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ÖZET 
“Demokratik Toplum” kavramı gerek İnsan Hakları Avrupa Mahke-

mesi gerekse Anayasa Mahkemesi açısından önemli bir ölçüt olarak kabul 
edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin bir-
çok maddesinde bu kavramın bahsi geçmektedir. Ayrıca 1982 tarihli Tür-
kiye Anayasası’nda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamaların de-
mokratik toplum düzenine aykırı olmayacağı belirtilmiştir. Bu makalede, 
söz konusu terimin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahke-
mesi içtihatlarında yorumlanışı tartışılmış ve analiz edilmiştir. Ek olarak 
her iki Mahkeme’nin güncel kararları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Va-
rılan sonuca göre İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Mahke-
mesi, “Demokratik Toplum” kavramını tanımlarken farklı yolları tercih 
etmektedirler. Bununla birlikte uygulamada her iki Mahkeme’nin uzlaş-
tığı bası hususlar bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum, İn-
san Hakları, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Kısıtlamalar. 

“Democratic Society” in the Decisions of the 
European Court of Human Rights and the 

Constitutional Court 

ABSTRACT 
The term of “Democratic Society” is an important standard for both 

the European Court of Human Rights and the Constitutional Court. In the 
European Convention on Human Rights and its additional protocols, this 
term is mentioned in many articles. Also, in the Turkish Constitution of 
1982 it is stated that restrictions on fundamental rights and freedoms 
shall not be contrary to the requirements of the democratic order of the 

                                                             

1  Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi,  
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524 Başkent Hukuk / Dikmen 

 

society. In this article, the implementation of this standard in the Euro-
pean Court of Human Rights and the Constitutional Court jurisprudence 
is discussed and analyzed. Besides, current decisions of these courts are 
compared. The conclusion is that in general, ECtHR and the Constitutional 
Court use different ways to define the term of “Democratic Society” but in 
practice the Courts could come to terms with some facts. 

Keywords: Constitutional Court, Democratic Society, European 
Court of Human Rights, Human Rights, Restrictions. 
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GİRİŞ 
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi2’nin başlangıç kısmında, Söz-

leşme’yi onaylayan devletlerin demokrasi ve insan haklarının geliştiril-
mesi hususunda ortak bir paydada buluştuğu ve bu devletlerin özgürlük-
ler alanında bir mirasa sahip olduğu vurgulanmıştır. Yine başlangıç kıs-
mına göre, söz konusu devletlerin BM İnsan Hakları Bildirgesi3’nde yer 
alan hakların güvenceye bağlanması için İHAS’ı onaylamalarının sebebi 
de bu durumdan ileri gelmektedir. Kısaca aynı demokratik kaygıları taşı-
yan devletlerin, bir takım hakların korunması ve geliştirilmesi noktasında 
benzer inanca sahip olmaları...  

Demokratik devletin temel yapısını oluşturan unsurların, demokra-
tik toplum ideallerine hizmet etmek için var olduğu kabul edildiğinde, 
halkın iradesinin temsil edildiği tek kurumun seçimle oluşturulmuş par-
lamentolardan oluşmadığını4 söylemek mümkün olacaktır. Azınlıkta ka-
lan görüşlerin korunmadığı, demokratik bir toplum yapısının desteklen-
mediği rejimlerde, hak ve özgürlüklerin yeterince korunduğundan da 
bahsedilemez. Bu bağlamda gerek İHAS’ta gerekse 1982 Anayasası5’nda, 
temel hak ve özgürlüklere dair bir güvence teşkil eden demokratik top-
lum ölçütünün ifade ettiği anlamı ortaya koymak oldukça önemlidir. Ni-
tekim çalışmada öncelikle söz konusu metinlerin koruyucuları olan İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından demokra-
tik toplum kavramına dair ortaya konulan temel ilkeler değerlendirilmiş-
tir. Bu başlıklarda demokratik toplum düzeninin gereklilikleri ve demok-
ratik toplumun işaret ettiği anlamlar ayrı ayrı incelenmiştir. Temel ilke ve 
tanımların ortaya konulmasının ardından, güncel kararlar eşliğinde her 
iki Mahkeme’nin tutumu analiz edilmiştir. 

                                                             

2  Tam adı Ana İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme. Avrupa 
Konseyi Antlaşmalar Serisi No. 5, 04.11.1950, Roma. 8662 sayılı ve 19.03.1954 tarihli 
R.G. 

3  BM Genel Kurulu Karar No. 217 A(III), 10.12.1948. 7217 sayılı ve 27.05.1949 tarihli 
R.G. Bakanlar Kurulu Karar No. 9119. 

4  SCHYFF, Gerhard Van Der, The Concept of Democracy As An Element Of The Euro-
pean Convention, The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 
Volume 38, No. 3, November 2004, s.355-372, s. 365. 

5  2709 sayılı 07.11.1982 tarihli kanun, 17863 mükerrer sayılı 09.11.1982 tarihli R.G. 
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BÖLÜM I. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında “ Demokratik 
Toplum” 

1.1.  Avrupa İlkeleri Karşısında Ulusal Düzenlemeler 

Demokratik toplum kavramı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 
birçok maddesinde ölçüt olarak kullanılmaktadır6. Örneğin, adil yargı-
lanma hakkının koruma altına alındığı 6. maddede, demokratik bir top-
lumda; ahlak, kamu düzeni gibi benzer sebeplerle adil yargılamanın sela-
meti açısından duruşmaların kapalı olarak gerçekleştirilebileceği belirtil-
miştir. 4 numaralı Protokolün7 2. maddesinde serbest dolaşım özgürlü-
ğünün demokratik bir toplumda zorunlu olan tedbirlerle sınırlandırılabi-
leceği belirtilmiştir. Benzer şekilde 13 numaralı Protokolün8 başlangıç 
kısmında demokratik bir toplumda yaşama hakkına saygıya duyulan 
inanç vurgulanmıştır. Eklemek gerekir ki, demokratik toplum kavramı 
İHAS’ın 8. (özel ve aile yaşamına saygı hakkı), 9. (düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğü), 10. (ifade özgürlüğü) ve 11. (toplantı ve dernek kurma özgür-
lüğü) maddelerinin getirdiği korumanın kapsamının belirlenmesi açısın-
dan oldukça önemlidir. 

8 - 11. maddelerde vurgulanan demokratik toplum, söz konusu mad-
delerde güvence altına alınmış hakların sınırlarının belirlenmesinde doğ-
rudan kullanılan bir ölçüt niteliğindedir. Şöyle ki İHAM önüne gelen bir 
vakada, öncelikle söz konusu hakka yönelen bir müdahalenin varlığını, 
ardından bu müdahalenin maddelerde belirtilen meşru amaçlara dayanıp 
dayanmadığını ve müdahalenin yasa ile öngörülüp öngörülmediğini tes-
pit ettikten sonra, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup ol-
madığını değerlendirmektedir9.  

                                                             

6  KABOĞLU, İbrahim Ö. Özgürlükler Hukuku 1- İnsan Hakları Genel Kuramına Giriş, 7. 
Baskı, İmge Kitabevi, , Ankara, 2013, s. 154. 

