005); ayrıca bkz. İ. 

Kara (2008). Millet nizamı hakkında örneğin bkz. İ. Ortaylı (1995); genel olarak 

Osmanlı gayrımüslimlerinin hukuki statüsü hakkında bkz. G. Bozkurt (1989).  
9Burada çok kaba bir özetini sunabildiğim bu gelişmelerin tarihyazımı için örneğin 

bkz. K. Karpat (2005); E. J. Zürcher (2003) ve inkılabın genel bir incelemesi için bkz. 

N. Berkes (2008). 
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Müslümanlaşma, öncelikle demografiktir. Bugün Türkiye olarak 

adlandırılan coğrafyada 19. yüzyıl sonunda meskûn bulunan nüfusun yaklaşık 

% 30 ila 40'ı Müslüman olmayan otokton halklardan oluşmaktaydı ve 

toplumsallığın bu çok dinli karakteri çok eski bir geçmişten beri böyleydi.10 

Oysa Cumhuriyetin 10. yılında bu oran en iyimser tahminle % 5 civarındadır 

ve hızla düşmeye devam edecektir; uzun zamandan bu yana bu oran yaklaşık % 

1'i bile bulmamaktadır. Diğer yandan, ülkede yaşanan Müslüman dinselliğinin, 

idarileşme, kitabileşme ve cemaatleşme süreçleri içeren bir gelişim geçirdiği 

söylenebilir: Müslüman dinselliği, 1924'te kurulan ve genişleyerek kökleşen bir 

kamu yönetiminin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, sunduğu kapsamlı kamu 

hizmetinin belirlenimiyle idarileşmiştir. Aynı zamanda, gerek bu kamu 

hizmetinin ürettiği din yorumunun gerekse ona paralel olarak sivil toplumda 

üretilen din yorumlarının etkisiyle "bidat ve hurafelerden uzak" kitabi bir 

dinselliğin hâkim hale geldiği söylenebilir. Müslüman dinselliğinin sivil 

toplumda iki temel görünümü ayırt edilebilir: Kamu hizmeti almakla yetinenler 

ve kamu hizmetinin yanı sıra kendi din yorumları etrafında bir araya gelen 

kardeşlik ağları, cemaatler. Bu sonuncusu, Türkiye'de Müslümanlığın son 

yüzyılına özgü bir olgu olarak gözlenmektedir ve laikleşmeci inkılâbın bazı 

sonuçlarıyla şaşırtıcı biçimde ilişkilidir: Bugün önde gelen cemaat yapılarının 

hepsinin nüveleri, laiklik inkılâbına karşı geliştirilen direnişin içindedir; ama bu 

ilişki, bundan ötede daha karmaşık ve çok yönlü okumalara muhtaçtır.11 

Müslümanlaşmanın konumuz bakımından en doğrudan sonucu, din 

özgürlüğü meselesinde hayati bir başlık olan dinsel çeşitliliğin artık ağırlıklı 

olarak Müslümanlar arasında bulunmasıdır: Türkiye'nin Müslüman 

demografisi, Müslümanlıkla çok farklı ilişkiler içinde bulunan öznelerden 

oluşan hayli heterojen bir küme oluşturmaktadır. Bu nedenle, bir din özgürlüğü 

incelemesi, Müslümanlıkla farklı ilişkiler içinde bulunan Müslümanların bu 

çeşitlilik içinde inanç özgürlüğünün korunmasına eğilmek durumundadır. Öte 

yandan, bir dinin nüfus terimleriyle baskın din olduğu ve resmi din olmasa bile 

bir tür milli din olarak rahatlıkla nitelenebileceği bir koşulda, başka inançlara 

mensubiyetin özgürlük güvencesi daha kritik bir hal alacaktır. Müslüman 

olmayanların eşit özgürlüğü, bu bağlamda düşünülmelidir.  Özel bir olgu olarak 

Alevilik ise, bu iki sorunun her ikisiyle de ilgili olarak kavranabilir: Aleviliğin 

İslam inanç dairesinde olup olmadığı tartışmasında evet ve hayır yanıtları 

içeren iki zıt küme görüş belirginlikle ayrışmış durumdadır. Türkiye 

                                                      
10Osmanlı Türkiyesinin dinsel demografisi hakkında bkz. K. Karpat (2003).  
11Müslüman dinselliğinin kamu hizmeti biçiminde örgütlenmesi hakkında kapsamlı bir 

başvuru için bkz. İ. Gözaydın (2009); bu kamu yönetiminin bireyler ve cemaatlerle 

etkileşimi konusunda özellikle bkz. İ. Kara (2008).  



     Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  69(2) 

 

246  

 

 

Alevilerinin güncel özgürlük sorunu, bunlardan ilki açısından bakıldığında, 

Müslümanlık içindeki çeşitliliğin köklü ve yaygın bir unsurunun saygı 

görmesiyle ilgiliyken; ikincisi açısından bakıldığında ise Müslümanlık 

dışındaki dinselliklerin bugün ülkedeki en kalabalık nüfusa sahip olanının saygı 

görmesiyle ilgilidir.12 

Demokratikleşme, din özgürlüğü güvencesinin gelişmekte olduğu siyasal 

evreni belirleyici bir etki üretmektedir. Türkiye'de temsili demokrasinin seçim 

ve temsil düzeneklerinin yerleşik olduğu; oya duyarlı siyasetin karar yetkisine 

tabi alanın ise daralmalar ve genişlemeler yaşadığı ve yakın geçmişte bir 

genişleme gözlendiği söylenebilir. Demokrasinin özgürleşme boyutu ise oya 

duyarlı siyasetin ilgi alanıyla yakından ilgilidir; özgürlük talebinin gücü, talep 

öznesinin temsil ağırlığıyla da ilgilidir. Demokratik dünyayla yakın temas 

siyasetinin gereği olarak insan haklarına saygı ilkesinin ve özellikle 

Avrupa’yla bütünleşme sürecinin gerekleri arasında yer alan "siyasi kriterlerin" 

gereklerinin karşılanması ise demokratik temsil düzeneği içinde ağırlığı 

bulunmayan taleplerin güç kazanabileceği bir siyasal etki olanağı üretmiş 

görünmektedir.13 

Türkiye’de laikleşme, Müslümanlaşma ve demokratikleşme süreçlerinin 

birlikte işleyişinin, 20. yüzyıl ortalarından itibaren belirginlik arz eden bir din 

özgürlüğü tartışmasının ana eksenlerini belirlemiş olduğunu ve bu duruma 

bağlı olarak, din özgürlüğü tartışmasının tarihinin, kamusal ve akademik 

bileşenlerinin her ikisi için de geçerli olmak üzere, iki kuşak biçiminde 

okunabileceğini düşünüyorum. 

 

II. Kamusal ve Akademik Tartışma: İki Kuşak 

Din özgürlüğü kavramının kamusal tartışmaya ve akademik incelemeye 

konu oluşunun birbirinden yeterince farklılık gösteren iki kuşak biçiminde 

geliştiğini öne sürmek istiyorum. Bu kuşaklardan ilki 1940'lı yılların 

ortalarından bugüne dek uzanmaktadır; ikincisi ise 1990'lı yılların sonlarından 

itibaren gelişmekte ve ilkinin yanında giderek öne çıkar görünmektedir.14 

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından 1925'te Takriri Sükûn Yasası 

ile açılan dönemde, merkezi siyasal otoritenin inkılâp gündemine muhalif 

söylem sessizliğe bürünmüştü. Çok taraflı bir kamusal tartışmanın ortaya 

                                                      
12Aleviliğin bir kimlik ve inanç olarak yeniden belirginlik kazanması konusunda çok 

sayıda kaynak arasında örneğin bkz. E. Massicard (2007). 
13Türkiye'de demokratikleşmenin tarihyazımı için örneğin bkz. K. Karpat (1996). 
14Türkiye’de din özgürlüğüne ilişkin tartışmanın iki kuşak halinde gelişimini ele alan 

bir kaynak için bkz. H. S. Vural (2013b).  
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çıkması için II. Dünya Savaşı'nın ardından gelen demokratikleşmeyi beklemek 

gerekecekti. Bu noktada tartışmaya açılan ana başlıklardan birinin laiklik 

inkılâbı olması bir sürpriz değildi. Din özgürlüğü kavramının kamusal 

tartışmada duyulur olmasının ilk örnekleri de bu bağlamda karşımıza 

çıkmaktadır. 1940'lı yıllarda başlayıp halen devam eden ilk kuşak tartışma, 

ulusallık ile sınırlı ve İslamlık ile laiklik gerilimine odaklıdır. Bu gerilimin 

siyasal çözümü, milliyetçiliğin hakemliğinde bulunmuştur.15 1990'lı yıllarda 

başlayıp halen devam eden ve giderek belirginleşen ikinci kuşak tartışmada ise, 

din özgürlüğü, insan haklarına başvuru ile kavranmaktadır; tartışmanın 

katılımcıları da normatif başvuruları da ulusallık ile sınırlı değildir. 

Akademik anayasa incelemesinde ilk kuşak tartışmadaki görüşler, 

analitik olarak, dinden özgürlük ve dine özgürlük öncelikleri etrafında 

toplanmış ve birbirine karşı konumlanmış iki küme biçiminde 

değerlendirilebilir. Ali Fuat Başgil ve izleyicileri dine özgürlük yaklaşımına; 

Bülent Nuri Esen ve Bahri Savcı gibi anayasa hukukçuları ise dinden özgürlük 

yaklaşımına örnek verilebilir.16 Burada din özgürlüğü tartışması, laiklik üzerine 

daha geniş tartışmanın sorunlu bir bileşeni gibidir: Din özgürlüğü, esas olarak 

dine özgürlük taraftarlarının çabasıyla öne çıkarılmış ancak onların 

karşıtlarınca ilkin dinden özgürlük boyutuna vurguyla kavranmış ve daha sonra 

laikliğe karşı saldırının suiistimal kapısı olarak değerlendirilmiştir.17 

Hatırlamak gerekir ki, her iki tarafın da din demekle kastettiği şey, öncelikle – 

ve çoğu zaman yalnızca – Türkiye'de bilinen ve kamu hizmetine konu olan 

Müslümanlıktır. Bu tartışmanın, din özgürlüğünün öznel hak boyutundansa 

kurumsal boyutuna giderek daha fazla ağırlık verdiği ve din özgürlüğüne ilişkin 

davalarda gelişen yargı içtihadının da büyük ölçüde bu doğrultuda bir 

yaklaşımı örneklediği gözlenmektedir. Daha çok, laik devlet ilkesinin neye izin 

verdiği sorusuna odaklanmış görünen Türk yargı içtihadında, din özgürlüğüne 

ilişkin öznel hakların neler olduğu veya neleri kapsadıkları konusunda yol 

gösterici bir değer taşıyan örnekler pek azdır. 

İkinci kuşak akademik anayasa tartışmasının ise gelişim halinde olduğu; 

mevcut birikimde konunun insan haklarına saygı ilkesiyle bağlantısının ve 

öznel hak boyutunun öneminin ortaya konulduğu; ancak din özgürlüğüne 

ilişkin anayasal hakların içeriği konusunun henüz büyük ölçüde incelenmemiş 

                                                      
151944 sonrası demokratikleşmeyle birlikte gelen İslam ve laiklik tartışmaları hakkında 

örneğin bkz. T.Z. Tunaya (1960, 1962); M.R. Feroze (1995); ayrıca bkz. G. Jaeschke 

(1972). 
16Örneğin bkz. A.F. Başgil (1955, 1996); B.N. Esen (tarihsiz, 1970); B. Savcı (1962, 

1965). 
17Özellikle bkz. B.N. Esen (1970).  
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kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu tartışma, insan hakları hukuku 

disiplini içinden gelişen din özgürlüğü incelemelerinin giderek çoğalan 

katkısına18 kıyasla, daha az sayıda örnek üzerinden ve hafifçe geriden 

ilerlemektedir. 

İkinci kuşağa dâhil edebileceğimiz çalışmaları yayınlamış olan anayasa 

hukukçularımız, ilk kuşağın mirasını devralmış ve onu alandaki gelişmenin 

isterlerine doğru güncellemeye yönelmiş tecrübeli araştırmacılardır: Bülent 

Tanör, İbrahim Kaboğlu, Mustafa Erdoğan ve Ergun Özbudun.19 Bu katkılarda 

yürütülen tartışma, laik siyasal toplumda dinselliğin bir özgürlük konusu olarak 

meşru yerini veya sınır çizgilerini saptama çabasında düğümlenmektedir. 

