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Anayasa Mahkemesi’nin Etkisiz Kıldığı Bir Hak Olarak  
İnancını Açıklamama Hakkı1 

 

Türkiye’nin anayasal düzeni içinde inancını açıklamama hakkının özel bir yeri vardır. 
Bu özellik, inancını açıklamamama hakkının normatif olarak düzenleniş biçiminden, 
diğer bir ifadeyle 1961 ve 1982 Anayasalarında sahip olduğu kapsam ve nitelikten 
kaynaklanır. Her iki anayasanın inanç ve düşünce özgürlüğünü düzenleyen 
maddelerinde, bireyin dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamayacağı, bunlardan dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı güvence 
altına alınmıştır. Ayrıca 1982 Anayasası’nın, olağanüstü yönetim rejimlerinde insan 
haklarının sınırlandırılmasını düzenleyen 15. maddesinde, kimsenin din, vicdan, 
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı, bunlardan dolayı 
kınanamayacağı bir çekirdek hak olarak güvence altına alınmıştır.2   

İnanç ve düşünceyi açıklamama hakkını yönelik bu kapsamlı ve koşulsuz korumaya 
karşın, Anayasa Mahkemesi, gerek 1961 Anayasası, gerekse 1982 Anayasası 
dönemindeki içtihatlarında hakkı adeta etkisiz kılan bir içtihat geliştirmiştir. AYM’nin bu 
içtihadı, Türkiye’de halen uygulanmakta olan nüfus cüzdanındaki din hanesinin kanuni 
dayanağının anayasaya uygunluğunu değerlendirirken ortaya koymuştur. İlginç olan 
husus, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde inanç ya da düşünceyi açıklamama hakkı 
normatif olarak düzenlenmemiş olmasına karşın, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
dinamik bir yorum yöntemini kullanarak söz konusu hakkı inanç özgürlüğünün negatif 
boyutu kapsamında değerlendirmiş ve Sözleşme’nin güvencesi altına almıştır. İHAM’ın 
bu yaklaşımının somutlaştığı yakın tarihli bir örnek olarak Türkiye’deki nüfus 
cüzdanlarındaki din hanesi uygulamasına dair Sinan Işık v. Türkiye kararı öne çıkar. 
Mahkeme önündeki hukuki sorunu, “din ve vicdan özgürlüğünün negatif boyutu”3 
açısından değerlendirmiştir. Mahkeme’ye göre din hanesi uygulaması, “bireyin forum 
internumunun parçası olan din ya da inancını açıklamama hakkı”na müdahale 
oluşturur.4 Böylelikle Mahkeme, inanç özgürlüğünün devlete dokunmama yükümlülüğü 
getiren önemli bir boyutunu açıkça İHAS’ın koruması kapsamında değerlendirmiştir. 
Mahkeme bu tespite dayanarak, din hanesi içeren nüfus cüzdanlarının her şeyden 
önce “bireyin din ya da inancını açıklamama hakkını” ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır, 
çünkü nüfus cüzdanı günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir belgedir ve bu niteliğiyle 
bireyler bu belgeyi her kullanışlarında iradeleri hilafına inançlarını fiilen açıklamak 
zorunda kalırlar.5 

Bu çalışmada ilk olarak, Anayasa Mahkemesi’nin, inancını açıklamama hakkının 
kapsamına dair norm denetimi çerçevesinde verdiği kararlar incelenecek, ardından, 
İHAM’ın yakın tarihli içtihadına rağmen bireysel başvuru sürecinde verdiği yakın tarihli 
Suat Özcan Kararı değerlendirilecektir.  