7  Tam adı İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme'ye Ek ve Bu 
Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak ve Öz-
gürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol, Avrupa Konseyi Antlaşması, Strasbourg, 
16.09.1963. 21861 sayı ve 26.02.1994 tarihli R.G. 

8  Avrupa Konseyi Antlaşması, Vilnius, 03.05.2002. 
9  Bkz. Handyside v. The United Kingdom, Başvuru No.5493/72, 07.12.1976, para. 43-

48; Sunday Times v. The United Kingdom (No. 1), Başvuru No. 6538/74, 26.04.1979, 
para. 45-58; Barthold v. Germany, Başvuru No. 8734/79, 25.03.1985, para. 43-52. 



 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Karar… 527 

 

Mahkeme’ye göre demokratik bir toplumda gereklilik, toplumsal ih-
tiyaç baskısından doğan bir gerekliliktir10. Sözleşme’nin getirdiği koru-
manın tali/ikincil nitelikte olması nedeniyle, toplumsal ihtiyaç baskısının 
gerçek anlamda var olup olmadığını öncelikle ulusal makamların takdir 
etmesi gerekmektedir. Taraf devletlerin ülkedeki esaslı güçlerle sürekli 
ve doğrudan doğruya daha fazla ilişkide bulunmaları nedeniyle, yasakla-
rın ve cezaların gerekliliğinin değerlendirilmesi hususunda ulusal ma-
kamların bir takdir marjı bulunmaktadır11. 

Bununla birlikte taraf devletlere bırakılan bu marj sınırsız değildir, 
Avrupa denetimi ile el ele yürümektedir12. Eklemek gerekir ki demokratik 
toplumun gereklilikleri gözetilirken ulusal makamların kendilerine bıra-
kılan takdir marjı içinde makul, dikkatli ve iyi niyetli davranmaları yet-
memekte, hakka yönelen herhangi bir müdahalenin gerekçesi olan meşru 
amacın orantılı olduğunu ve sınırlamanın nedenini, uygun ve yeterli ne-
denlerle açıklamaları gerekmektedir13. 

İHAM Sözleşme’de yer alan bir hakka yapılan müdahalenin demokra-
tik toplum düzeninin gereklilikleri ile çatışıp çatışmadığını değerlendirir-
ken, ulusal hukuk düzeni ile demokratik toplum düzeni arasında bir ay-
rım yapmaktadır14. Demokratik toplum algısında, Avrupa’ya özgü bir 
standart oluşturmaya çalışan İHAM, taraf devletlerin ulusal hukuk düzen-
leri ile kendini doğrudan bağlı kabul etmese de, Sözleşme’de yer alan her-
hangi bir hakkın kullanımında, Avrupa’da ortak bir uygulama geliştirilip 
geliştirilmediğini dikkate almaktadır15.  Fakat yinede İHAM Sözleşme 
normlarının kapsadığı alanı belirlerken, Sözleşme’de yer alan kavramlara 

                                                             

10  Sunday Times v. The United Kingdom (No. 1), para 59. 
11  Handyside v. The United Kingdom, para. 48. 
12  Handyside v. The United Kingdom, para. 49. 
13  Observer and Guardian v. The United Kingdom, Başvuru No. 13585/88, 26.11.1991, 

para. 59. 
14  EREN, Abdurrahman, Özgürlüklerin Sınırlanmasında Demokratik Toplum Düzeninin 

Gereklilikleri, 1. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2004, s. 140. Aynı zamanda bkz. 
Socialist Party and Others v. Turkey, Başvuru No. 21237/93, 25.05.1998, para. 47. 

15  Daha fazla bilgi için bkz. İNCEOĞLU, Sibel, Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence 
Rejimi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa-Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Kapsamında Bir İnceleme (Ed. Sibel İnceoğlu), 3. Baskı, Beta Basım Yayım, İs-
tanbul, 2013, s. 23-52, s. 36. Bayatyan -Ermenistan kararında İHAM, Avrupa’da vic-
dani ret uygulaması açısından bir konsensüsünün varlığını kabul ederek, Söz-
leşme’nin ihlal edildiğine karar vermiştir (Bayatyan - Armenia, Başvuru No. 
23459/03, 07.07.2011, para. 118-128.) 
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özerk anlamlar kazandırmakta, daha net bir ifade ile bu kavramların ulu-
sal hukuktaki anlamları ile kendini sınırlamamaktadır16. Bunun sonu-
cunda Mahkeme, kendi içtihatları çerçevesinde demokratik topluma ait 
bazı unsurlar-ilkeler benimsemiştir. Fakat bu unsurların Sözleşme mad-
deleri ile uyumluluğu değerlendirilirken, taraf devletlere bırakılan takdir 
marjının dengeleyici özelliğini göz önünde tutmak gerekmektedir. 

1.2. Demokratik Toplumu Oluşturan Temel Unsurlar 

Demokratik bir toplum kavramının İHAS - Ulusal düzenlemeler bağ-
lamında nasıl okunduğunun ortaya konulmasından sonra sıra bu top-
lumu belirleyen ana unsurları ortaya koymaya gelmektedir. Sözleşme’nin 
10. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü bu haktan yararla-
nanlara sınırsız bir özgürlük vaat etmese de, Mahkeme’nin kabul ettiği 
şekliyle demokratik toplumu meydana getiren en temel ilkelerden biri ol-
ması17 sebebiyle özel bir önem taşımaktadır. Bu önem Sözleşme’nin diğer 
maddelerinin, 10. madde ile olan ilişkilerinde de açığa çıkmaktadır. Örne-
ğin Mahkeme Öllinger - Avusturya kararında, 11. maddede korunan top-
lantı ve dernek kurma özgürlüğünün amaçlarından birinin, düşünceyi 
yayma özgürlüğü olduğunu da belirterek, 11. maddenin 10. madde ışı-
ğında göz önüne alınması gerektiğine karar vermiştir18. 9. madde ile 10. 
madde arasındaki ilişkinin incelendiği X. ve Scientology Kilisesi - İsveç ka-
bul edilebilirlik kararında Komisyon, 10. maddenin 9. maddeden daha ge-
niş bir koruma sağladığını kabul etmiştir19. Bu durum ifade özgürlüğünün 
bazı biçimlerinin, Sözleşme’nin diğer maddelerince özel olarak korundu-
ğunun ve bu maddelerle 10. madde arasında bir özel hüküm - genel hü-
küm ilişkisinin var olduğunu göstermektedir20. Bir başka ifade ile demok-
ratik toplumun ayrılmaz bir ölçütü olan ifade özgürlüğü, diğer maddele-
rin gerçekleşebilmesinin koşulu haline gelebilmektedir.  

                                                             

16  GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref ve GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uy-
gulaması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi- 11. Ek 
Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş, 7. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 
142. 

17  Handyside v. The United Kingdom, para. 49.  
18  Öllinger v. Austria, Başvuru No. 76900/01, 29.06.2006. Benzer şekilde Ezelin v. 