Bununla birlikte, ilgili öznel hakların neler olduğu ve bu hakların mevcut 

anayasal haklar rejimi içinde kapsam ve sınırlarının nasıl tayin edilebileceği 

sorununa yönelik olarak ipuçları sunulmuş değildir. Özellikle, temel hakların 

yasayla sınırlanmasında genel sınırlama sebeplerini kaldıran 2001 anayasa 

değişikliğinden sonra, özel sınırlama sebebine yer verilmiş olmayan 24. 

maddede "din ve vicdan hürriyeti" adı altında düzenlenmiş olan temel hakkın 

sınırları sorunu gibi bazı önemli başlıklar, daha fazla incelemeye muhtaç 

görünmektedir.20 

 

III. Pozitif Hukuksal Temeller 

1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, din özgürlüğü 

konusunu özel olarak Din ve Vicdan Hürriyeti başlığını taşıyan 24. maddesinde 

düzenlemektedir. Anayasanın Temel Haklar ve Ödevler başlıklı ikinci kısmının 

Kişinin Hakları ve Ödevleri başlıklı ikinci bölümünde yer alan Maddede, 

kişilerin bir din benimseme veya benimsememe özgürlükleri ile ibadetlere ve 

din eğitimi ve öğretimine ilişkin belirli özgürlükleri temel hak güvencesine 

alınmıştır.21 Bu maddede düzenlenen içeriği ile din özgürlüğü, Anayasanın 12 

                                                      
18Bunlar arasında örneğin Z. Arslan (2005); A.E. Öktem (2002); B. Özenç (2006); H.S. 

Demir (2011) anılabilir.  
19Özellikle bkz. B. Tanör (2000, 2001); İ. Kaboğlu (1991, 2002); M. Erdoğan (1999, 

2002, 2005); E. Özbudun(2012).  
20Bu konuda yakın tarihte yayınlanmış bir inceleme için bkz. H. S. Vural (2013a).  
2124. madde, yürürlüğe girdiği 1982 yılından bu yana pek çok maddesine değişiklikler 

getirilmiş olan 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hiç değişikliğe 

uğramamış nadir maddelerinden biridir.  Madde metni şu şekildedir:  

“Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

14üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler 

serbesttir. 

Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini 
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ila 16. maddelerinde düzenlenen temel haklar genel rejimine tabidir. Ancak, 

din özgürlüğünün doğrudan Anayasada yer alan düzenlemesi, yalnızca 24. 

maddede getirilen hükümlerden ibaret olmayan ve başta eşitlik22 ilkesi olmak 

üzere Cumhuriyetin laik devlet, hukuk devleti ve insan haklarına saygılı devlet 

nitelikleri23 gibi temel normlarla örülen bir çerçeveden doğan bir normatif 

bütünlük olarak anlaşılmalıdır. Ayrıca, din özgürlüğünün korunmasına ilişkin 

bazı uluslararası hukuk normları da hem insan haklarına saygılı hukuk devleti 

niteliğinin gereği olarak24 hem de Anayasanın 90. maddesinde yer verilen 

yollamanın bir sonucu olarak anayasal güvencenin kuruluşuna dâhil 

olmaktadır.  

Türkiye’nin taraf olduğu ve iç hukukunun bir parçası olan antlaşmalar 

arasında, 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması (LBA),25 1950 tarihli İnsan 

Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

(AİHS),26 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

                                                                                                                                 
açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve 

suçlanamaz. 

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan 

zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, 

kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. 

Kimse Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de 

olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 

sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut 

dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”  
22Anayasanın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısmında yer alan "Kanun önünde eşitlik" 

başlıklı 10. maddesi düzenlemesine göre: 

 "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (...)" 
23Anayasanın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısmında yer alan "Cumhuriyetin 

nitelikleri" başlıklı 2. maddesi düzenlemesine göre: 

 "Türkiye Cumhuriyeti, (...) insan haklarına saygılı, (...) demokratik, lâik ve sosyal bir 

hukuk Devletidir.” 
24Uluslararası insan hakları hukuku normlarının Cumhuriyetin insan haklarına saygılı 

devlet niteliğinin somutlaştırılmasındaki işlevi hakkında bkz. C. Eroğul (2003).  
25Antlaşmanın resmi Türkçe metni için bkz. 3. Tertip Düstur, c.5, s.13-357.  
26Sözleşmenin resmi Türkçe çevirisi şurada görülebilir: İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında 10.3.1954 

tarih ve 6366 sayılı Kanun, RG 19.3.1954 – 8662.  

Sözleşmenin doğrudan din özgürlüğünü düzenleyen Düşünce, Vicdan ve Din 

Özgürlüğü başlıklı 9. maddesine göre: 

“Her şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din veya kanaat 
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(MSHS),27 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi (ESKHS)28 ve 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde (ÇHS)29 

doğrudan din özgürlüğüne ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Bu uluslararası 

antlaşmalar Türk hukukunda yasa gücündedir (AY, Madde 90) ve 2004 yılında 

gerçekleştirilen anayasa değişikliği30 sonrasında ise, ulusal yasalar hükümleri 

ile uyuşmazlık durumlarında uygulamada esas alınacak norm niteliğindedir 

(AY, Madde 90/Son). Bundan başka, iç hukuk bakımından yasa niteliği 

                                                                                                                                 
değiştirme hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve âyin veya 

öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini 

izhar eylemek hürriyetini tazammun eder.  

Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak âmme 

güvenliğinin, âmme nizamının, genel sağlığın veya umumi ahlâkın, yahut 

başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri olan tedbirlerle ve 

kanunla tahdit edilebilir. ” 
27Sözleşmenin resmi Türkçe çevirisi şurada görülebilir: Medeni ve Siyasi Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair 

7.7.2003 tarih ve 2003/5851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG 21.7. 2003 -  25175. 

Sözleşmenin doğrudan din özgürlüğünü düzenleyen Düşünce, Vicdan ve Din 

Özgürlüğü başlıklı 18. maddesine göre: 

“Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olacaktır. Bu hak, herkesin 

istediği dine ya da inanca sahip olması ya da bunları benimsemesi özgürlüğünü 

ve herkesin aleni veya özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu 

olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, bunun icaplarını yerine getirme ya 

da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü de içerir.  

Hiç kimse kendi seçtiği bir din ya da inanca sahip olma ya da bunu benimseme 

özgürlüğünü zedeleyecek bir baskıya maruz bırakılamaz. 

Bir kimsenin kendi dinini veya inançlarını ortaya koyma özgürlüğüne ancak 

yasalarla belirlenen ve kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, ahlakını ya da 

başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli kısıtlamalar 

getirilebilir.  

Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların ve, uygulanabilir olan 

durumlarda, yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun 

bir dinsel ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle 

yükümlüdürler.”  
28Sözleşmenin resmi Türkçe çevirisi şurada görülebilir: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanması Hakkında 10.7.2003 tarih ve 

2003/5923 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG 11.8.2003 -  25196. 
29Sözleşmenin resmi Türkçe çevirisi şurada görülebilir: Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmenin Ekli İhtirazi Kayıtla Onaylanması Hakkında 23.12.1994 tarih ve 

94/6423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG 27.01.1995 – 22184.    
30Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun, RG 22.5. 2004  -  25469. 
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bulunmayan uluslararası hukuk kaynaklarında yer verilen din özgürlüğüyle 

ilgili bazı normlar da, temel hakkın yorumunda dikkate alınacaktır.    

Şu halde, din özgürlüğü konusunda Anayasa, doğrudan düzenlemeleri ile 

belirlenen ve uluslararası hukuk kaynaklarına yapılan yollama dolayısıyla 

tamamlanan bir güvence içermektedir. Bu güvenceyi oluşturan normların 

yorumunda ise, bu yazıda, Mithat Sancar’ın Temel Hakların Yorumu’nda 

(1996) ortaya koyduğu tipolojik yaklaşım benimsenmektedir. Sancar'a göre 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının örneğin Başlangıç'ında yer verilen 

“hürriyetçi demokrasi” lafzında ifadesini bulan “Batı tipi demokrasi” olma 

iddiası, Anayasanın yorumunda başvurulabilecek genel tipolojiyi vermektedir. 

Bundan ötede ise, yoruma konu normun düzenleme alanına yakından etkili 

normlara başvurularak alt tipolojiler geliştirebilir. Özellikle 2. maddede yer 

verilen niteliklerden hareketle bu tür alt tipolojiler ortaya konulabilir (1996: 16-

21, 340-346). Bu doğrultuda bu yazıda anayasal din özgürlüğü normunun 

yorumunda, Cumhuriyetin normun düzenleme alanına doğrudan etkili 

niteliklerinden hareketle, insan haklarına saygılı laik hukuk devleti tipi 

benimsenmektedir. Hukuk devleti niteliği bu tipin merkezi öğesidir. Diğer 

öğeler ise yoruma konu anayasa normlarının bağlantılı olduğu diğer “temel 

nitelikler” dikkate alınarak, insan haklarına saygı ve laiklik olarak 

belirlenmiştir. Tipolojik yaklaşımı uygulayarak, Anayasada din özgürlüğünün 

yorumu sorununa, insan haklarına saygılı laik hukuk devletinde din 

özgürlüğünün anayasa düzeyinde korunması yönünden yaklaşmak 

mümkündür. 

 

IV. Anayasal Din Özgürlüğü Güvencesi I: Din 

Özgürlüğü İlkesi 

Anayasal din özgürlüğü güvencesi, kişilerin dinsellik konusunda 

baskıdan özgür olmalarını güvence altına alan anayasal normların bütününden 

oluşmaktadır. Bu bütünlüğü bir normlar kompleksi olarak kavrayabileceğimiz31 

                                                      
31Temel haklara ilişkin hukuk güvencesinin çok sayıda hukuk normunun varlığı ile 

oluşan bir normlar kompleksi biçiminde anlaşılması hakkında örneğin bkz. F. Sağlam 

(1982: 37). Terim, Alman anayasa öğretisinde, temel hakların ikili karakteri 

tartışmasında ortaya atılmıştır. Örneğin P. Haeberle'ye göre, temel hakların koruduğu 

yaşam alanları çok sayıda normun etkisi altında belli bir düzen içinde 

biçimlenmektedir. Her bir temel hak güvencesi, hukuk özneleri açısından öznel 

haklar doğuran ama aynı zamanda hukukun nesnel düzeni için de belirlemeler 

getirerek temel hakları kurumlaştıran bir normlar kompleksi olarak düşünülmelidir; 

yazarın Die Wesenshaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz başlıklı ve 1972 

tarihli yayınında s. 80 ve devamına atıfla aktaran F. Sağlam (1982: 37).  
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ve onu, Robert Alexy'nin terminolojisiyle (2002) ilke-norm niteliğini ifade 

etmek üzere, Din Özgürlüğü İlkesi olarak adlandırabileceğimiz 

düşüncesindeyim. Burada, yazının kısıtlarını da dikkate alarak, anayasal 

hakların ilkeler ve kurallar modelini kısaca açıklamalıyım.32 

Alexy, genel hukuksal bir kuram değil, Alman anayasa düzeninin 

yorumlanmasında işlevsel olabilecek bir yapısal kuram, bir analitik-dogmatik 

anayasal haklar kuramı geliştirme amacındadır (2002: 4). Alexy, Dworkin'in 

modeline (1978) temel oluşturan mantığın bir benzerini izleyerek,33 anayasal 

normların ilkeler ya da kurallar türünden birine dahil olduklarını öne sürerek 

başlar.34 Kurallar, riayet komutlarıdır; eldeki olayda ya tam uygulanırlar ya da 

hiç uygulanmazlar. Olaya ilişkin birden fazla kural varsa ve bu kurallar çatışan 

hükümler içeriyorlarsa, yorumcunun görevi, hangi kuralın geçerli olduğunu ve 

dolayısıyla uygulanması gerekli kural olduğunu saptamaktır. Buna karşılık 

ilkeler, uygunlaştırma komutlarıdır (optimization commands); ilkelerin hukuken 

ve fiilen uygulanabilecekleri azami dereceye kadar uygulanmaları gerekir. 