1. AYM, Nüfus Cüzdanında Din Hanesi ve İnancını Açıklamama Hakkı 

AYM, nüfus cüzdanlarında yer alan din hanesini, inancını açıklamaya zorlanma yasağı 
açısından değerlendirdiği iki kararında da ortak bir argümanı esas almıştır. AYM’ye 
göre anayasanın yasakladığı husus, dini inanç ve kanaatlerin açıklanmasıdır; bireyin 
“sadece dininin ne olduğunu açıklamasına yol açabilecek bir durum”un6 varlığı ya da 
“kişinin dininin öğrenilmesi”,7 inancını açıklamama hakkının koruma alanında yer 
almaz. AYM’nin, 1961 ve 1982 Anayasalarının açık lafzına rağmen yaptığı saptama, 
hukuki yorumu aşan bir hukuk yaratımı olarak değerlendirilebilir. AYM’nin bu 
argümanının temel dayanağı, bireyin inancına dair bilginin, dini inanç ve kanaatin dar 
anlamını oluşturduğudur. Buna karşın AYM’ye göre Anayasa’da yer alan inancını 
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açıklamaya zorlama yasağı, söz konusu kavramın bu dar anlamını dışarıda bırakır ve 
yalnızca geniş anlamdaki dinsel inanç ve kanaat için geçerlidir. Mahkeme’nin 
kavramsallaştırdığı bu yapay ayrıma, her şeyden önce mantıksal bir hata içermesi 
nedeniyle katılmak olanaklı değildir. Bireyin inancına dair bilgi, diğer bir deyişle bireyin 
hangi inanca sahip olduğu, esasen AYM’nin de kabul ettiği üzere dinsel inanç ve 
kanaatin bir parçasıdır. Dolayısıyla dinsel inanç ve kanaati açıklamaya zorlama yasağı, 
inanç ve kanaatin parçasını oluşturan dini aidiyete dair bilgiyi de evleviyetle ve 
tartışmasız bir şekilde kapsar. Öyle ki inancını açıklamama hakkı, öncelikle inancının 
-en basit ve temel haliyle- ne olduğunu açıklamama hakkını içerir.  

AYM, yarattığı bu ayrımı çeşitli argümanlarla desteklemeye çalışmıştır. Mahkeme’ye 
göre incelenen kural “nüfusa kaydolunurken kişinin, Anayasa’nın kastettiği anlamda 
dinî inanç ve kanaatlerini de değil, sadece dininin ne olduğunu açıklamasına yol 
açabilecek bir durum yaratmaktadır ki, bu kuralın zorlayıcı bir niteliği ve zorlama ile 
ilişkisi yoktur.”8 AYM’nin burada; yaptırım gücüne sahip bir hukuk kuralının, zorlama ile 
ilişkisi olmadığını ileri sürmesi doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir.9 