France, Başvuru No. 11800/85, 26.04.1991, para. 34. 
19  X. and Church of Scientology v. Sweden, Başvuru No. 7805/77, 05.05.1979, kk. 
20  TEZCAN, Durmuş, ERDEM, Mustafa Ruhan, SANCAKDAR, Oğuz ve ÖNOK, Rifat Murat, 

İnsan Hakları El Kitabı, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 272 vd; GÖZÜBÜ-
YÜK ve GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, s. 356 vd. 
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Demokratik toplumun ilerlemesinin ve bütün bireylerin gelişiminin 
temel taşlarından olan ifade özgürlüğü, Mahkeme’ye göre devleti ya da 
toplumun diğer kesimlerini rencide ya da rahatsız edebilecek nitelikte 
bilgi ve düşünceleri yayabilme özgürlüğünü de içermektedir21. Öyle ki 10. 
madde için öngörülen sınırlamalar ulusal makamlarca dar yorumlanmalı 
ve bu özgürlüğün sınırlanma nedeni inandırıcı bir şekilde kanıtlanmalı-
dır22. İfade özgürlüğünün demokratik toplum açısından arz ettiği önem, 
İHAM’ın demokratik toplum çerçevesinde kabul ettiği diğer unsurlar açı-
sından da belirleyicidir. Nitekim Mahkeme 10. maddenin genel çerçeve-
sini çizerken, rahatız/rencide edici ifadeleri yayma özgürlüğünün de-
mokratik toplumun olmazsa olmazını oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve 
açık fikirliliğin gereği olduğunu kabul etmektedir23.   

Hiçbir düşüncenin ayrıcalığı olmadığı ve her düşüncenin demokratik 
rejime halel getirmediği müddetçe korunması gerekliliğini savunan ço-
ğulculuk, siyasal liberalizmin özünü oluşturmaktadır24. Çoğulculuk, sa-
dece belirli bir düşünce veya inanca keyfi müdahalede bulunulmaması 
şeklinde anlaşılmamalıdır. Burada amaç toplumda farklı fikir akımlarına 
saygı göstererek, bu akımların demokratik düzlemde örgütlenmelerine 
olanak sağlamaktır25.  Başka bir ifade ile çoğulculuk düşüncelerin özgürce 
örgütlenebilmesidir26. Örneğin çoğulculuğun öneminin vurgulandığı Yo-
ung, Jonnes ve Webster -  Birleşik Krallık kararında Mahkeme, demokrasi-
nin çoğunluğun görüşünün her zaman üstün gelmesi anlamına gelmedi-
ğini, azınlık durumda bulunanlara adil ve uygun bir muamelenin yapıla-
bilmesi ve baskın durumda bulunanların istismarının önlenebilmesinin 
garantilenmesi için bir denge kurulması gerektiğini belirtmiştir27. 

Eklemek gerekir ki, İHAM kararlarında çoğulculuk, toplantı - dernek 
kurma ya da düşünce, vicdan ve din özgürlüğü gibi bir takım hakların hem 

                                                             

21  Handyside v. The United Kingdom, para. 49. 
22  Sunday Times v. The United Kingdom (No. 2), Başvuru No. 13166/87, 26.11.1991, 

para. 50.  
23  Handyside v. The United Kingdom, para 49. 
24  TANİLLİ, Server, Devlet ve Demokrasi-Anayasa Hukukuna Giriş, 2. Baskı, Say Kitap, İs-

tanbul, 1981, s. 31-32. 
25  KABOĞLU, İbrahim Ö. Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 9. Baskı, Legal Yayın-

cılık, İstanbul, Eylül 2014, s. 203-204. 
26  TANİLLİ, Devlet ve Demokrasi, s. 33. 
27  Young, James and Webster v. The United Kingdom, Başvuru No. 7601/76 7806/77, 

13.08.1981, para 63.  
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sonucunu hem de bu hakların gerçekleşebilmesinin bir şartını oluştur-
maktadır28. Dikkat edileceği üzere bu ilişki, ifade özgürlüğünün diğer hak-
larla olduğu kadar, demokratik toplumu oluşturan unsurlarla da olan iliş-
kisine oldukça benzemektedir. Sonuç olarak demokratik toplumu oluştu-
ran unsurlardan biri olan ifade özgürlüğü çoğulcululuğun gerçekleşme-
sine yardım ederken, çoğulculuk da aynı şekilde fikirlerin ve düşüncele-
rin demokratik topluma yaraşır bir biçimde kanatlanmasına yardımcı ol-
maktadır. Bu çerçevede medyanın/basının çoğulculuk açısından taşıdığı 
önem büyüktür. Nitekim Mahkeme’ye göre, basının hayati görevi, kamu-
nun bekçiliğini yapmaktır29. Informationsverein Lentia ve Diğerleri - Avus-
turya kararında Mahkeme ifade özgürlüğü - demokratik toplum ekse-
ninde medyanın taşıdığı öneme değindikten sonra medyanın bilgi yayma 
açısından üstlendiği görevin çoğulculuk ilkesi ile temellendirilmediği 
müddetçe başarıya ulaşamayacağını vurgulamıştır. Bu kararda Mahkeme 
çoğulculuk ilkesinin en büyük garantörünün devlet olduğuna dikkat çek-
miştir30.  

Çoğulculuğun bir diğer boyutunu oluşturan toplantı ve dernek kurma 
özgürlüğü, en geniş anlamda siyasi partilerin karar alma sürecine katıla-
bilmeleri ile gerçekleşebilir.  Türkiye Birleşik Komünist Partisi ve Diğerleri 
- Türkiye kararında Mahkeme, siyasi partilerin çoğulculuk ve demokrasi-
nin düzgün işleyebilmesi açısından taşıdığı hayati rolü ve çoğulculuk ol-
madan demokrasinin de olmayacağını31 vurgulamıştır. Mahkeme bu ka-
rarda ayrıca; yasama meclisi seçimlerinin, halkın düşüncelerini özgür bir 
biçimde ifade edebileceği şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinden bah-
setmiş, ülke nüfusunda bulunan düşüncelerin farklı tonlarını temsil eden 
siyasi partilerin katılımı olmadan, bu ifadenin anlaşılmaz bir hal alacağını 
belirtmiştir32. Kuşkusuz siyasi partiler dışında, diğer dernek ve örgütler 

                                                             

28  NIEUWENHUIS, Aernout, The Concept of Pluralism in the Case-Law of the European 
Court of Human Rights, European Constitutional Law Review, Volume 3, Issue 3, 2007, 
s. 367-384, s. 389. Benzer bir görüşe göre, en önemli değerler olan çoğulculuk, hoş-
görü ve açık görüşlülük ifade özgürlüğünün uygulanmasına nüfuz etmektedir. İfade 
özgürlüğü ise bu değerlerin bir arada somutlaşabilmesi için bir araç görevi görür bkz. 
FLAUSS, Jean-François, The European Court of Human Rights and the Freedom of 
Expression, Indiana Law Journal, Volume 84, Issue 3, 2009, s. 809-849, s. 814. 