Hukuken mümkün olan azami uygulama derecesi, olaya ilişkin diğer normların 

gerekleri de dikkate alınarak ortaya konabilir; bu derecenin saptanması 

ölçülülük doktrininin dar anlamda ölçülülük yahut orantılılık bileşenine 

karşılık gelir. Fiilen mümkün olan azami uygulama derecesi ise ölçülülük 

                                                      
32Bu konuda, Alexy’nin modelinin daha geniş bir tartışması ve modelin Türkiye’de din 

özgürlüğünün anayasal güvencesi incelemesinde uygulaması için, bkz. H.S. Vural 

(2013a).  
33Hukuk normlarını ilkeler ve kurallar olarak iki ayrı gruba ayıran bu modelin öncüsü, 

Dworkin'in hukuk felsefesinde karşımıza çıkmaktadır. Dworkin, bu tür bir modeli 

kullanarak, Anglo-Amerikan hukuk   evrenini   ve  common-law  geleneğini   dikkate   

alan   ve   özellikle   hak-ödev   sorununa   ilişkin çözümler öneren bir genel hukuk 

kuramı ortaya koymuştur. Kuramının dayandığı temel ayrıma göre, kurallar, eldeki 

olayda ya  tam olarak uygulanacak ya  da hiç uygulanmayacak doğadadır; kurallar 

çatışması üstün düzeydeki kuralı (lex superior), sonraki kuralı (lex posterior) ya da 

özel kuralı (lex specialis)   uygulama   yoluyla   çözülür.   İlkeler   ise   ilgili   

oldukları   her   olayda   belirli   bir   ağırlıkta uygulanırlar; ilkelerin çatışmasından 

değil yarışmasından söz edilebilir ve yarışan ilkeler her olay için yeniden tartılıp 

ağırlıklandırılmaya elverişlidir. Dworkin'in konuya ilişkin çalışmaları  Taking Rights 

Seriously  başlığını   taşıyan   kitabında   toplu   halde   yayımlanmıştır   (1978).   

Kitap   dilimizde  Hakları Ciddiye  Almak  başlığı  ile  yayımlanmıştır   (2007).  

Dworkin'in   ilke-kural  tartışması  için  bu  kitapta özellikle bkz. Bölüm İki: Kurallar 

Modeli I ve Bölüm Üç: Kurallar Modeli II. 
34Burada ilkeler ve kurallar terimlerinin, gündelik dildeki kullanımlara olduğu kadar, 

yerleşik hukuk dilindeki kullanımlara da paralel olmadığı öncelikle not edilmelidir. 

Örneğin, ileride görüleceği gibi, ölçülülük ilkesi Alexy'nin ayrımı altında bir ilke 

değil kural karakterinde kabul edilmektedir. Bu konuda bkz. R. Alexy (2002: 44 vd.).   
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doktrininin elverişlilik ve gereklilik bileşenleriyle ilgilidir (2002: 80-86, 394-

414). 

Bu modelde ilkeler, eldeki olayda uygulandıklarında hukuki sonucu tek 

başlarına belirlemezler; yalnızca ona belirli bir yönde etkide bulunurlar. 

Kurallar çatıştığında, yalnızca biri geçerlidir ve bu konuda bilinen kural 

çatışması teknikleri ile sonuca gidilir: Üstün düzeydeki kural uygulanır; sonraki 

kural uygulanır ya da özel kural uygulanır. İlkeler ise çatışmak yerine 

yarışırlar; eldeki olaya ilişkin ilkeler tartılıp ağırlıklandırılarak ve her birini 

hukuken ve fiilen uygulanabileceği azami ölçüde uygulamaya izin veren 

optimum noktayı saptamaya çalışarak çözüme gidilir. Kurallardan farklı olarak, 

yarışan ilkelerin, sonucun yönünü tayinde ne ölçüde bir ağırlıkla etkili olmuş 

olurlarsa olsunlar, her biri geçerlidir. İlkeler arasında, olayın koşullarından 

bağımsız soyut bir tartım yapılamaz veya soyut bir ağırlık sıralaması 

geliştirilemez. Buna paralel olarak, başka koşullar altında ağırlık sıralaması 

değişebilir. Örneğin A olayına ilişkin Ca koşullarında yarışan iki ilke, P1 ve P2 

iken, sonucun P1 yönünde olduğunu düşünelim: [ Ca → P1 ]. Buna karşılık, B 

olayına ilişkin Cb koşullarında bu ilişki tersine dönebilir: [ Cb → P2 ]. İlkeler 

yarışı tartı ile sonuçlandırıldığında, ağır basan ilkenin işaret ettiği yönde bir 

kural türetilmiş olur: [ Ca → R Ca = P1 ]. Örneğin, herkesin ifade özgürlüğüne 

hakkı olduğu yolundaki P1 ile kişilik haklarının korunmasına ilişkin P2 ilkeleri 

Ca koşullarında tartıldığında, P1 ağır basmaktaysa; Ca koşullarında ifade 

özgürlüğünün korunması gerektiği yönündeki kural [ R Ca = P1 ] türetilmiş olur 

(2002: 44-68).35 

Alexy'nin kavrayışında, kurallar kati (definitive) gerekçeler iken ilkeler 

ilk etapta sureta (prima facie) gerekçelerdir. İlkelerden hareketle kati 

gerekçeye ulaşmak için yarışan ilkeler tartısının sonuçlanması gerekir. Bu 

nedenle, ilke karakterinde bulunan bir temel hak normu, ilk etapta ancak sureta 

bir hak tanımlamaktadır. Bu hakkın kati bir hak niteliğini alabilmesi için sair 

sureta gerekçelerin katıldığı bir tartının sonucuna bakılmalıdır. Alexy, Alman 

anayasasının temel hak normlarının genellikle ilke karakterinde oldukları 

görüşündedir. Bu sonuca varma nedeni, bu normların anayasa gereği ancak bir 

uygunlaştırmadan sonra uygulanabilecek olmalarıdır: uygunlaştırma gereği, 

sınırlanabilirlik ve sınırlılık normlarından türemektedir. Yasa kaydına yer 

                                                      
35Alexy'nin ilkeler-ve-kurallar modelinde ilkeler yarışının tartı ile çözülmesi, bir 

optimum nokta arayışı bakımından, Friedrich Müller'in anayasal normlar kuramında 

geliştirdiği ve Fazıl Sağlam (1982) etkisiyle Türk öğretisinde de bilinirliği olan pratik 

uyuşum yöntemine benzerlik izlenimi vermektedir. Bu ikisi arasında benim 

görebildiğim en önemli fark ise Alexy’nin modelinde optimum arayışının yönteminin 

daha ayrıntılı olarak geliştirilmiş olmasıdır. 
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verilmiş temel hakların her biri ölçülülük ilkesine riayet şartıyla belirli başka 

anayasal değerleri gerçekleştirmek amacıyla sınırlanabilir; yasa kaydına yer 

verilmiş olsun ya da olmasın bütün temel haklar için ise anayasanın 

bütünlüğünden doğan anayasal sınırların varlığı kabul edilmektedir. Bu nedenle 

ilke karakterindeki normların, eldeki olaya uygulanırken olaya ilişkin diğer 

anayasal ilkelerle tartılmaları ve optimum düzeyde uygulanmaları gereklidir. 

Tartı, somut olayla ilgili yarışan ilkelerin uygunlaştırılmasının yöntemsel 

aracıdır. Alexy, artan marjinal ağırlıklar tasarımına dayanan şöyle bir “Tartı 

Yasası” önermektedir: “Bir ilkenin koruduğu alana müdahalenin derecesi 

arttıkça, karşı ilkenin gereğinin yerine getirilmesinin önemi de artmalıdır.” 

(2002, 102-107).36  

 Alexy'nin modelinde temel haklar, ilke karakterinde normlar ile 

belirlenen bir çerçevede kural karakterindeki normlar ile tayin edilmiş katiyet 

noktaları da içerebilen normatif bütünlükler olarak kabul edilmektedir (2002: 

80-86). Örneğin, herkesin din özgürlüğü olduğu yolundaki bir norm ilke 

karakterindedir; din özgürlüğüne ilişkin normatif bütünlüğün en genel 

çerçevesini vermektedir; yalnızca sureta bir hak tanımlamakta ve kesinleştirme 

için tartıya gereksinim bulunmaktadır. Buna mukabil, kimsenin inancını 

açıklamaya zorlanamayacağı yolundaki bir norm kural karakterindedir; varsa 

geçerli istisnalar saklı kalmak üzere kati bir hak güvencesi tanımlamaktadır. 

Kuralların istisnaları, yine kural karakterindeki normlardır ve geçerli istisnalar 

analizi kurallar çatışması teknikleriyle sonuçlandırılır.37  

 Temel hakların ilkeler-ve-kurallar modelinde, ilke ya da kural 

karakterinde olanın anayasa normları olduğu vurgulanmalıdır. Alexy anayasa 

normunu semantik düzeyde kavramaktan yanadır ve bu bakımdan Müller'in 

                                                      
36Bu modelde hangi normların hangi nedenle ilke ya da kural karakterinde kabul 

edilecekleri sorusu kritik önemdedir. Alexy, öncelikle, yerleşik hukuk dilinde ilke ve 

kural terimlerinin kullanımlarının kendi modelindeki kullanımla her zaman 

çakışmadığını kaydeder. Bu ayrımı kabul eden çalışmalarda geliştirilen ayrım 

ölçütlerini tartışır ve genellik ya da soyutluk gibi ölçütlerin yapısal elverişsizliğini 

ortaya koyar: Genellik ya da soyutluk, derece türünden ve bu nedenle göreli 

farklılıklardır. İlke-kural ayrımı ise bir derece farkına değil bir nitelik farkına 

dayanmaktadır. Bu noktadan hareketle Alexy şu niteliksel ayrımı önerir: Bir hukuk 

normu, geçerli olduğu her durumda, ancak başka normlarla tartılarak uygunlaştırma 

yoluyla uygulanabiliyor ve geçerli olmadığı ileri sürülmeksizin sonuca etki etmekten 

alıkonabiliyorsa, bu norm ilke karakterindedir. Buna karşılık bir hukuk normu, 

geçerli olmadığı gösterilmeksizin uygulanmaktan alıkonamıyorsa, bu norm kural 

karakterindedir. Daha fazlası için bkz. R. Alexy (2002:45-61). 
37Daha ayrıntılı tartışma ve bazı istisnaların açıklanması için bkz. R. Alexy (2002: 57 

vd.).  
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norm kavrayışını reddeder. Bu modelde anayasa normu, anayasa 

düzenlemesinin normatif anlamıdır. Anayasa normu, bir anayasa 

düzenlemesine doğru bir biçimde38 dayandırılabilmelidir. Doğrudan doğruya 

düzenleme lafzında ifade edilmiş olan normlar için bu temellendirme, hangi 

lafza dayanıldığını belirtmekten ibarettir. Örneğin, Türk Anayasasında herkesin 

inanç özgürlüğüne sahip olduğu yolundaki inanç özgürlüğü normunun 

temellendirilmesi için, Anayasa Madde 24/1'de yer alan “(h)erkes ... inanç ... 

hürriyetine sahiptir” lafzına atıfta bulunmak yeterlidir.  Lafızda doğrudan ifade 

edilmiş normların anlamını açıklayıcı değerdeki türev normlar ise doğru bir 

anayasal gerekçelendirme ile doğrudan normlara dayandırılabilmelidir. Bu 

tanım gereği, anayasa düzenlemesi sınırlı bir metin olsa da, anayasa normları 

kapalı bir küme değildir. Anayasa düzenlemelerinin hangi lafızlardan ibaret 

olduğu belirlidir; oysa anayasa normlarının tamamının nelerden ibaret olduğu 

nihai olarak söylenemez (2002: 20-44).  