AYM’nin bir diğer temel gerekçesi, kişinin dinine dair verilerin toplanmasında “kamu 
yararı”10 olduğu ve “devletin vatandaşlarının özelliklerini bilmesi gerek”tiğidir.11 AYM’ye 
göre, bu istek “kamu düzeni ve kamu yararı ile ekonomik, siyasal ve sosyal gereklere 
ve gereksinimlere dayanmaktadır.”12 Kamu yararı kavramına dair bu referans, söz 
konusu kavramın özgürlükler üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin ve bu etkinin kamu 
makamları tarafından nasıl keyfi bir şekilde kullanılabildiğini göstermesi açısından 
önemli bir örnektir, çünkü AYM, bireyin inancının nüfus kayıtlarında yer almasının, 
hangi açılardan kamu yararına hizmet ettiğine dair herhangi bir gerekçelendirmeye 
gitmemiştir. Ayrıca devletin temel nitelikleri arasında laiklik ilkesinin yer aldığı bir 
anayasal düzende, dinin, AYM’nin ifadesiyle “vatandaşın özelliği” olarak kabul edilmesi 
ayrıca sorunludur. Öte yandan laik bir hukuki düzende, bireylerin dini aidiyetlerinin 
kayıt altına alınmasının “ekonomik” bir gerekçesi olamayacağı gibi, bu bilgilerin 
“siyasal” bir amaç doğrultusunda kullanılması gerek laiklik ilkesiyle, gerekse insan 
haklarına saygılı bir demokratik devlet olma vaadiyle bağdaşmaz. Bu durumda geriye 
sosyal gereksinimler kalmaktadır. Her ne kadar AYM, sosyal gereksinimlerden ne kast 
ettiğini kararında açıkça ortaya koymuş olmasa da, bu noktada devletin ibadet ya da 
mezarlık yerlerini belirlemek için bireylerin dini aidiyetlerine dair bilgi toplaması meşru 
amaçları akla gelebilir. Bu amaçlar devletin, inanç özgürlüğünden kaynaklanan pozitif 
yükümlülükleri kapsamında değerlendirilebilir. Fakat Anayasa’nın koruduğu değer 
yalnızca bu tür pozitif yükümlülükler değildir. Bireylerin dini aidiyetlerini açıklamak 
zorunda bırakılmaları, inancını açıklamama hakkına bir müdahale teşkil eder. 
Dolayısıyla inanç özgürlüğünden kaynaklanan bu pozitif ve negatif yükümlülük 
arasında bir tartım yapılması zorunlu hale gelir. Bu tartım açısından önem taşıyan 
husus, inancını açıklamama hakkının olağan ve olağanüstü hal rejimleri açısından 
dokunulmaz nitelikte bir çekirdek hak olarak düzenlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla 
bireyleri, inancını açıklamaya zorlamak, inanç özgürlüğüne dair pozitif yükümlülüklere 
atıfla dahi meşru hale getirilemez. 
AYM, inancını açıklamama hakkını etkisiz kılan yaklaşımını, 2012 yılında verdiği 
zorunlu seçimlik dersler hakkında verdiği kararda da sürdürmüştür. İptal davası 
dilekçesinde, söz konusu derslerin, inancını açıklamama hakkının ihlaline yol 
açacağının ileri sürülmesine karşın, bu iddia AYM tarafından dikkate alınmamıştır. 
Oysa muhalefet şerhinde, bu düzenleme “uyarınca Kur'an-ı Kerim ve Hz. 
Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulmak istenmesi nedeniyle 
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yapılacak olan seçme veya seçmeme yönündeki tercih[in], dini inanç veya kanaatin 
açıklanmasına neden olaca[ğı]” vurgulanmıştır.13  

2. Suat Özcan Başvurusu ve Değişmeyen İçtihat 

AYM, inancını açıklamama hakkını etkisiz kılan yaklaşımını bireysel başvuru usulü 
kapsamında yaptığı incelemelerde de sürdürmektedir. Yakın tarihli Suat Özcan 
Başvuru bu açıdan çarpıcı bir örnek teşkil eder. Başvurunun konusu, bir devlet 
okulunda öğretmen olarak görev yapan başvurucuya, hakkında açılan idari disiplin 
soruşturması sırasında, mezhebi ile ilgili sorular sorulmasıdır.14 Olaylar silsilesinin 
başlangıcında başvurucu, öğrencileri kendisine karşı kışkırttığı gerekçesiyle, okul 
müdür yardımcısı hakkında şikâyette bulunmuş, soruşturma sonucunda müdür 
yardımcısına disiplin cezası verilmiştir. Ardından müdür yardımcısı, kendisi hakkında 
yürütülen soruşturmada usulsüzlük ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’na şikâyette bulunmuş, bunun üzerine bakanlığın görevlendirdiği müfettişler, 
başvurucu hakkında soruşturma başlatmışlardır. Bireysel başvurunun konusu, bu son 
soruşturma sürecinde, bakanlık müfettişlerinin, yürüttükleri soruşturma esnasında, 
başvurucuya mezhebiyle ilgili sorular sormasıdır.15  

Başvurucu, soruşturma sürecinde mezhebinin sorulmasının, Anayasa’nın 20. 
maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. AYM, 
değerlendirmesinin başlangıcında, olayların başvurucu tarafından hukuki 
nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tasnifini kendisinin takdir 
edeceğine dair yerleşik içtihadına atıf yapmasına rağmen, hukuki sorunu, kimsenin 
inancını açıklamaya zorlanamayacağını düzenleyen Anayasa’nın din ve vicdan 
hürriyeti başlıklı 24. maddesi kapsamında değil, özel hayatın gizliliği kapsamında 
incelemiştir.16 Bu yaklaşım, düşünce ve inancını açıklamaya zorlanmama hakkını 
etkisiz kılan içtihadın devamı olarak nitelendirilebilir.  