29  Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, Başvuru No. 13778/88, 25.06.1992, para. 63. 
30  Informatıonsverein Lentia and Others v. Austrıa, Başvuru No. 13914/88 15041/89 

15717/89 15779/89 17207/90, 24.11.1993, para 38.  
31  United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, Başvuru No, 19392/92, 

30.01.1998, para. 43. 
32  United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, para. 44.  
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de çoğulculuktan nasibini almaktadır. 11. maddenin korunması altında 
olan bu özgürlük, örgütlere kendilerini tamamlamalarına ve diğer sosyal 
aktörlerle etkileşime geçebilmelerine olanak sağlayan zorunlu bir oto-
nomi kazandırarak, çoğulculuğu geliştirmektedir33. 

Çoğulculuğun diğer boyutları düşünce, din ve vicdan özgürlüğü bağ-
lamında görülmektedir. Mahkeme’ye göre dini grupların özerk varlığı, de-
mokratik bir toplumda yer alan çoğulculuk için vazgeçilmez bir nitelikte-
dir34. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, diğer dini gruplar kadar ateist, 
agnostik, septik ya da kayıtsız bireyler için de önemlidir ve bu eksende 
çoğulculuk demokrasiden ayrılmaz niteliktedir35. 

 Demokratik bir toplumda dini özgürlüğün korunması, çoğunluk di-
nini benimseyen bireyler kadar, bu dinin dışında kalan dinleri/felsefeleri 
benimseyen kesimi özellikle ilgilendirir. Nitekim 1 Numaralı Proto-
kol’ün36 2. maddesi ile güvence altına alınan eğitim hakkı, ebeveynlerin 
çocuklarını kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitebilme hakkını da 
içermektedir. Bu bağlamda Folgero ve Diğerleri - Norveç kararında Hıris-
tiyan olmayan ailelerin çocuklarının Hıristiyanlık öğretilerinin ağır bas-
tığı zorunlu bir derse katılmaları, 1 numaralı protokolün 2. maddesi çer-
çevesinde tartışılmıştır. Şikâyete konu olan derste okutulan müfredatın, 
Norveç Anayasası’nca da koruma altına alınan ve toplumun çoğunlu-
ğunca benimsenen bir Hıristiyan öğretisinin (Evangelist Lutheranlık) et-
rafında şekillenmiş olduğu görülmüştür. Diğer dini ve felsefi öğretiler ise 
genel hatları ile okutulmaktadır. Mahkeme’ye göre eğitim hakkını ko-
ruma altına alan bu madde, demokratik toplumun muhafaza edilmesi için 
vazgeçilmez olan eğitimde çoğulculuk olanağını tanımlamaktadır. Bunun 
sonucunda Mahkeme dersin müfredatının çoğunlukla Hıristiyanlığa ait 
bilgilerden oluştuğunu ve öğrencilerin bu dersten muafiyetlerinin etkili 

                                                             

33  SCHYFF, Gerhard Van Der, The Concept of Democracy As An Element, s. 368. 
34  Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, Başvuru No. 72881/01, 05.10.2006 

para. 58 
35  Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, Başvuru No. 41340/98, 

41342/98, 41343/98 ve 41344/98, 13.02.2003, para. 90 
36  Tam adı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Ek Protokol, 

Avrupa Konseyi Antlaşmalar Serisi No 9, 20.03.1952, Paris, 8662 sayılı 3.19.1954 ta-
rihli R.G. 



532 Başkent Hukuk / Dikmen 

 

bir şekilde işlemediğini dikkate alarak diğer ilkelerle birlikte çoğulculuk 
ilkesine aykırılık olduğuna hükmetmiştir37.  

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere demokratik toplumu oluşturan hoş-
görü ve açık fikirlilik, olumlu ya da zararsız bulunan yahut kayıtsız kalı-
nan düşünceler için değil aynı zamanda rahatsız/rencide edici ya da şa-
şırtıcı bilgi ya da düşüncelere karşı da saygı duymayı gerektirir38. Mah-
keme bazı kararlarında çoğulculuk ve hoşgörülülük ilkelerinin yanında 
toplumsal bütünleşme kavramını da kullanmıştır. Mahkeme çoğulculu-
ğun; kültürel geleneklerin, etnik ve kültürel kimliklerin, dini inançların ve 
diğer düşüncelerin getirdiği çeşitliliğin ve dinamiğin tanınması ve saygı 
duyulması üzerine inşa edildiğini vurgulamış ve farklı kimliklerden gelen 
kişi ya da grupların uyumlu etkileşiminin, toplumsal bütünleşme için zo-
runlu olduğuna dikkat çekmiştir39. Toplumsal bütünleşme ilkesinin de-
mokratik toplumu oluşturan diğer ilkelerle birlikte anılmaya başlanması, 
kabul edileceği üzere bir toplumda yer alan bütün farklı düşünce ve kim-
liklerin yarattığı gerilimin müzakere ve denge aracılığıyla uzlaştırılması 
anlamına gelir40. Nitekim Mahkeme’nin çoğulculuktan anladığı şey bir 
topluluktaki bireylerin birbirleriyle ilişki kurmayarak, bölünmüş du-
rumda bulunmaları değildir41. Farklı dini gruplar arasındaki görüş farklı-

                                                             

37  Folgerø and Others v. Norway, Başvuru No. 15472/02, 29.06.2007, para. 84-102. La-
utsi – İtalya kararı ise din eğitimi - çoğulculuk ekseninde eleştirilmeye değer bir önem 
arz etmektedir. Kararda devlet okullarının duvarlarında Hıristiyanlık dinini temsil 
eden haçların bulunması tartışılmıştır. Bu durum ihlal kararı veren Daire tarafından 
eğitsel çoğulcuğa aykırı bulunmuştur. Fakat Büyük Daire, haçın dini özelliğini kabul 
etmesine rağmen, pasif bir simge konumunda bulunduğunu karar vererek, Sözleşme 
hükümlerine aykırılık bulmamıştır. (Lautsi and Others v. Italy, Başvuru No. 
30814/06, 18.03.2011 para. 31, 32 v para 63-77) Folgero kararında tartışılan zorunlu 
dini eğitimin, pasif bir sembol olarak kabul edilen haça nazaran azınlık dinini benim-
seyen bireyler açısından daha zorlayıcı olduğu kabul edilebilir. Yine de kanaatimizce, 
sırf bu özelliği sebebiyle azınlıkta kalan bireylerin benimsemedikleri bir dinin simge-
lerine eğitim gördükleri bir kurumda sürekli olarak maruz kalmaları demokratik bir 
toplumun ilkeleri ile bağdaşabilir değildir. 

38  Handyside v. The United Kingdom, para 49.  
39  The Moscow Branch of the Salvatıon Army v. Russia, para . 61, Aynı zamanda bkz. 

Ouranio Toxo and Others v. Greece, Başvuru No. 74989/01, 2010. 2005, para. 42. 
40  GÜRSEL, Esra Demir, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8-11. Maddelerinde Koru-

nan Haklar ve Demokratik Toplumun Sınırları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 s. 142 vd.  