 Anayasa normları bu biçimde kavrandığında, belirli bir özgürlüğe 

örneğin din özgürlüğüne ilişkin temel hakkın çok sayıda anayasa normuyla 

örüldüğü görülmektedir. Bu normlar farklı genellik-özellik düzeylerindedir; 

doğrudan ya da türev norm niteliğindedir; uygunlaştırma gerektiren ya da kati 

karakterdedir. Birden fazla normun bileşimi olarak ifade edilebilen normlar, bu 

normların her biri kural karakterindeyse kural-norm; en az biri ilke 

karakterindeyse ilke-norm kabul edilmelidir. Farazi N normunun kapsamının 

bir bölümünü kapsayan normlardan (n1,2, ... n) en az birinin (n1) ilke karakterinde 

olması, N normuna ilke karakteri kazandıracaktır.39 

İlkeler-ve-kurallar modeli, Türk anayasasında din özgürlüğü 

hükümlerine uygulandığında şu nitelemeler yapılabilir: 24. madde 

düzenlemesinde doğrudan konulmuş normlar arasında, herkesin dini inanç 

                                                      
38Burada “doğru” terimi mantıksal bir kategoriye işaret etmektedir. Anayasa normu, 

mantıksal olarak doğru bir akıl yürütmeyle anayasa düzenlemesine bağlanabilmelidir.   
39Örneğin Alman Anayasasının “Okul sistemi” başlıklı 7. maddesinde “özel okullar 

kurma hakkı” ya da “ebeveynin çocuğun din derslerine katılımını belirleme hakkı” 

doğrudan düzenlenmişken bir “eğitim hakkından” söz edilmemektedir. Bununla 

birlikte, bu madde düzenlemesinde bir eğitim hakkı normu bulunduğu doğru biçimde 

ileri sürülebilir. Bu norm, kuşkusuz yukarıda anılan doğrudan normlara göre daha 

genel düzeydedir; çünkü anılan normlar da dahil olmak üzere 7. maddede bulunan 

bütün normların birlikte oluşturduğu bir normu ifade etmektedir. Bu birliktelik 

içinde, ilke ya da kural karakterinde olabilen çok sayıda anayasal norm vardır: Özel 

okul kurma hakkı bu kümelerden ilkine; “(h)içbir öğretmene istemediği halde din 

dersi okutma görevi yüklenemeyeceği” yolundaki Madde 7/3 hükmü ise ikincisine 

örnek verilebilir. Bu bakımdan, eğitim hakkı bir ilke-norm kabul edilmelidir; R. 

Alexy (2002: 39-40).  



     Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  69(2) 

 

256  

 

 

özgürlüğüne sahip olduğu yolundaki norm ile ibadetin serbest olduğu 

yolundaki norm ilke karakterindedir. Zorlama, kınama ve suçlama yasakları ise 

kural karakterindedir. Doğrudan konulmuş normların tamamı dikkate 

alındığında, herkesin din özgürlüğüne hak sahibi olduğu yolunda genel bir 

norm türetilebilir: Din Özgürlüğü İlkesi.  

Din Özgürlüğü İlkesi, 24. madde yanında, Anayasanın 2., 5., 10. ve 90. 

maddelerinde doğrudan konulmuş normlar ile bunlara doğru biçimde 

dayandırılabilen türev normları da içerir. Bunlar arasında, din ayrımcılığı 

yasağı kural-normlara, devletin kişinin manevi gelişimini engelleyen koşulları 

ortadan kaldırmaya çalışma görevi ise ilke-normlara örnek verilebilir. 

Cumhuriyetin insan haklarına saygılı laik hukuk devleti niteliklerinin de, ilke-

normlar içermeleri nedeniyle, ilke karakterinde kabul edilmeleri gerekir. Genel 

normun ilke karakterinde olmasının, kural karakterindeki özel normların 

kurallar olarak işleme tabi tutulmasını engellemeyeceği ise açıktır. Örneğin, 

laiklik ilkesi kapsamında bulunan hukuk düzenini din esasına dayandırma 

yasağı ya da din özgürlüğü ilkesi kapsamında bulunan ibadete zorlama yasağı, 

uygunlaştırmaya tabi değildir; bu normlar ancak geçerli bir istisnanın varlığı 

gösterilerek uygulanmaktan alıkonabilirler. 

Alexy'nin geliştirdiği temel hakların ilkeler-ve-kurallar modelinin salt 

kurallar modeli karşısında belirgin bir üstünlüğü, anayasa normlarının biçimsel 

eşitliği nedeniyle klasik kural çatışması teknikleriyle çözümlenemeyecek 

sorunlarda yol gösterebilmesidir. İlkeler-ve-kurallar modelinin, salt ilkeler 

modeli karşısında ise belirgin bir katiyet üstünlüğü gösterdiği söylenebilir.40 

Alman ve Türk temel haklar doktrinlerinde ve uluslararası insan hakları 

doktrininde önemli bir yeri olan ölçülülük ilkesinin gereklerini karşılamaya 

elverişli olan bu model, öte yandan, hukuk normunun kesinliğini gözetmeyerek 

ve yargısal akıl yürütmede keyfiliğe yapısal bir açıklık oluşturarak hak 

güvencesini zaafa uğratıcı sonuçlara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmiştir 

(Habermas, 1996: 256-260).   

Habermas'a yanıtında, Alexy, Tartı Yasası'nın uygulama mantığını daha 

ayrıntılı açıklayarak, rasyonel bir standardın yokluğu eleştirisini karşılamak 

istemiştir. Buna göre, Tartı Yasası, şöyle bir “Ağırlık Formülü” ile 

çalışmaktadır: P1 ve P2 olayda yarışan ilkeler, I1 P1 'in koruduğu değere 

müdahalenin yoğunluğu ve I2 P2nin gereğini yerine getirmenin önemi iken, 

P1'in C koşullarında P2 karşısındaki ağırlığı (W P1P2C) bir bölme işlemi ile 

gösterilebilir: W P1P2C = I1/I2. Alexy, ilkenin koruduğu değere müdahalenin 

yoğunluğunu ya da ilkenin gereğini yerine getirmenin önemini ifade eden I 

değişkeninin, bir geometrik dizi teşkil eden üç değerli bir aralıkta değer 

                                                      
40Bu üç analitik modelin karşılaştırılması için bkz. R. Alexy (2002: 69-86). 
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alabileceği kabul edildiğinde, formülün temel hak yargısında kullanışlı bir 

rasyonel standart olabileceği düşüncesindedir. Buna göre, I değişkeni, hafif, 

orta ve ciddi terimleriyle ifade edilebilecek üç değer alabilecek ve bu değerler, 

geometrik bir dizi olarak, örneğin 2'nin kuvvetleri olarak 1, 2 ve 4 değerleriyle 

gösterilebilecektir. Bu durumda, örneğin, yarışan ilkelerden birinin koruduğu 

bir değere orta yoğunlukta bir müdahale, ancak, diğer ilkenin gereğini yerine 

getirmenin ciddi düzeyde önemli olduğunda haklılaştırılabilmektedir. Tartı 

değerlerinin denk olduğu durumlar için Alexy “pat” benzetmesini kullanmakta 

ve pat durumlarında anayasa yargıcının yasakoyucunun takdir payını gözetmesi 

gerektiğini (deference) kabul etmektedir (2002: 102-107, 407 vd.).   

 Alexy'nin formülleştirmelerinin, önerdiği yaklaşımın mantığını ve 

işlem basamaklarını daha görünür kılmadaki işlevselliği bir yana bırakılacak 

olursa, rasyonel ölçü önermek bakımından Habermas'ın eleştirisinde dile 

getirdiği kesinlik beklentisini karşılamakta tam olarak ikna edici olduğu 

söylenemez. Bununla birlikte, Alexy'nin yaklaşımının benimsenmesi halinde 

belirli bir açıklık, rasyonellik ve tutarlılık ve buradan türeyen bir kesinlik elde 

edilebilecektir. Örneğin yargıcın, yarışan ilkelere yönelik müdahaleye ya da 

yerine getirmeye ilişkin olarak bir yoğunluk ve önem analizine girmesi, bir 

ağırlıklandırmayı ortaya koyması ve bunu gerekçelendirmesi gerekecektir. 

Temel haklar hukukunda yerleşik bir usul kuralı olan “ölçülülük ilkesi” 

uygulamasını rasyonel bir biçimde sistemleştirmeye yönelik bu yöntem, 

aralarında biçimsel bir eşitlik bulunan normların farklı yönlerde hüküm 

vermeyi gerektirdiği durumlarda uygulanabilecek ve belirli bir kesinlik ve 

rasyonellik sağlayabilecektir. Daha geniş vadede, birçok olayda varılan 

hükümler sonucunda, belirli koşullarda geçerli olan optimum noktaları 

katiyetle gösteren kural karakterindeki normlar dolayısıyla, kesinlik ve 

öngörülebilirlik düzeyi yükselecektir (Greer, 2004).  

 Greer'in vurguladığı noktadan hareketle, tartı uygulamasının, temel 

haklar yargılamasının zorunlu bir aracı olduğu kabul edilebilir. İlgili bütün 

normların dikkate alınması, bir tartıya başvurulmaksızın yerine getirilebilecek 

bir görev değildir. Hukuksal kesinliğin gereği, böyle bir tartıya hiç 

başvurulmaması değil, ilgili normların tartı ve uygunlaştırmaya elverişliliğinin 

pozitif hukuksal dayanaklarının ortaya konması ve bu tartının çalışma 

kurallarının belirli olmasıdır.  

 

V. Anayasal Din Özgürlüğü Güvencesi II: Kapsam 

Alexy'nin ilkeler ve kurallar modeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
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temel haklar rejimi için de uygulanabilir niteliktedir.41 Anayasanın temel hak 

normları ilke karakterindedir; çünkü uygulanmaları tartı ve uygunlaştırma 

gerektirmektedir.42 Anayasanın temel haklar düzeninde özellikle sıradışı bir 

karakter arz eden din özgürlüğü hükümleri bakımından ise ilkeler ve kurallar 

modeli özellikle işlevsel görünmektedir. 24. maddede yer alan temel hakların 

2001 anayasa değişikliği sonrasında yasa kaydına bağışık olması nedeniyle bir 

derece daha güçleşen hakların sınırlarını tayin sorununa bu model ışığında 

yaklaşılabilir.   

İlgili Anayasa düzenlemelerinin bütününden, genel bir din özgürlüğü 

normu türetilebilir: Din Özgürlüğü İlkesi. İlke karakterindeki bu normun 

kapsadığı alana ilişkin daha özel normlar bulunmaktadır; ki bunlardan bir kısmı 

kural ve diğer bir kısmı ilke karakterindedir. Anayasanın din özgürlüğü 

düzenlemesinde bulunan yasaklama normları kural karakterindedir; örneğin 

inancını açıklamaya zorlama yasağı gibi, din özgürlüğü hakkının dokunulmaz 

özünü tanımlayan bu normlar, geçerli bir istisnanın varlığı gösterilemediğinde 

kati olarak uygulanacaktır. İnanç ya da ibadet özgürlüğü gibi öznel özgürlükler 

tanımlayan normlar ise yasa ile sınırlamaya kapalı olmakla birlikte anayasal 

sınırlılıklarının saptanması gereklidir. Bu normlar, anayasanın bütünlüğü 

yorum kuralından hareketle ve Anayasanın 12/2 ve 14/2 maddeleri 

düzenlemesi gereği, diğer temel haklarla tartı ve uygunlaştırmaya elverişli 

ilkeler olarak kabul edilerek anayasal sınırlılıkları belirlenmelidir.  

Buraya kadar yapılan açıklama ışığında,  Din Özgürlüğü İlkesi, 

Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan ilke ya da kural karakterindeki normlarla 

çizilen genel çerçeve ile bağlantılıdır. Bu kapsamda, kişilere din özgürlükleri 

konusunda verilen güvence, devlet açısından tarafsızlık ve bu bağlamda 

özellikle ayrımcılık yapmama ödevleri doğurmaktadır; bu ödev, üçüncü 

kişilerden vaki olabilecek ayrımcılık edimlerine ve diğer olası tecavüzlere izin 

vermemeyi de içermektedir. Burada özellikle Din Özgürlüğü İlkesinden doğan 

                                                      
41Türk ve Alman temel haklar rejimleri arasında tam bir paralellik bulunmaktadır. 