AYM’ye göre, kişilerin mezhepsel kökenlerine dair bilgilerin, özel yaşama saygı içinde, 
mahremiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Başvurunun ifadesinin 
alınmasına neden olan soruşturmanın, olayların geçtiği okulda, başvurucunun da dâhil 
olduğu kişilerin ayrımcılık yaptığı iddiasıyla açıldığını belirten AYM; bakanlık 
müfettişlerinin, okulda yapıldığı ileri sürülen ayrımcı uygulamaları ve bunların temelini 
soruşturduklarının altını çizmiştir. Soruşturma esnasında, başvurucuya mezhebine 
ilişkin sorular sorulmuştur, fakat AYM’ye göre “bu nitelikteki bir soruşturmada olayın 
aydınlığa kavuşturulması amacıyla, ilgililere, mezheplerine ilişkin sorular sorulması 
makul karşılanabilir bir durumdur.” İkinci olarak, “mezheplerine ilişkin soruların, 
başvurucunun temel hakkına müdahale edecek şekilde yayıldığı ve soruşturmanın 
amacı dışında kullanıldığı” başvurucu tarafından iddia edilmemiştir. Ayrıca, soruşturma 
sonucunda, başvurucu hakkında bir idari yaptırım kararı da uygulanmamıştır. AYM, bu 
argümanlara dayanarak, başvurucunun mağdur sıfatı taşımadığını belirterek, 
başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezlik kararı vermiştir.17  

AYM’nin görüşünün eleştiriye açık yanı, hukuki sorunu ortaya koyuş şeklidir. Bir 
soruşturma sırasında, kişiye mezhebinin sorulması, onu inancını açıklamaya yönelik 
açık bir zorlama teşkil eder. Bireyin inancına dair bilgiler, özel yaşam hakkı bağlamında 
mahremiyet hakkının koruması altında yer alsa da, inancı açıklamaya zorlama yasağı, 
konuyu spesifik olarak düzenleyen özel norm niteliğiyle, genel nitelikteki özel yaşam 
hakkı karşısında uygulama önceliğine sahiptir.  

Olay, inancını açıklamama hakkı kapsamında değerlendirildiğinde, hakkın ihlal edildiği 
açık bir hal alır. Nitekim bu husus, karara muhalif kalan iki üye tarafından da ortaya 
konmuştur. Muhalif üyelere göre, her ne kadar soruşturmanın amacı başvurucunun 
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dini görüşlerini ve mezhebini sorgulamak olmasa da, böyle bir bilginin soruşturma 
raporunda sunulması başvurucunun dini inancı ve mezhebinin dolaylı ifşası sonucunu 
doğurur. İnancını zorlamama hakkına yönelik bu müdahale, ölçülülük ilkesi açısından 
değerlendirildiğinde, müdahale teşkil eden soruşturmanın kanuni dayanağı bulunduğu 
ve meşru amacının da “eğitim ve öğretim hizmetini belirli bir düzen içinde sağlı olarak 
yürütülmesi” olduğu kabul edilebilir. Fakat olayda, hakka yapılan müdahalenin aracı 
olan mezhep bilgisinin ifşası, söz konusu müdahalenin amacını gerçekleştirme 
noktasında elverişli ve gerekli olmadığı için bir ihlal söz konusudur.18  