41  NIEUWENHUIS, The Concept of Pluralism, s. 383.  
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lıkları bir gerilim yaratsa bile, devletin görevi çoğulculuğu saf dışı bırak-
mak değil42, rekabet halinde bulunan grupların birbirlerini tolere etmele-
rine özen göstermektir43. 

BÖLÜM II. 

Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Demokratik Toplum” 
2.1.  Evrensel Bir Demokratik Toplum 

1982 Anayasası’nın 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin öz-
lerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirti-
len sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği ve bu sınır-
lamaların Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmayacağı 
belirtilmiştir. 

İHAS-Ulusal düzenlemeler bağlamında yapılan yukarıdaki tartışmayı 
buraya da taşımak mümkündür. Sorulacak ilk soru ise; demokratik toplu-
mun öncülü olan demokrasinin, 1982 Anayasası’nca benimsenen bir de-
mokrasi anlayışına mı, yoksa daha evrensel ve ilerlemeci bir demokrasi 
anlayışına mı işaret ettiğidir? Zira Anayasa’nın başlangıç kısmında yer 
alan “Bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi” ifadesi, Anayasa ko-
yucunun Türkiye’ye özgü bir demokrasi anlayışını benimsemiş olduğu-
nun göstergesi olabilir44. 

Sübjektif- tarihsel bir yorumla 1982 Anayasası’nın hazırlanış süre-
cine bakıldığında, demokratik toplum teriminin kapsamının belirlenme-
sine dair Danışma Meclisi’nde bir takım tartışmaların yaşanıldığına tanık 
olunmaktadır. Tartışmaların özünde “demokratik toplum” kavramının 
önüne “bu Anayasa’da öngörülen”  ifadesinin eklenmesinin gerekli olup 
olmadığı hususu yer almaktadır. Gerekli olmadığını savunan görüşlerden 
birine göre, bu ülkede kurulan demokrasi, 82 Anayasası’nın hükümlerine 
tabi olandan başka bir demokrasi anlayışına denk düşmemektedir. Fazla 
kelime kullanılması, daha fazla yorumlara yol açabilir45. Bu tartışmaların 

                                                             

42  NIEUWENHUIS, The Concept of Pluralism, s. 379. 
43  Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, Başvuru No. 45701/99, 

13.12.2001, para. 116. 
44  TANÖR, Bülent ve YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hu-

kuku, 13. Baskı, Beta Basım Yayım, , İstanbul, Eylül 2013, s. 86. 
45  EREN, Demokratik Toplum, s. 150. 
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ne şekilde çözümlendiğinin ipuçları ise 13. maddenin gerekçesinden an-
laşılabilir. Gerekçeye göre, temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı tedbirler 
“...genellikle kabul gören demokratik rejim anlayışı ile uzlaşabilir olmalı-
dır”. Bu gerekçe ışığında, Anayasa’da yer alan demokratik toplum düzeni 
ifadesinin, çağdaş demokrasilerle uyum içinde olan bir rejime işaret ettiği 
söylenebilirse de, Anayasa Mahkemesi’nin aksi yönde oluşturduğu ilk ka-
rar bu önermeyi çürütecek niteliktedir. 

1986 tarihli söz konusu kararda 3218 sayılı Serbest Bölgeler Ka-
nunu’nun Anayasa’ya aykırılığı incelenmiş, sıra temel hak ve özgürlükler 
- demokratik toplum ilişkine gelince Mahkeme, demokratik toplum düze-
ninin 82 Anayasa’sında gösterilen hürriyetçi demokrasi anlayışına denk 
düştüğünü belirtmiştir46. Kabul edileceği üzere bu nitelendirme Mah-
keme’nin “milli demokratik toplum düzeni tezini” benimsediğinin bir 
göstergesidir47  

Fakat bu karardan kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi verdiği bir 
kararında demokratik toplumu nitelendirirken, 1982 Anayasası’nın ge-
tirdiği düzenden ilham almamıştır. Aşağıdaki ifadeden de anlaşılacağı 
üzere Mahkeme demokratik toplum düzeninin zorunluluğundan bahse-
derken, referans ölçütleri olarak klasik demokrasileri ve demokratik hu-
kuk devleti kavramlarını kullanmıştır Karar göre: 

“.Klasik demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağ-
lanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, 
vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulup tü-
müyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düzeni 
gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hukuk dev-
leti olmak ve kişiyi ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu 
halde getirilen sınırlamaların, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan 
Cumhuriyetin temel niteliklerine de uygun olması gerekir. Bu anlayış içinde 
özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, hep demokra-
tik toplum düzeni kavramı içerisinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, an-
cak; istisnaî olarak ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu 
olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik hukuk devletinde, güdülen 
amaç ne olursa olsun, özgürlük kısıtlamalarının bu rejimlere özgü olmayan 

                                                             

46  E. 1985/21, K. 06.10.1986, K.T. 1986/23 
47  ÇAĞLAR, Bakır, Anayasa Mahkemesi Kararlarında “Demokrasi”, Anayasa Yargısı Der-

gisi, Cilt 7. 1990, s.57-127, s. 97. 
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yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan 
kaldıracak düzeye vardırmamasıdır.”48 

Söz konusu karardan da görüleceği üzere Anayasa Mahkemesi “milli 
demokratik toplum düzeni” tezinin aksine, standart bir toplum düzeni an-
layışını savunmuştur49.  

Mahkeme’nin 1988 tarihli bir diğer kararına bakıldığında, 1982 Ana-
yasası’nca tanınan demokratik düzen anlayışından yavaş yavaş uzaklaşıl-
dığını görmek mümkündür. Seçim sistemleri ile ilgili bir değişikliğin tar-
tışıldığı kararda, yerel yönetimlerin sürekliliğini kesintiye uğratacak bir 
takım düzenlemeler Anayasa’ya aykırı bulunmuştur. Mahkeme’ye göre:  

“İncelenen kural, çağdaş batı demokrasilerinin en güçlü niteliği olan 
katılımcılığın "sürekli biçimde etkin olma" öğesini önemli ölçüde zedeleye-
rek bireyleri ve toplumu kamu işlerinde söz sahibi olmaktan uzaklaştırmak-
tadır…Siyasi haklar, hukuk devleti ilkesinin temel taşlarından birini oluş-
turduğundan bunlara aykırılık hukuk devleti ilkesine ve dolayısıyle Anaya-
sa'nın 5. maddesinde düzenlenen devletin Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko-
ruma amacına da zarar verecektir.”50 

Belirtmek gerekir ki, Mahkeme’nin bu kararlar ve sonraki kararla-
rında demokratik toplum düzenini Anayasa’da yer alan demokrasi anla-
yışından ziyade, çağdaş demokrasi anlayışları ile birlikte okuması, evren-
sel bir demokrasi kavramına doğru bir evrilme olduğu şeklinde yorum-
lanmaktadır51. 