Anayasanın ilk hali, bu paralelliğin bazı istisnalarını barındırmaktaydı; bu istisnalar 

sonradan yapılan değişikliklerle yürürlükten kaldırıldı. Alman düzeninde karşılığı 

bulunmayan genel nedenlere bağlı yasa kaydı 2001 değişikliğiyle kaldırıldı; Alman 

düzeninde bulunan ve Türk düzeninde bulunmayan bireysel başvuru yolu ise 2010 

değişikliğiyle, belirli bir küme temel haklar bakımından, Türk düzeninde tanındı.  
42Yasa kaydına tabi temel hakların, sınırlama nedeni olarak belirtilen ilkelere 

dayanılarak ölçülülük çerçevesinde sınırlanmaları bir tartı ve uygunlaştırma 

uygulaması gerekliliğinin pozitif hukuksal dayanağıdır. Yasa kaydına tabi olmayan 

temel haklar da dahil olmak üzere bütün temel hakların ise Anayasa Madde 14/2 

uyarınca, diğer temel haklarla ilkeler yarışı terimleriyle tartılıp uygunlaştırmaları 

gerekmektedir.  
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öznel hakların kapsamı üzerinde durmak istiyorum. Bu öznel haklardan devlet 

ve üçüncü kişiler için doğan koruma ve saygı ödevleri ile dinsel kurumlar için 

doğan varlık ve özerklik güvencelerinin tamamı birlikte, anayasal din 

özgürlüğü güvencesinin kapsamı olarak kavranabilir.  

Din Özgürlüğü İlkesinden doğan öznel hakların kapsamı, iki temel eksen 

üzerinden ele alınabilir: Evrenler ve yüklemler. 

Kişilerin dinsellikle ilgili yüklemlerinin onların iç dünyalarında (forum 

internum) ya da dış dünyalarında (forum externum) gerçekleşme biçimleri 

bulunduğu, din özgürlüğünü koruyan üstün hukuk normlarının kuruluşunda 

hemen her zaman karşımıza çıkan yaygın bir kabuldür. Uluslararası insan 

hakları hukuku düzenlemeleri bilinen örneklerdendir. Bu ayrım, aynı zamanda, 

hukukun sağladığı koruma zırhının geçirgenliği bakımından bazı sonuçlarla 

birlikte gelmektedir: İç evrende din özgürlüğü mutlak bir koruma görmelidir; 

oysa dış evrende din özgürlüğüne, başka hakların ve başka üstün değerlerin de 

korunabilmesi için gerekli olan sınırlar tanıtılması kabul edilmelidir.43 

İlki kadar yerleşik olmamakla birlikte hayli yaygın olan ikinci bir 

ayrımın konusu ise yüklemlerdir. En az iç-dış evrenler ayrımı kadar işlevsel 

olabileceğini düşündüğüm bu ayrım, kişinin dinselliğe ilişkin yüklemlerinin 

negatif ya da pozitif olmasıyla ilgilidir: Bir dine mensup olmak/olmamak, bir 

inancı benimsemek/benimsememek, bir ibadeti yapmak/yapmamak gibi. Bu 

boyut zaman zaman dinden özgürlük – dine özgürlük terim çiftiyle ifade 

edilebilmektedir.44  Negatif yüklemlerin, yalnızca, hiçbir inanç benimsemeyen 

ya da hiçbir biçimde ibadet vb. dinsellik uygulamalarını yapmayan kişiler için 

söz konusu olmakla kalmadığını hatırlamak yararlı olabilir: Bir inanç 

benimseyen kişi de benimsemediği bütün diğer inançlar hakkında negatif 

yüklem içindedir; aynısı ibadet vb. için de geçerlidir. Ayrıca, dinselliğe ilişkin 

kişisel yüklemler, negatif ya da pozitif, sürekli bir değişebilirlik içindedir ve bu 

değişebilirliğin kendisinin korunması da din özgürlüğü normunun dolaysız 

sonucudur.45 Özetle, pozitif yüklemler bakımından özgürlük, kişinin yöneldiği 

                                                      
43İç ve dış evrenler ayrımının AİHS din özgürlüğü güvencesi bakımından sonuçları 

için örneğin bkz. C. Evans (2001).  
44Bu terimlemenin yazında kullanılışı konusunda örneğin bkz. G. Sapir ve D. Statman 

(2005); R.R. Babu Gogineni ve L. Gule (2004).  
45Değişebilirlik, kişilerin inanç ve davranışlarını her an değiştirebilme kapasitelerini 

ifade etmektedir; en kritik görünümünün ise din ya da inanç değiştirme (conversion) 

olduğu söylenebilir. Din değiştirebilme hakkı, AİHS Madde 9/1 düzenlemesinde 

açıkça tanınmakta; MSHS 18. maddesine ilişkin İnsan Hakları Komitesinin 22 Sayılı 

Genel Yorumunda ise, madde lafzında bulunan “dilediği inancı özgürce benimseme” 

ifadesinin din değiştirme hakkını da içerdiği kabul edilmektedir (para. 5).  
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bir dinsellikten engellenmemesi iken; negatif yüklemler bakımından özgürlük 

ise kişinin yönelmediği bir dinselliğe zorlanmamasıdır.  

Negatif ya da pozitif yüklemler, iç ya da dış evrenlerde bulunabilir; bu 

iki bağımsız analitik küme, birbirini dik kesen iki analitik eksene 

yerleştirilebilir. Negatif yüklemlerin mutlak olarak korunması gerekirken 

pozitif yüklemler konusunda din özgürlüğüne meşru sınırlar tanıtılabileceği 

görüşü, iç ve dış evrenlere ilişkin yukarıda değindiğim standart kadar yerleşik 

ya da yaygın değildir; bununla birlikte, kolaylıkla temellendirilebilir bir 

birikimden de yoksun değildir. Din özgürlüğü kapsamındaki öznel özgürlükler, 

buraya kadar özetlenen iki boyut ışığında, bir tablo yardımıyla şöyle 

gösterilebilir: 

 

TABLO 1 – Din Özgürlüğü Kapsamındaki Öznel Özgürlükler 

YÜKLEMLER/EVRENLER 
Kişinin İç Evreni          

(Forum İnternum) 

Kişinin Dış Evreni       

(Forum Externum) 

Dine Özgürlük  

(Kişinin Pozitif Yüklem Özgürlüğü) 

Din ya da İnanç 

Benimseme 

Din ya da İnancı izhar; izhara 

katılma ya da katkıda 

bulunma 

Dinden Özgürlük  

(Kişinin Negatif Yüklem Özgürlüğü) 

Din ya da İnanç 

Benimsememe 

Din ya da İnanç izhar 

etmeme; izhara katılmama ya 

da katkıda bulunmama 

 

Kişilerin din özgürlüklerinin iç evrendeki karşılığı benimseme ve 

benimsememe biçiminde ifade edilebilir - ki inanç değiştirmenin de bu 

kapsamda bulunduğuna kuşku yoktur. Kişilerin din özgürlüğünün dış evrendeki 

karşılığı ise, çeşitli davranışlar biçiminde olabilmektedir. MSHS'nin yetkili 

yorum organı olan İnsan Hakları Komitesi'nin Sözleşmenin düşünce, vicdan ve 

din ya da inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin 18. maddesi hakkındaki 22 

Sayılı Genel Yorum'unda bu tipik biçimlerin çeşitliliği, tüketici olmayan 

biçimde, sergilenmektedir. Arcott Krishnaswami'nin BM sisteminde din 

özgürlüğünün korunmasına kılavuzluk etmesi amacıyla sunduğu raporu (1960), 

tipik biçimlerin çeşitliliğini kavramakta başvurulabilecek bir diğer hukuk 

kaynağıdır. Din özgürlüğünün dış evrendeki karşılığının Anayasada ile insan 

hakları belgelerinde korunan kapsamlarının tam bir çakışma gösterip 

göstermediği tartışılmalıdır. Bu tartışmaya ileride değinilecektir; burada, 

çakışma bulunduğu kabul edilerek, din özgürlüğünün dış evrendeki karşılığı 

kapsamında bulunan çeşitli tipik görünümler, 22 Sayılı Genel Yorum'a 

referansla, aşağıda bir tablo yardımıyla gösterilmektedir:  
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TABLO 2 - Din ya da İnancını Özgürce Açıklamanın Tipik Görünümleri 

BİREYSEL (Özel/Aleni; Tek Başına/Toplulukla)  KOLEKTİF 

İbadet İbadet 

Ayin-Tören Ayin-Tören 

Öğrenme-Öğretme Öğrenme-Öğretme 

Uygulama Uygulama 

Vecibeleri Yerine Getirme Vecibeleri Yerine Getirme 

İfade Etme ve Yayma İfade Etme ve Yayma 

 Topluluk Oluşturma 

 Topluluk İçi Rolleri Belirleme 

 İbadet Yeri Kurma 

 Bağış Alma ve Hayrat Kurma 

 

Kişilerin din özgürlüklerinin hukuk yoluyla korunması, bazı öznel haklar 

ve bu haklardan devlet ve üçüncü kişiler bakımından doğan ödevler yardımıyla 

daha iyi açıklanabilir. Aşağıda bir tablo yardımıyla, din özgürlüğünün 

korunmasına ilişkin öznel haklar kümelenmektedir. Bu haklara karşılık, üçüncü 

kişilerin onlara saygı ödevi bulunmaktadır; kamu otoritesinin ise haklara saygı 

ödevi yanında, onları üçüncü kişiler tarafından vaki olabilecek müdahalelere 

karşı koruma ödevi de bulunmaktadır.  

Kişilerin din özgürlüğüne ilişkin öznel haklarının genel ve özel 

görünümleri, bir tablo yardımıyla aşağıda gösterilmiştir: 
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TABLO 3 – Din Özgürlüğüne İlişkin Öznel Haklar 

 

Kişinin İç Evreni  

(Forum İnternum) 

Kişinin Dış Evreni  

(Forum Externum) 

Dine Özgürlük 

 

(Kişinin  

Pozitif Yüklem 

Özgürlüğü) 

Engellenmeme 

Din ya da İnanç 

benimsemekten 

Engellenmeme 

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan engellenmeme 

Kınanmama, 

Suçlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsemekten 

dolayı kınanmama, 

suçlanmama 

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan dolayı kınanmama, 

suçlanmama 

Ayrımcılık 

görmeme 

Din ya da İnanç 

benimsemekten 

dolayı ayrımcılık 

görmeme  

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan dolayı ayrımcılık 

görmeme 

Dinden Özgürlük 

 

(Kişinin Negatif 

Yüklem 

Özgürlüğü) 

Zorlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsemeye 

zorlanmama 

Din ya da İnanç izhar etmeye; 

izharına katılmaya/ katkıda 

bulunmaya zorlanmama  

Kınanmama, 

Suçlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsememekten 

dolayı  

kınanmama, 

suçlanmama 

Din ya da İnanç izhar 

etmemekten, izharına 

katılmamaktan/katkıda 

bulunmamaktan dolayı 

kınanmama, suçlanmama 

Ayrımcılık 

görmeme 

Din ya da İnanç 

benimsememekten 

dolayı 

ayrımcılık görmeme  

Din ya da İnanç izhar 

etmemekten, izharına 

katılmamaktan/katkıda 

bulunmamaktan dolayı  

ayrımcılık görmeme 

  

Tablo 3'te gösterildiği gibi, din özgürlüğüne ilişkin öznel haklar, kişilerin 

dinselliğe ilişkin negatif ya da pozitif yüklemlerinin iç ve dış evrenlerindeki 

görünümleri bakımından engellenmeme ve zorlanmama hakları ile bu hakların 

özel görünümleri olan kınanmama, suçlanmama ve ayrımcılık görmeme 

haklarını içermektedir. Böylelikle kişiler, dinsellik konusunda 

zorlanmayacakları, engellenmeyecekleri ve bu konudaki yüklemleri temelinde 

kınama, suçlama ya da ayrımcılık görmeyecekleri yönünde bir hukuk 

güvencesine kavuşurlar. Bu güvence, kişiler için haklar, kamu otoritesi ve 

üçüncü kişiler için ödevler, hukukun nesnel düzeni için uyulması zorunlu 

normlar ve çeşitli dinsellik kurumlaşmaları için varlık ve bazı özerklik 

güvenceleri niteliğini taşır.  
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Kişilerin dinsellik konusundaki negatif yüklemlerinin korunması 

dinselliğe zorlanmama hakları olarak ifade edilebilir. Üçüncü kişiler için, bu 

haklara saygı ödevinin genel görünümü, dinselliğe zorlamama ödevidir. Kamu 

otoritesinin bu haklara saygı ve onları koruma ödevinin genel görünümü ise, 

dinselliğe zorlamama ve zorlamaya izin vermeme ödevleridir. Örneğin, kamu 

otoritesi, belirli bir inancı benimsemek ya da bir inanç izharını gerçekleştirmek 

yönünde kişileri zorlayamaz ve üçüncü kişilerin zorlamasına izin veremez. 

Kişilerin dinsellik konusundaki pozitif yüklemlerinin korunması ise 

dinsellikten engellenmeme hakları olarak ifade edilebilir. Üçüncü kişiler için, 

bu haklara saygı ödevinin genel görünümü, dinsellikten engellememe ödevidir. 

Kamu otoritesinin bu haklara saygı ve onları koruma ödevinin genel görünümü 

ise, dinsellikten engellememe ve engellemeye izin vermeme ödevleridir. 

Örneğin kamu otoritesi, kişilerin dinsel bir ayini gerçekleştirmek üzere 

toplanmalarını engelleyemez ve üçüncü kişiler tarafından engellenmesine izin 

veremez. 

Ayrımcılık görmeme, kınanmama ve suçlanmama hakları ise,46 kişilerin 

din özgürlüğüne ilişkin öznel haklarının belirli özel görünümleridir. Bu 

hakların, kişilerin dinselliğe ilişkin negatif ya da pozitif yüklemlerinin kişilerin 

iç ya da dış evrenlerindeki bütün görünümleri bakımından geçerli olduğu 

hatırlanmalıdır. Kişilerin neye inanıp inanmadıkları ya da hangi inanç 

topluluğuna mensup olup olmadıkları temelinde ayrım yapılamayacağı gibi, şu 

ya da bu ibadet ve uygulamaları gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri temelinde 

de ayrım yapılamaz. Keza, dinselliğe ilişkin negatif ya da pozitif yüklemlerin iç 

ya da dış evrendeki görünümleri sebebiyle kınamada ya da suçlamada 

bulunulamaz. Kamu otoritesinin bu hakları koruma ve onlara saygı ödevi, bu 

yasakları çiğnememe ve üçüncü kişiler tarafından vaki olabilecek tecavüzleri 

engelleme biçiminde ortaya çıkmaktadır.  

Anayasanın 24. maddesi düzenlemesinin uluslararası insan hakları 

hukukunun din özgürlüğüne ilişkin standardı olarak kabul edebileceğimiz 

MSHS Madde 18 ve AİHS Madde 9 düzenlemeleriyle kapsam bakımından 

karşılaştırılmasında iki dikkat çekici nokta göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, 

dinden özgürlük boyutunun korunmasıyla ilgilidir: Kişilerin dinselliğe ilişkin 

negatif yüklemleriyle ilgili özgürlük haklarının saygı görmesine ilişkin 

hükümler, Anayasa düzenlemesinde daha açıkça vurgulanmıştır: Din ya da 

inancını açıklamaya zorlanmama, bunlardan dolayı kınanmama ya da 

                                                      
46Ayrımcılık görmeme hakkının Anayasadaki doğrudan dayanağı din, mezhep, 

düşünce vb. nedeniyle ayrım yapmayı yasaklayan eşitlik kuralıdır (Madde 10). 

Dinsel yükleminden ötürü kınanmama ve suçlanmama güvenceleri ise Anayasada 

Madde 24/3 ve Madde 15'te yer almaktadır.  
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suçlanmama ve ibadete katılmaya zorlanmama güvencelerine Anayasa lafzında 

açıkça yer verilmektedir (AY, Md. 15/2 ve Md. 24/3). Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM), AİHS Madde 9 lafzında açıkça düzenlenmiş olmamakla 

birlikte, negatif özgürlüğün ve zorlanmama haklarının da 9. madde kapsamında 

bulunduğunu kararlarında vurgulamıştır.47 İnsan Hakları Komitesi de, inancını, 

düşüncesini ya da bir dine mensubiyetini açıklamaya zorlanmama hakkının, 

MSHS Maddeler 17 ve 18 tarafından mutlak olarak korunduğunu 

belirtmektedir.48 

İkinci nokta, dinselliğin dış evrendeki görünümleriyle ilgili pozitif 

yüklemlerle, yaygın deyişle, inancı izhar özgürlüğüyle ilgilidir. Uluslararası 

insan hakları standardında tipik izhar biçimleri, ibadet, eğitim-öğretim, 

uygulama ve uyma (vecibeleri yerine getirme) olarak düzenlenmişken; 

Anayasada, yalnızca, “ibadet, dini ayin ve törenler(den)” söz edilmektedir. Bu 

farklılık ilk bakışta, tipik izhar biçimleri bakımından Anayasanın daha dar bir 

kategoriyi özgürlük korumasına aldığı biçiminde yorumlanabilir. Ancak 24. 

maddenin 3. fıkrasında getirilen zorlama yasağı hükmünün de, yine yalnızca 

“ibadet, dini ayin ve törenler” ifadesiyle kurulduğuna dikkat etmek gerekir. Bu 

durumda, uygulama veya vecibeleri yerine getirme biçimindeki izharın zorlama 

yasağı kapsamında olmadığı savunulamayacağına göre, “ibadet, dini ayin ve 

törenler” lafzının uygulamaları da içerdiği ve sonuç olarak Anayasa Madde 

24'te düzenlenen izhar kapsamının MSHS 18 ve AİHS 9 ile çakıştığı kabul 

edilmelidir.49 

Nitekim Yargıtay da, Yahova Şahitlerinin inanç özgürlüğü haklarının 

ceza hukuku normlarıyla sınırlanmasına ilişkin kararlarında konuyu bu 

genişlikte ele almış ve doğrudan Madde 24 lafzında yer verilmeyen izhar 

biçimlerini de 24. madde güvencesi kapsamında görmüştür. Yargıtay, 

Anayasanın 24. maddesi düzenlemesinin din özgürlüğü kapsamında “inanma, 

ibadet, cemaat oluşturma, yayma, öğrenme ve öğretme” özgürlüklerini 

koruduğu görüşündedir. Yargıtay, “(d)insel görüş sahiplerinin yayılma (ve) 

propaganda yapmak faaliyetleri(nin) Anayasa'nın 24. maddesinin tanıdığı 

haklardan” olduğunu kabul etmekte ve Anayasanın koruduğu dinselliğin en 

geniş anlamda kavranışının bir örneğini sunmaktadır: 

                                                      
47Örneğin bkz. Sinan Işık/Türkiye,  Başvuru No: 21924/05 (2010). 
4822 Sayılı Genel Yorum, para. 3. 
49Maddenin gerekçesinde de “inancın gereklerini yerine getirme” biçiminde dinsellik 

uygulamalarının tümüne şamil bir ifade bulunmaktadır: 

 “Bu maddedeki anlamıyla din ve vicdan hürriyeti, kimsenin (...) dinî inancının 

gereklerini yerine getirip getirmemesinden dolayı kınanıp suçlanamamasıdır (2709 

sayılı Yasa, Madde 24, Gerekçe, para. 1). 
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“Anayasal haklardan yararlanabilmek için inanılan görüşün müstakil bir 

din olması da gerekmez. Dinsel nitelikte olması yeterlidir. (...) 

(S)anıkların inançla bağlandıkları Yehova Şahitliği ister müstakil bir din 

veya mezhep veya tarikat, isterse dinsel topluluk kabul edilsin, herhalde 

bir dini görüş ve düşünce sistemidir ve bu itibarla Anayasa'nın teminatı 

altındadır. (...) “(S)anıkların eylemleri olarak tesbit edilen cemaat 

oluşturma, dinsel inanışlarına göre ibadet etme, toplanma, inanışlarını 

öğretme ve yayma faaliyetleri din ve vicdan hürriyetini koruyan 

Anayasa'nın 24. maddesinin sınırlarını aşmamış (...) ”50 

 

VI. Anayasal Din Özgürlüğünün Sınırları 

Din özgürlüğünün anayasal sınırlarını, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 

1971 tarihli bir kararında geliştirdiği ve sonraki birçok kararında yollamada 

bulunduğu laiklik içtihadı ışığında kavramak uygun olur: 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kabul edilen lâiklik ilkesi: Özellikle; 

a)Dinin Devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması esasını benimseme, 

b)Dinin, bireylerin manevî hayatına ilişkin olan dinî inanç bölümünde aralarında 

ayrım gözetilmeksizin, sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dini Anayasa 

inancası altına alma, 

c)Dinin, bireyin manevî hayatını aşarak toplumsal hayatı etkiliyen eylem ve 

davranışlara ilişkin bölümlerinde, kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını 

korumak amacıyla, sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye kullanılmasını ve 

sömürülmesini yasaklama, 

ç)Devlete, kamu düzenini ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dinî hak ve 

hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanıma niteliklerinden oluşmuş bir 

ilkedir.”51 

Burada Mahkemenin “(d)inin, bireylerin manevî hayatına ilişkin olan 

dinî inanç bölümü” ile “(d)inin, bireyin manevî hayatını aşarak toplumsal 

hayatı etkiliyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümleri” biçiminde formüle 

ettiği bir ayrımı kullanarak, iki farklı koruma düzeyine karşılık gelen olguları 

birbirinden ayırdığı görülmektedir. Bunlardan ilki için “ayrım gözetilmeksizin, 

sınırsız bir hürriyet tanı(nmıştır).” İkincisi için ise “ kamu düzenini güvenini ve 

çıkarlarını korumak amacıyla, sınırlamalar kabul (edilmiştir).” Mahkemenin bu 

yorumu, uluslararası insan hakları hukukunda ve birçok ulusal anayasada yer 

alan koruma standardıyla paraleldir: İç evrende din özgürlüğü sınırlanamaz; dış 

evrende ise, belirli meşru sebeplere dayanılarak sınırlama getirilebilir. Bununla 

birlikte, bu içtihadın yer aldığı kararların ya 1961 Anayasası döneminde ya da 

                                                      
50YCGK, E.1985/9-596, K.1986/293, KT.26.5.1986. 
51E.1970/53 K.1971/76, KT: 21.10.1971, RG 15.06.1972 – 14216. 
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2001 değişikliği öncesi 1982 Anayasası döneminde olmaları nedeniyle, bu 

standardın güncel Anayasa için uygulanmasında karşımızda bazı teknik 

sorunlar bulunmaktadır. Kararlar, din özgürlüğünün AY Madde 13’ün ilk 

halinde bulunan genel sınırlama sebeplerine bağlı olarak yasa kaydına tabi 

olduğu dönemlere aittir. 13. maddenin temel hakların “yalnızca Anayasanın 

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak” sınırlanabileceği yönünde 

değiştirildiği 2001 sonrasında ise, bu özgürlüğü yasayla sınırlama olanağı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, dış evrende sınırlamanın nasıl yapılabileceği 

sorunu üzerinde durulmalıdır. 

Anayasanın 24. maddesinde düzenlenen din özgürlüğü, sistematik 

olarak, Anayasanın 12 ila 16. maddelerinde düzenlenen temel haklar genel 

rejimine tabidir. Bu kapsamda, 13. maddede yer alan sınırlama hükümleri ile 

14. maddede yer alan kötüye kullanma hükümleri, din özgürlüğünün sınırlarını 

tayin etmekte başvurulacak ölçütlerdir. 

13. maddede 2001 değişikliğinden sonra, temel hakların yalnızca ilgili 

maddelerde gösterilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilmesi mümkündür. 24. 

maddede ise bir yasayla sınırlama sebebinden söz edilmemektedir. Bu nedenle, 

din özgürlüğünün yasayla sınırlanmasının mümkün olmadığını kabul etmek 

gerekir. O halde bu özgürlüğün sınırları yalnızca anayasal sınırlılık 

hükümlerine bakılarak tayin edilebilir.  

Öğretide, 2001 sonrası, yasa kaydına tabi olmayan temel hakların 

sınırının anayasal sınırlılıktan ibaret olacağı düşüncesi kabul görmüştür. Ancak 

anayasal sınırların nasıl saptanacağı konusunda görüş ayrılığı vardır: Temel 

hakların anayasal sınırlarının, örneğin Friedrich Müller'in kuramlaştırdığı 

nesnel sınırlardan ibaret olduğu görüşü yanında, bazı içkin sınırları da içerdiği 

düşüncesi de ileri sürülmüştür.
52

 Bu tartışmaya ilişkin Anayasa Mahkemesi 

henüz bir içtihat ortaya koymuş değildir. 