2.2. Demokratik Toplumu Oluşturan Temel Unsurlar 

Demokratik toplum düzeni kavramının çağdaş demokrasi anlayışına 
doğru evrimleştiğinin ortaya konulmasından sonra sıra bu kavramın 
Anayasa Mahkemesi’nce nasıl tanımlandığının ortaya koyulmasına gel-
mektedir. 

Özellikle 2010 anayasa değişikliği52 ile birlikte, Anayasa Mahke-
mesi’ne bireysel başvuru yolunun kabul edilmesi ve Anayasa’nın 148. 
maddesi uyarınca bireysel başvuru şikâyetinin konusunu, Anayasa’da ve 
                                                             

48  E. 1985/8, K. 1986/27, K.T. 26.11.1986. 
49  ÇAĞLAR, Anayasa Mahkemesi, s. 97.  
50  E. 1988/14, K. 1988/18, K.T. 14.6.1988 
51  Daha fazla bilgi için bkz. TANÖR ve YÜZBAŞIOĞLU, Türk Anayasa Hukuku, s. 152 ve 

87.  
52  5982 sayılı 05.07.2010 tarihli Kanun. 27708 sayılı, 23.09.2010 tarihli R.G. 
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İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde korunan hakların oluşturması, bu 
belirlemeyi önemli kılmaktadır.  

Demokratik toplum düzeninin gerekleri belirlenirken, 1982 Anaya-
sası’nın ilk halinde yer almamış fakat 2001 Anayasa değişikliği53 ile Ana-
yasa’ya girmiş olan, ölçülülük ve hakkın özüne dokunamama gibi ölçütle-
rin de, bu değişiklikten önce, demokratik toplum düzeninin gereklerin-
den olarak kabul edildiğine tanık olunmaktadır54. 2001 değişikliğinden 
sonra artık Anayasal bir ölçüt olan hakkın özüne dokunulamaması ve öl-
çülülük ilkeleri, bazı kararlarda bağımsız birer ölçüt olarak benimsenmiş, 
bazı kararlarda ise demokratik toplum düzeni kavramının içinde değer-
lendirilmiştir55. Örneğin Mahkeme’ye göre, “ yapılan sınırlama hak ve öz-
gürlüğün özüne dokunarak, kullanılmasını durduruyor veya aşırı derecede 
güçleştiriyorsa, etkisiz hale getiriyorsa veya ölçülülük ilkesine aykırı olarak 
sınırlama aracı ile amacı arasındaki denge bozuluyorsa demokratik toplum 
düzenine aykırı olacaktır56. Yine Anayasa Mahkemesinin kararlarında sık-
lıkla kullanıldığı üzere, “ Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamala-
rın yalnız ölçüsü değil, koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngö-
rülen kanun yolları gibi güvenceler hep demokratik toplum düzeni kavramı 
içinde değerlendirilmelidir57 

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi demokratik toplum düzeninin 
gereklerini belirlerken ölçülülük ve hakkın özüne dokunamama ölçütle-
rinin yanında, sınırlamanın nedenine, koşullarına, yöntemine ve kısıtla-
maya karşı öngörülen kanun yollarına da dikkat etmektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin benimsediği bu yorum, İHAM’ın kriterlerine bir ölçüde 
benzemektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, İHAM müdahalenin ka-
nunla öngörülmüş olmasını ve meşru bir amaç güdülmesini aramakta, de-
mokratik toplum düzeninin gereklerini belirlerken ise müdahalenin 
orantılılığına ve sınırlamanın nedeninin objektif bir şekilde gerekçelendi-
rip gerekçelendirilmediğine dikkat etmektedir.  

                                                             

53  4709 sayılı, 03.10.2001 tarihli Kanun. 24556 mükerrer sayılı 17.10.2001 tarihli R.G. 
54  E. 1985/8, K. 1986/27, K.T. 26.11.1986. 
55  Ölçütlerin ayrı değerlendirildiği kararlar için bkz. E. 2005/60, K. 2008/162, K.T. 

13.11.2008; E. 2013/54, K. 2013/161, K.T. 26.12.2013. Birlikte değerlendirilenler 
için bkz. E. 2006/142, K. 2008/148, K.T. 24.9.2008; E.2009/59, K.2011/69, K.T. 
28.4.2011; E.2006/142, K.2008/148, K.T. 17.4.2008 

56  E.2009/59, K.2011/69, K.T. 28.4.2011 
57  E. 2012/108, K. 2013/64, K.T. 22.05. 2013; E. 2011/42, K. 2013/60, K.T. 25.07.2014; 

E. 2009/1, K. 2011/82, K.T. 18.02.2012. 
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Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi içtihatları çerçevesinde de-
mokratik toplum kavramının, İHAM kararlarında olduğu gibi belirli öğe-
ler etrafında şekillenmediğini söylemek yerinde olur.  Hatırlanacağı üzere 
İHAM başta ifade özgürlüğü olmak üzere çoğulculuk, hoşgörü ve açık gö-
rüşlülük öğelerinin demokratik toplumu oluşturduğunu açık bir şekilde 
kabul etmekte ve bu hususu tekrarlamaktadır. Fakat AYM demokratik 
toplum kavramını belirlemeye çalışırken bu kavrama ait somut bir tanım 
yapmamakta, farklı kararlarında bu terimi bazı ilke ve haklarla birlikte 
değerlendirmektedir. Bu bağlamda eşitlik58, “özgürlükçü olmak, hukuk 
devleti olmak ve kişiyi ön planda tutmak59”, sendikal faaliyet60, ifade öz-
gürlüğü61 gibi kavramlar, AYM’nin kararlarında demokratik toplumu 
oluşturan öğeler olarak belirmektedir. Bir başka ifade ile AYM ölçüte ba-
ğımsız bir anlam verememiştir62.  

Bununla birlikte bireysel başvuru kararlarında İHAM’a paralel olarak 
AYM, açık bir şekilde, çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin, demokratik 
toplumun temel ilkelerini oluşturduğunu kabul etmeye başlamıştır63. 

2.3. Anayasa Mahkemesinin Bazı Güncel Kararları Üzerine 
Düşünceler 

Bu başlık altında ilk olarak İHAM ve AYM’nin benzer vakalara ilişkin 
verdikleri iki karar incelenecektir. Belirtmek gerekir ki kararlarda İHAM 
ve AYM demokratik toplum kavramını oldukça zıt/aksi yönde yorumlan-
mıştır. Nitekim özellikle siyasi parti kapatma davalarında her iki Mah-
keme tarafından kullanılan ölçütlerin oldukça farklı oluşu, bu sonucu şa-
şırtıcı kılmamaktadır64. 