Temel hakların anayasal sınırları sorununa Anayasanın 14. maddesinin 

2. fıkrasında53 getirilen yorum yasağından hareketle yaklaşmak mümkün ve 

                                                      
52Öğretideki tartışma için özellikle bkz. Z. Arslan (2002); H.T. Fendoğlu (2002); F. 

Sağlam (2002); M. Sağlam (2002). Düzenlendikleri maddede sınırlama sebebine yer 

verilmemiş olan temel hakların sınırı sorunu hakkında, özellikle, bkz. (M. Sağlam, 

2002). Genel sınırlama sebepleri kaldırıldıktan sonra, özel sınırlama sebeplerinin 

yetersizliğinden doğacak muhtemel sakıncalar hakkında bkz. Ç. Yetkin (2002) ve 

özellikle K. Gözler (2002). 
53Temel hakların kötüye kullanılamaması başlıklı 14. maddeye göre: 

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik 

Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 
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makul görünmektedir; ancak ne öğretide ne de içtihatta bu yol denenmiştir. 

Anılan fıkrada, başka şeyler yanında, anayasa hükümlerinin temel hakların 

anayasada gösterilenin ötesinde sınırlanması sonucunu verecek biçimde 

yorumlanması da yasaklanmaktadır. Bu hüküm, temel hak hükümlerinin 

yorumunda da elbette geçerlidir. Temel hakların birbiriyle karşılaştığı 

durumlarda, karşılaşan her bir hakka ilişkin anayasa hükmü, diğerinin 

anayasanın izin verdiğinden öte sınırlanması sonucunu vermeyecek biçimde 

yorumlanmalıdır. Buradan hareketle, din özgürlüğü de dâhil olmak üzere temel 

hakların anayasal sınırının, başka temel haklarla çizileceği kabul edilmelidir.54 

Ancak burada, karşılaşan haklardan hangisinin diğerini sınırlamakta olduğunun 

saptanması ve bu amaçla hakların birbiriyle tartılması gerekecektir. Robert 

Alexy'nin temel haklar kuramında yer verdiği ilkeler-ve-kurallar modeli ve tartı 

formülü (2002), bu amaçla işlevsel olabilir. 

Anayasal sınırlılığın bir diğer kaynağı ise temel hakkın kötüye 

kullanılmasına ilişkin hükümlerdedir. Kötüye kullanılan hak korunmayacaktır. 

Anayasanın 14. maddesinde getirilen kötüye kullanma hükümleri uyarınca, 

Cumhuriyeti yıkmak, bölmek vb. ağır sonuçları amaçlayan faaliyetler temel 

hak hükümlerinin korumasından yararlanamazlar.55 Nitekim Anayasa 

Mahkemesi de, 1961 Anayasasının 11. maddesinde yer alan kötüye kullanma 

hükümlerini şu şekilde yorumlamıştır: 

“... Üçüncü fıkrada ise, bu hak ve özgürlüklerin orada belirtilen kasıtla 

kullanılması 'kötüye kullanma' sayılarak yasaklanmıştır. Başka bir 

anlatımla, Anayasakoyucu temel hak ve özgürlüklerin üçüncü fıkrada 

gösterilen bir kasıtla kullanılmasını kesin biçimde yasaklayarak genel 

nitelikte anayasal bir sınır çizmiştir.”56 

Kötüye kullanmanın din özgürlüğü bakımından özel bir düzenlemesi ise 

devlet düzenini dinsel normlara dayandırmayı amaçlayan faaliyetin din 

özgürlüğü korumasından yararlanamayacağı yolundaki Madde 24/Son 

düzenlemesidir.  

Buraya kadar özetle sunulan tartışma ışığında, din özgürlüğüne ilişkin 

                                                                                                                                 
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan 

temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha 

geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün 

kılacak şekilde yorumlanamaz. (...)” 
54Bu sonuç, anayasal hakların sınırlarına ilişkin rejimi, özgürlüklerin sınırının ancak 

başkaların özgürlükleri olduğu ve bu sınırı yasanın çizeceği yolunda bir hükümden 

ibaret olan 1924 Anayasasından beri Türk anayasacılığına yabancı değildir.  
55Temel hakların kötüye kullanılamaması hakkında bkz. S. Yokuş (2002).  
56E. 1979/31, K. 1980/59, KT: 27.11.1980, AMKD 18, s. 368.  
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öznel hakların sınırları, aşağıda bir tablo yardımıyla gösterilmektedir. Tabloda, 

anayasal sınırlılık mülahazasıyla başka haklarla tartılarak uygulanmaya yahut 

kapsamı içinde bulunan faaliyetlerden bazılarının kötüye kullanma 

hükümlerine başvurularak koruma dışı bırakılmasına elverişli olan alan, 

gölgelendirilerek belirginleştirilmiştir.  

 

TABLO 4 – Din Özgürlüğüne İlişkin Öznel Hakların Sınırları 

 

Kişinin İç Evreni  

(Forum İnternum) 

Kişinin Dış Evreni  

(Forum Externum) 

Dine 

Özgürlük 

 

(Kişinin  

Pozitif 

Yüklem 

Özgürlüğü) 

Engellenmeme 

Din ya da İnanç 

benimsemekten 

engellenmeme 

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan engellenmeme 

Kınanmama, 

Suçlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsemekten dolayı 

kınanmama, suçlanmama 

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan dolayı kınanmama, 

suçlanmama 

İstisna: 677 sayılı Yasaya tabi 

suçlar 

Ayrımcılık 

görmeme 

Din ya da İnanç 

benimsemekten dolayı 

ayrımcılık görmeme  

Din ya da İnanç izhar etmekten; 

izharına katılmaktan/katkıda 

bulunmaktan dolayı ayrımcılık 

görmeme 

Dinden 

Özgürlük 

 

(Kişinin 

Negatif 

Yüklem 

Özgürlüğü) 

Zorlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsemeye 

zorlanmama 

Din ya da İnanç izhar etmeye; 

izharına katılmaya/katkıda 

bulunmaya zorlanmama  

Kınanmama, 

Suçlanmama 

Din ya da İnanç 

benimsememekten dolayı  

kınanmama, suçlanmama 

Din ya da İnanç izhar 

etmemekten, izharına 

katılmamaktan/katkıda 

bulunmamaktan dolayı  

kınanmama, suçlanmama 

Ayrımcılık 

görmeme 

Din ya da İnanç 

benimsememekten dolayı 

ayrımcılık görmeme  

Din ya da İnanç izhar 

etmemekten, izharına 

katılmamaktan/katkıda 

bulunmamaktan dolayı  ayrımcılık 

görmeme 

 

Tabloda görüldüğü gibi, yalnızca, din ya da inanç izhar etmekten ya da 

inanç izharına katılmaktan/katkıda bulunmaktan engellenmeme hakları 

bakımından, başka haklarla karşılaşma ya da kötüye kullanma mülahazasıyla 



Hasan Vural  Anayasada Din Özgürlüğü         

 

           269 

 

anayasal sınırlılık incelemesine gidilebilir. Dikkate sunulması gereken bir diğer 

nokta ise, Anayasanın 174. maddesinde getirilen yorum yasağı57 ile korunan 

677 sayılı Yasada tanımlanan suçların (Md. 1/2-3),  din ya da inanç izhar 

etmekten ya da inanç izharına katılmaktan/katkıda bulunmaktan dolayı 

suçlanmama güvencesinin geçerli istisnaları olduğudur.58 

 

VII. Anayasa ve Sözleşme Güvencelerinin 

Karşılaştırılması 

Din özgürlüğüne ilişkin anayasal hakların kapsamının AİHS ve MSHS 

hükümlerinin kapsamıyla çakıştığına yukarıda değinilmişti. Ancak 

Sözleşmeler, bu kapsam içinde, yasa ile sınırlamaya uygun olan ve olmayan iki 

alan tanımlamaktadır. Kişinin inanç benimseme özgürlüğü (forum internum) 

sınırlamaya elverişli değilken; inancını izhar özgürlüğü (forum externum) 

belirli sebeplere dayanılarak yasa ile sınırlanabilmektedir. Anayasal hak ise, 

yasayla sınırlamaya bütünüyle kapalıdır; o ancak nesnel sınırlarına, kötüye 

kullanma hükümlerinden doğan sınırlarına ve – eğer yukarıda sunduğum 

                                                      
57İnkılap kanunlarının korunması başlıklı 174. maddeye göre: 

“Anayasanın hiçbir hükmü (...) aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, 

Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, 

Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:  

(...) 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı (...) Kanun (...).”  
58Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların 

Men ve İlgasına Dair 30.11.1925 tarih ve 677 sayılı Kanun, RG 13.12.1925 – 243.  

“Madde 1 –  (...) 

Alelümum tarikatlerle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, 

babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan 

haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve 

sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası 

memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut 

cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar 

mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut 

bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev 

muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya 

bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik 

olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile 

cezalandırılır. 

(Ek: 10/6/1949 - 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları 

arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 

liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı 

olmamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar.” 
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yorum kabul edilecek olursa – başka hakların korunmasından doğacak 

sınırlarına tabidir.  

Olağanüstü hallere ilişkin rejim ise daha farklıdır. Anayasa, uluslararası 

hukuktan doğan sorumluluklar ihlal edilmemek kaydıyla, olağanüstü hallerde, 

durumun gerektirdiği ölçüde, temel hakların anayasada gösterilenin ötesinde 

sınırlanabilmesine izin vermektedir.59 AİHS düzenlemesinde, çekirdek forum 

internum güvencesi de dâhil olmak üzere din özgürlüğü güvencesinin tamamı, 

olağanüstü hallerde, durumun gerektirdiği ölçüde, fazladan sınırlamaya 

açıktır.60 Ancak MSHS ise, olağanüstü hallerde dahi, din özgürlüğüne ilişkin 

sınırlama hükümlerine istisna getirilmesine izin vermemektedir (Md. 4). Bu 

durumda anayasal din özgürlüğü güvencesinin tabi olacağı olağanüstü hal 

rejimi hakkında ne söylenebilir?  

MSHS hükmüne uygunluk, her şeyden önce, Anayasa Madde 15'te yer 

verilen uluslararası hukuktan doğan ödevlere halel gelmemesi şartına dâhil 

olduğundan, Türkiye MSHS'ye taraf olduğu sürece olağanüstü hallerde 

yalnızca MSHS'nin izin verdiği noktaya kadar, yani MSHS'nin tanıdığı olağan 

sınırlama rejimine kadar gidilebilir. Bu durumda, Türkiye'de din özgürlüğü 

olağanüstü hallerde anayasal sınırlılığın ötesinde de sınırlanabilecektir. Bu 

sınırlama, (1) durumun gerektirdiği ölçüde olmak ve (2) diğer uluslararası 

hukuk yükümlülüklerine de halel gelmemek kaydıyla, (3) MSHS ölçütlerine 

uygun olarak (4) yasa ve diğer düzenleyici işlemlerle de yapılabilecektir.    

                                                      
59Anayasanın Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması başlıklı 15. 

maddesine göre:  

“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası 

hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği 

ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 

durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 

tedbirler alınabilir. 