                                                             

58  E. 1984/1, K. 1984/2, K.T. 01.03.1984. 
59  E. 1985/8, K. 1986/27, K.T. 26.11.1986. 
60  E. 2013/130, K. 2014/18, K.T. 29.01.2014. 
61  E. 2012/100, K. 2013/84, K.T. 04.07.2013. 
62  EREN, Demokratik Toplum, s. 211. 
63  Örneğin bkz. Başvuru No. 2013/8463, K.T. 18.09.2014, para 52. 
64  İHAM siyasi parti kapatma davalarında 10. ve 11. maddeler uyarınca demokratik top-

lum ölçütünü kullanırken, AYM ise çoğunlukla İHAS’ın 17., Anayasa’nın 14. maddele-
rini dayanak olarak kullanmaktadır (Daha fazla bilgi için bkz. KABOĞLU, Özgürlükler 
Hukuku, s. 93). Söz konusu kararlara örnek olarak İHAM’ın, HADEP and Demir v. Tur-
key, Başvuru No. 28003, 14.12.2010, para. 60-82, Socialist Party and Others v. Tur-
key, para. 42-54, United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, para. 51-
61 kararları; AYM’nin, E. 2007/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 2009/4, K.T. 11.12.2009, 
E. 1990/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1991/1, K. T. 19.07.1991, E. 1991/2 (Siyasi Parti 
Kapatma), K. 1992/1, K.T. 10.07.1992. 
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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu'nun 15. maddesinde belirtilen, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının 
sendika kurması ve sendikalara üye olması yasaklanmaktadır ifadesinin 
yer aldığı hüküm, AYM’de somut norm denetimine tabi tutulmuştur. Ana-
yasa Mahkemesi yaptığı incelemede, sendikal hakların demokratik bir 
toplumun özü olan örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olduğunu vur-
gulayarak, söz konusu hakka bir sınırlama getirildiğini kabul etmiştir. Bu 
bağlamda Mahkeme’ye göre, sendikalaşma özü itibariyle kamu kesi-
minde var olması gereken disiplin ve hiyerarşiyi etkileme potansiyeline 
sahip olsa bile, sadece bu nedenle sendikalaşma hakkına müdahale edil-
mesi demokratik toplum düzeninin gerekleri ile bağdaşmaz. Fakat 
AYM’ye göre, sıkı bir hiyerarşi ve disiplin düzeni gerektiren kimi meslek-
lerde bu düzenin bozulması, kamu düzenini tehdit edebilir. Bu çerçevede 
emniyet görevlilerinin sendikal faaliyetlerde bulunmaları, bu görevliler 
arasında bulunması gereken disiplin ve hiyerarşiyi aşındırabilir. Mah-
keme’ye göre bu hiyerarşiyi ve disiplini bozabilecek sendikal faaliyetlerin 
yasaklanması, demokratik toplum düzeninin devamlılığının sağlanma-
sında üstün kamusal bir yarara hizmet etmektedir. Sonuç olarak Mah-
keme, itiraz edilen normu Anayasaya aykırı bulmamıştır65. 

Oldukça benzer bir vakanın tartışıldığı Matelly - Fransa başvuru-
sunda ise İHAM daha farklı bir değerlendirme yapmıştır. Kararda sendika 
benzeri mesleki bir örgütlenmeye üye olan asker başvurucu, bu örgütten 
çıkarılmaya zorlanmıştır. İHAM’a göre özellikle silahlı kuvvetler mensup-
ları ile ilgili olmak üzere, sendika özgürlüğüne bazı sınırlamalar getirile-
bilirse de, bu sınırlamalar hakkın özünü zedelememelidir. İHAM olayda 
düzenin korunması gibi meşru bir amacın varlığını kabul etmekle birlikte, 
demokratik toplumun gereklilikleri açısından AYM’den oldukça farklı bir 
sonuca ulaşmıştır. İHAM askeri bir personel olan başvurucunun, mesleki 
ve manevi menfaatini korumak için üye olduğu bu sendika benzeri kuru-
luştan istifa etmeye zorlanmasını eleştirmiştir. İHAM’a göre yetkili ma-
kamlar bu mutlak sınırlamanın nedeni hakkında uygun ve yeterli bir açık-
lama yapamamışlardır. Söz konusu sınırlama orantılı olmadığı gibi de-
mokratik bir toplumda gerekli değildir66. Görüldüğü üzere bu kararda si-
lahlı kuvvetler mensubu bir kişinin sadece mesleki özelliği dolayısıyla 
sendikal faaliyetlere katılımının mutlak bir şekilde yasaklanması, demok-
ratik toplum idealiyle uyuşmamıştır. Sonuç olarak, güvenlik alanında ça-
lışan bireylerin örgütlenme hakları AYM nezdinde demokratik toplumun 
                                                             

65  E. 2013/130, K. 2014/18, K.T. 29.01.2014 
66  Matelley v. France, Başvuru No. 10609/10, 02.10.2014, para 68-77. 
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sürdürülebilmesi için bir tehdit teşkil ederken, bu bireylerin mutlak su-
retle örgütlenme haklarının sınırlanması İHAM açısından demokratik bir 
toplumun gerekleri ile bağdaşmamaktadır. 

2013/5356 numaralı bireysel başvuru kararında, avukat olan başvu-
ruya isnat edilen ifadenin niteliği tartışılmıştır. Bireysel başvuru şikâye-
tine konu olan olayda, başvurucu bir firmanın reklam filminde Yahudi 
azınlığa hakaret edildiği ve kadın kimliğinin aşağılandığı iddiası ile suç 
duyurusunda bulunmuştur. İlerleyen günlerde ulusal bir gazetede Siyo-
nist uşakları yine teröre sarıldı başlıklı bir haber yapılmış, haberde kendi-
sinden bir LGBT derneğinin avukatı olması dolayısıyla, sapkınların derne-
ğinin avukatı olarak bahsedilmiştir. Kendisine yönelen bu ifadeler nede-
niyle açtığı suç duyurusunun sonuçsuz kalması üzerine başvurucu, Ana-
yasa’nın 17. maddesinde koruma altına alınan (kişinin dokunulmazlığı, 
maddi ve manevi varlığı başlıklı madde) hakkının ihlal edildiği gerekçe-
siyle AYM’ye başvurmuştur. AYM Siyonist Uşaklar başlıklı haberi bir bü-
tün olarak inceleyerek, haberde kamuoyunu ilgilendiren bir yön bulun-
duğuna karar vermiştir. AYM sapkınlar ifadesinin toplumun belirli bir ke-
simini ve derneği hedef aldığını kabul etmekle birlikte, hedef alınan der-
neğin bir başvurusu bulunmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak Mah-
keme’ye göre, başvurucu yönünden bir nefret söylemi oluşmadığı gibi 
sapkınların avukatı ifadesine karşı ceza muhakemesi yoluyla bir yaptırım 
uygulanmasını gerektiren toplumsal bir ihtiyaç bulunmamaktadır67. Gö-
rüldüğü üzere AYM bu kararda kullanılan ifadenin hassas bir ifade oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte, bu ifadenin yöneldiği bireyler ile bunların 
avukatı olmak arasında bir ayrım yapmıştır. Fakat kabul edileceği üzere 
bu kararda üzerinde durulması gereken husus ifadenin yöneldiği kişiden 
ziyade, ifadenin içeriğinin bir nefret söylemi oluşturup oluşturmadığıdır. 
Nefret söyleminin tespit edildiği bazı başvurular, Sözleşme’de yer alan 
değerleri boşa çıkaracak bir nitelikte olması itibari ile İHAS tarafından 
bazı hallerde kabul edilemez bulunmaktadır68. Esasa ilişkin değerlendir-
menin yapıldığı bazı hallerde ise, söz konusu nitelikte olan ifadeler, ifade 
özgürlüğünün korumasından yararlanamamaktadır. Bu bağlamda, her-
hangi bir kesimin diğer kesim üzerinde doğrudan güvensizlik duyabilme-
sine yol açabilecek, toplumun bir kesimini aşağılayan ya da bu bireylere 

                                                             

67  Başvuru No. 2013/5356, 08.05.2014, para 61 ve 62. 
68  Örneğin bkz. Norwood v. The United Kingdom, Başvuru No. 23131/03, 16.11.2004 

tarihli kabul edilebilirlik kararı. 
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yönelik kin ve düşmanlık yaratabilecek69, hoşgörüsüzlük yayan ve bunu 
haklı gösteren ifadeler70 demokratik bir toplumda kabul görmemektedir. 
Bu çerçevede söz konusu haberi bir bütün olarak değerlendiren AYM, ha-
berin kamuyu bilgilendirme amacı taşıdığı ve ifadenin başvurucuya yö-
nelmediği noktalarında yoğunlaşarak, ifadelerin nefret söylemi niteli-
ğinde olduğunu gözden kaçırmıştır. 

Bununlar birlikte 2013/409 numaralı bireysel başvuru kararında 
AYM, İHAS’ın kabul ettiği standartlara çok yakın bir yorum tarzı benim-
seyerek, çoğulculuk ilkesinin üzerinde özellikle durmuştur.  

Silahlı bir örgüt liderinin, basılmakta olan kitabına mahkeme kararı 
ile el koyulması hususunun tartışıldığı kararda Anayasa Mahkemesi, dü-
şünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın özgürlüğünün ihlal edildi-
ğine karar vermiştir. Olayda başvurucu kitabında Kürt sorununa ilişkin 
devlet politikalarını eleştirmekte, AYM’nin deyimiyle terör örgütü 
PKK’nın yaptığı eylemleri meşru göstermektedir71. Fakat Mahkeme’ye 
göre genel olarak kitapta yer alan ifadeler toplumun büyük bir kısmı için 
kabul edilemez nitelikte olsa bile, söz konusu ifadeler şiddeti teşvik edici 
bir özellik göstermemektedir72. Sonuç olarak AYM’ye göre kamu otorite-
leri ve toplumun bir kesimi için hoş olmayan düşünceler, şiddeti teşvik 
etmediği, terör eylemlerini haklı göstermediği ve nefret duygusunun 
oluşmasını desteklemediği sürece sınırlandırılmamalıdır73. Mahkeme’nin 
ifadesi ile “ Basın özgürlüğü, gazete, dergi, kitap gibi araçlar ile düşünce ve 
kanaatleri açıklama, yorumlama, bilgi, haber ve eleştirilerin yayın ve dağı-
tım haklarını kapsar... Basın özgürlüğü düşüncenin iletilmesini ve dolaşı-
mını gerçekleştirerek bireyin ve toplumun bilgilenmesini sağlar. Çoğunluğa 
muhalif olanlar da dâhil olmak üzere düşüncelerin her türlü araçla açık-
lanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştir-
mek ve gerçekleştirme konusunda ikna etmek çoğulcu demokratik düzenin 
gereklerindedir. Bu itibarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile ba-
sın özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir74. 

Görüldüğü üzere bu vakada AYM incelenen diğer iki karardan farklı 
olarak İHAM’ın yukarıda incelenen kararlarında kullandığı yorum tarzına 

                                                             

69  Jersild v. Denmark, Başvuru No. 15890/89, 23.09.1994, para. 41. 
70  Gündüz v. Turkey, Başvuru No. 35071/07, 04.12.2003, para. 51. 
71  Başvuru No. 2013/409, 25.06.2014, para. 104-105. 
72  Başvuru No. 2013/409, 25.06.2014, para. 107 vd. 
73  Başvuru No. 2013/409, 25.06.2014, para 108. 
74  Başvuru No. 2013/409, 25.06.2014, para. 74. 
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oldukça yaklaşmıştır. Bununla birlikte çalışmada ortaya konan bütün ka-
rarlar göz önüne alındığında, henüz İHAM ve AYM kararları açısından bir 
bütünleşmenin gerçekleştiğini söylemek mümkün gözükmemekle bir-
likte, bireysel başvuru yolunun oldukça yeni olması nedeniyle kesin bir 
çıkarım yapabilmek için biraz daha beklemek gerekecektir. 

SONUÇ 
Demokratik toplum kavramı İHAS ve 1982 Anayasası açısından hak-

lar ve özgürlüklere ilişkin bir güvence ölçütüdür. 

Demokratik toplum özellikle Sözleşme’nin 8 - 11. maddeleri açısın-
dan önemlidir. Mahkeme bu maddelere ilişkin vakalarda, Sözleşme’de yer 
alan söz konusu haklara yönelik müdahalenin demokratik bir toplumda 
gerekli olmasını beklemekte, taraf devlerin ise müdahalenin orantılılığı 
ve uygunluğu hususunda makul ve inandırıcı kanıtlar sunması gerekmek-
tedir. Bu çerçevede İHAM’a göre; ifade özgürlüğü, çoğulculuk, hoşgörü ve 
açık görüşlülük demokratik toplumu oluşturan öğelerdendir. Özellikle 
ifade özgürlüğü Sözleşme’de tanınan birçok hakkın ve çoğulculuk ilkesi-
nin güvencesini oluşturmakta, çoğulculuk ise benzer şekilde diğer ilkele-
rin gerçekleşmesinin bir koşulu haline gelebilmektedir. Ek olarak İHAM 
bazı kararlarında bu terimlerin yanında toplumsal bütünleşme kavramını 
da kullanmaya başlamıştır. 

1982 Anayasası’nda, temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamala-
rın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayacağı ifade 
edilmiştir. AYM’nin güncel içtihatlarında da kabul ettiği üzere, sınırla-
maya esas teşkil edecek gereklilik, çağdaş ve klasik demokrasilerde yer 
alan bir demokratik toplumdan doğmaktadır.  

AYM sınırlamanın gerekliliğini belirlerken 2001 değişikliği ile bir-
likte artık bağımsız birer ölçüt olan hakkın özüne dokunulamaması ve öl-
çülülük ilkelerini de göz önüne almaktadır. Bunun dışında sınırlamanın 
nedeni, koşulları, yöntemi ve sınırlamaya karşı öngörülen kanun yolları 
da göz önüne alınan ölçütlerdendir. 

Bununla birlikte, Mahkeme demokratik toplum kavramına bağımsız 
bir anlam vermemiştir. 

AYM’nin güncel kararları İHAS kararları ışığında değerlendirildi-
ğinde, her iki Mahkeme’nin yorum tarzlarının bütünüyle örtüşmediği 
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte bireysel başvuru yolunun oldukça 
yeni tanınan bir kurum olması, bireysel başvuru kararları açısından kesin 
bir yargıya varılmasını güçleştirmektedir. 
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