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu 

meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî 

varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve 

cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar 

kimse suçlu sayılamaz.” 
60AİHS Madde 15'te yer alan olağanüstü rejimde fazladan sınırlama hükümleri, 9. 

madde hakları için bir istisna getirmemiştir. 
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VIII. Din Özgürlüğü İçtihadının Tematik 

Görünümü 

2010 anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesinin yalnızca norm 

denetimiyle görevli olmasının da etkisiyle, bugüne dek Mahkemenin önüne din 

özgürlüğüyle ilgili az sayıda dava gelmiştir. Bu davalarda Mahkeme, din 

özgürlüğüne ilişkin öznel hakları ikinci plana atmak pahasına, Cumhuriyetin 

laik niteliğinin neyi gerektirdiği sorunu üzerinde durmuştur. Mahkemenin din 

özgürlüğü yorumunu görebileceğimiz az sayıda dava arasında şunlar özellikle 

anılabilir: Dinler/inançlar arasında ayrım yapılamayacağına ilişkin Semavi 

Dinler Kararı;61 kişinin mensup olduğu dinin nüfus kütüğüne veri olarak 

işlenmek üzere öğrenilmesinin inancı açıklamaya zorlama yasağına aykırı 

olmadığına ilişkin Nüfus Kütüğünde Din Kararı (1. ve 2.);62 yargılama 

sırasında tanığın yargıca dinini beyan etmesini amir yasa hükmünün laikliğe 

aykırı olduğu yolundaki Tanığın Dini Kararı;63 yükseköğretimde kadın 

öğrencilerin okulda başları örtülü olarak bulunmalarını yasaklamanın din 

özgürlüğünü ihlal etmediği yolundaki Türban Kararları (1., 2. ve 3.).64 

Anayasa Mahkemesinin din özgürlüğünü ilgilendiren yakın tarihli bir dava 

hakkındaki kararında,65 pek de alışılmış olmayan bir şeyi yaparak açıkça içtihat 

değişikliğine gittiği görülmektedir; ancak bu kararında da Mahkeme 

Cumhuriyetin laik devlet niteliğini yorumlayarak sonuca gitmiş ve din 

özgürlüğü hakkını ölçü norm olarak almamıştır. Karardan anlaşıldığı kadarıyla 

Mahkeme laik devlet içtihadını “özgürlükçü laiklik” yaklaşımının 

benimsenmesi olarak nitelediği bir yönde değiştirerek müslümanlığın 

esaslarının öğretileceği seçmeli derslerin ortaöğretim müfredatında yer 

almasını amir yasa hükmünde anayasaya aykırılık bulmamış; fakat din 

özgürlüğüne ilişkin davalarda Anayasanın 24. ve diğer ilgili maddelerinde yer 

alan hak güvencelerini dikkate almama alışkanlığında bir değişiklik olmamıştır 

(Altıparmak, 2013). 

Yargıtay'ın Yahova Şahitleri kararlarına yukarıda değinilmişti. Bu 

kararlar, Türk yargı içtihadında din özgürlüğüne ilişkin anayasal hak alanı 

                                                      
61E.1986/11 K.1986/26, KT.04.11.1986, RG 22.02.1987-19380. 
62E.1979/9 K.1979/44, KT: 27.11.1979, RG  13.03.1980 – 16928; E.1995/17 

K.1995/16, KT: 21.06.1995. 
63E.1995/25 K.1996/5, KT: 02.02.1996. 
64E.1989/1 K.1989/12, KT: 07.03.1989; 1990/36 K.1991/8, KT: 09.04.1991; E.2008/16 

K.2008/116, KT: 06.06.2008. 
65E. 2012/65 K. 2012/128, K.T. 20.09.2012. 
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incelemesine yer verilen nadir örneklerin öncüleridir. Yakın zamanlı bazı 

Danıştay kararlarında da, münhasıran laik devlet incelemesiyle sonuca gitme 

alışkanlığının terk edildiğini gösteren din özgürlüğü hak alanı incelemesi 

örnekleri görülmektedir. Bu kararlar arasında, ortaöğretimde okutulan zorunlu 

dersler arasında bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB)  dersiyle ilgili 

iki karar66 ile kadınların avukatlık mesleğini başları açık olarak icra etmelerini 

amir meslek kuralları hakkındaki yakın zamanlı karar67 anılabilir. Bu 

kararlarında Danıştay, dersin hukuksal niteliğini ve dolayısıyla tabi olacağı 

hükmü belirlerken, dersin nasıl adlandırıldığını değil içeriğini esas alma yoluna 

gitmiştir. Bunlardan ilkinde Danıştay, adı DKAB olmakla birlikte, içeriği 

itibariyle, nesnel, yansız ve genel olmak yerine belirli bir inancın bakış açısını 

kazandırmaya yönelik olduğunu saptadığı dersin zorunlu olarak okutulmasında 

hukuka uyarlık olmadığına hükmetmiştir. Böylelikle Danıştay, dolaylı bir 

yoldan da olsa, devlet okullarında din derslerinin zorunlu ders olarak 

okutulmasına ilişkin AİHS standardıyla paralel bir sonuca ulaşmaktadır.68 

İkinci davada ise, DKAB dersleri için yine maddi ölçütü uygulamış; ancak bu 

kez, yakın zamanda gerçekleştirilen müfredat değişikliği sonucunda dersin 

içeriği itibariyle de DKAB olduğu sonucuna varmış ve zorunlu olarak 

okutulmasında hukuka aykırılık bulmamıştır.69 Avukatlık mesleğinin icrası 

sırasında uyulacak kıyafeti belirleyen meslek kuralları arasında yer alan “baş 

açık” bulunma hükmünün hukuka aykırılığını saptayan yürütmenin 

durdurulması kararında ise Danıştay, çalışma özgürlüğü ile bağlantılı olarak din 

özgürlüğünün ancak yasayla sınırlanabileceğini hatırlatmış ve davacının 

özgürlüğünü sınırlayıcı işlemin dayandığı düzenlemenin yasal dayanağı 

bulunmadığı saptamasından hareketle, hukuka aykırılık sonucuna ulaşmıştır.70    

                                                      
668. Daire, E.2007/679 K.2008/1461, KT: 29.02.2008. 31 Ağustos 2012'de ulusal 

basına yansıyan ikinci karar henüz yayınlanmış değildir. Bu nedenle, davanın içeriği 

ve kararın gerekçesi basından takip edilebilmiştir. Örneğin bkz. “Danıştay'dan 

tartışılacak 'zorunlu din dersi' kararı” Hürriyet, 31.08.2012. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21349850.asp, 15.09.2012. 
678. Daire tarafından görülen 2012/5257 Esas sayılı davada verilen karar henüz 

yayınlanmamış, fakat yürütmenin durdurulması kararı basına yansımış ve uygun 

işlem tesis edilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından barolara iletilmiştir: 

http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2013_11.pdf, 31.10.2013.  
688. Daire, E.2007/679 K.2008/1461, KT: 29.02.2008. 
69Karar henüz yayınlanmış değildir. Basına yansıyan karar içeriği için örneğin bkz. 

“Danıştay'dan tartışılacak 'zorunlu din dersi' kararı” Hürriyet, 31.08.2012. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21349850.asp, 15.09.2012. 
70Hanüz yayımlanmamış olan kararın metni için bkz. 

http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2013_11.pdf, 31.10.2013. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21349850.asp
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2013_11.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21349850.asp
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AİHS'de din özgürlüğü ve AİHM içtihadını etraflıca ele almak başka 

çalışmaların konusu olsa gerek. O yüzden burada yalnızca, Türkiye aleyhine 

bazı başvurularla ilgili kararları bir daha hatırlatmakla yetinmek istiyorum. Bu 

kararlar, yukarıda anılan Türk yargı içtihadına konu uyuşmazlıklarla benzer 

konulara ilişkindir. Mahkeme, Şahin kararında yükseköğretimde kadın 

öğrencilerin okulda başları örtülü olarak bulunmalarını engelleyen 

düzenlemenin, ulusal makamların takdir aralığı içinde, demokratik bir 

toplumda zorunlu bir müdahale olduğu ve dolayısıyla burada bir 9. madde 

ihlali bulunmadığına hükmetti.71 Zengin kararında ise Mahkeme, ortaöğretimde 

okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin, içeriği itibariyle, nesnel bir 

bilgilendirmeye değil belirli bir inancın bakış açısını kazandırmaya yönelik 

olduğunu saptadı ve olayda, velinin inancına uygun eğitim verilmesini isteme 

hakkını tanıyan Birinci Ek Protokol Madde 2 ihlali bulunduğuna hükmetti.72 

Bu davada Mahkeme, ayrıca bir 9. madde incelemesine gerek görmedi.73 Işık 

davasında ise, Mahkeme, din özgürlüğünün negatif boyutunu vurgulama fırsatı 

buldu. Mahkeme bu davada, başvurucunun mensup olduğu Alevi inancını 

nüfus kaydına işletme talebinin reddedilmesinin değil, doğrudan doğruya, 

kişinin mensup olduğu dini kamu otoritesine bildirmesini gerektiren 

uygulamanın 9. maddede güvence altına alınan inanç özgürlüğünü ihlal ettiği 

sonucuna ulaştı.74 Son olarak Türkiye’de giderek önem kazanmakta olan bir 

soruna ilişkin yakın tarihli iki davadan söz etmek istiyorum: AİHM zorunlu 

askerlik hizmetine karşı vicdani ret konusunda yakın tarihte açıkça içtihat 

değişikliğine gitti. 2011 içinde sonuçlanan Bayatyan/Ermenistan davasında 

Mahkeme, vicdani reddin, Sözleşmede korunan vicdan özgürlüğü kapsamına 

dâhil olduğunu kabul etti. Hemen ardından gelen Erçep/Türkiye kararında ise, 

Mahkeme, yeni içtihadını ilk kez Türkiye aleyhine bir davada kullanarak, 

                                                      
71Şahin/Türkiye, Başvuru No: 44774/98 (2005 – Büyük Daire). 
72AİHS Birinci Ek Protokol Madde 2'ye göre: 

“Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, eğitim ve öğretim 

sahasında deruhde edeceği vazifelerin ifasında, ebeveynin bu eğitim ve öğretimi 

kendi dinî ve felsefi akidelerine göre temin etmek hakkına riayet edecektir.” 

AİHM bu maddeye ilişkin içtihadında şu standardı geliştirmiştir: 1. Dinler 

hakkında nesnel ve tarafsız bilgilendirme niteliğindeki dersler zorunlu ders 

olarak okutulabilir. 2. Belirli bir inancın bakış açısını vermeye yönelik dersler 

ise, ayrımcılığa yol açmayacak biçimde, seçimlik ders olarak okutulabilir. 3. 

Herhalde, sistematik telkin yapılamaz. Devlet okullarında din dersi konusunda 

AGİT Uzmanlar Heyetinin hazırladığı Toledo İlkeleri'nde ortaya konan standart 

da buna paraleldir. 
73Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye, Başvuru No:1448/04, (2007). 
74Sinan Işık/Türkiye, Başvuru No: 21924/05 (2010). 
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başvurucunun vicdani ret hakkının tanınmamasının 9. madde ihlali olduğuna 

hükmetti.75 

 

Sonuç 

Türkiye'de din özgürlüğüne ilişkin kamusal tartışmanın ve akademik 

ilginin yeni bir canlanma dönemindeyiz ve bu ilginin belirli yönlerde 

güçlenerek gelişeceğini düşünmek için iyi sebeplerimiz var. Tartışmanın 

geçmişine damgasını vurmuş olan İslamlık ve laiklik geriliminin ötesine 

geçerek, demokratik bir toplumda herkesin din özgürlüğünün ve bu bağlamda 

çoğulculuğun hukuk devleti güvenceleriyle korunması yönünde bir tartışma 

hattının, ulusal ve ulusalötesi katkılarla geliştiğini görüyoruz. Bununla paralel 

olarak, konunun anayasal boyutunun, insan haklarına saygılı laik hukuk 

devletinde herkesin din özgürlüğünün korunması biçiminde kavranabileceğini 

düşünüyorum. Böyle bir kavrayış, Türkiye anayasa hukukuna öğreti ve içtihat 

açısından yabancı değildir; bununla birlikte, belirli yönlerden daha fazla 

geliştirilmesi gerekmektedir: Din özgürlüğüne ilişkin öznel hakların kapsamı 

ve sınırlarının anayasa dogmatiği düzeyinde incelenmesi de bunlar arasındadır.  

Geçmişte Anayasa Mahkemesinin yürüttüğü anayasallık denetiminin 

norm denetimiyle sınırlı olması, Mahkemenin önüne gelen sınırlı sayıdaki 

doğrudan din özgürlüğüyle ilgili davalarda konunun kurumsal yönünde 

kalmasında etkili olmuş olmalıdır. Eylül 2012'den itibaren bireysel başvuru 

uygulamasının başlamasıyla bunun aksi yönde bir etki söz konusu olacaktır: 

Din özgürlüğüne ilişkin dava sayısının artması ve Mahkemenin, temel hak 

yargılaması görevini yerine getirirken, konunun öznel haklar boyutuna ilişkin 

ayrıntılı bir içtihat geliştirmesi beklenebilir.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
75Bayatyan/Ermenistan, Başvuru No: 23459/03, (2011 – Büyük Daire); Erçep/Türkiye, 

Başvuru No: 43965/04 (2011). 
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