Muhalefet şerhinde, inancını açıklamama hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi 
önem taşımakla birlikte, hukuki meselenin inancın dolaylı olarak açıklanması olarak 
nitelendirilmesi eleştiriye açıktır, çünkü başvurucu, inancını dolaylı olarak değil 
doğrudan açıklamak zorunda bırakılmıştır. Aksi bir kabul, inancını açıklamama 
hakkının koruma alanını Anayasa’ya ve İHAS’a aykırı bir şekilde daraltan bir yorum 
olur. Öyle ki, uygulamada bireyi inancını açıklamaya zorlayan durumlar hiçbirinde, 
birey sadece inanç ya da düşüncelerini sorgulamak amacıyla inancını açıklamaya 
zorlanmamakta; bir soruşturma veya dava kapsamında bilgi alma, kimlik bilgilerine dair 
beyanda bulunma, din dersinden muafiyet talep etme ya da yemin yükümlülüğünü 
yerine getirme gibi uygulamalarda, inancını açıklamak zorunda kalmaktadır. Bu 
uygulamaların bir bütün olarak dolaylı zorlama olarak nitelendirilmesi inancını açıklama 
hakkının sağladığı korumayı göreceleştiren bir sonuç doğurur. Bu sorunu aşmak için 
İHAM’ın içtihatlarından yararlanılabilir.  

İHAM’ın içtihatları bir bütün olarak değerlendirildiğinde inancını açıklamama hakkına 
yönelik müdahaleler açısından, doğrudan ve dolaylı zorlamalar şeklinde 
kavramsallaştırılabilecek bir ayrımın kabul edildiği söylenebilir. Nüfus cüzdanlarındaki 
din hanesi ve karnelerde yer alan din dersi bölümlerine dair kararlarında19 İHAM’ın 
ortaya koyduğu üzere; herhangi bir nedenle bireyi inancını açıklamaya zorlamak ya da 
bireyin inancının, damgalanma veya ayrımcılık riski doğuracak şekilde açığa 
vurulmasını sağlayan düzenleme ya da işlemlerle açıklanmasına yol açmak, doğrudan 
zorlamadır ve bu zorlama tek başına inanç özgürlüğünün ihlalini oluşturur. Diğer bir 
deyişle doğrudan zorlamayı hiçbir gerekçe ya da amaç meşrulaştıramaz.  

Dolaylı zorlamalar ise, devletin genel nitelikli yasaları ve uygulamalarından muafiyet 
hakkının bireylere tanındığı durumlarda, bu hakkın kullanımı sırasında ortaya 
çıkmaktadır. Bu tür zorlamaların İHAM önüne de gelen somut örnekleri; kiliseler için 
toplanan vergilerden20 ya da zorunlu din derslerinden muafiyet hakkının kullanımı 
sırasında21 ya da dini yerine resmi yemin edebilme olanağının tanındığı durumlarda,22 
bu hakkın kullanımı sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu örneklerde hukuki düzenleme ya 
da idari işlemlerin konusu ve amacı, bireylerin inançlarının açıklamasını sağlamak 
değildir. Fakat genel nitelikteki bir hukuki düzenlemeden, din ya da inancı gereği 
muafiyet talep eden kişiler, kaçınılmaz olarak bu muafiyet talebine zemin oluşturan din 
ya da inançlarını devlet makamlarıyla paylaşmak durumunda kalmaktadır. Bireyin 
inancını bu şekilde açıklamak zorunda kalması durumunda, inanca dair paylaşılan bu 
bilginin, muafiyetten yararlanılmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanılması ve 
bu amaç dışında ilgisiz kurumlara ya da her hâlükârda kamuya açılmaması önem taşır. 
Eğer inanca dair bilgi genel olarak idari otoritelere ya da kamuya açık hale gelirse, artık 
doğrudan zorlama söz konusu olur ve Sözleşme’nin 9. maddesine aykırı bir durum 
ortaya çıkar. Nitekim Mahkeme, Grzelak v. Polonya kararında, öğrencinin karnesinin, 
din dersine katılmadığı anlaşılacak şekilde düzenlenmiş olmasının tam da bu nedenle 
Sözleşmeye aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Mahkeme’ye göre, “başvurucunun tüm 
eğitim sürecini kapsayan karnelerinde yer alan din/ahlak başlıklı derse ait bir başarı 
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notu bulunmaması, … haksız bir damgalama biçimi oluşturur.”23 Gerçekten de 
başvurucu, zorunlu din dersinden muafiyet hakkını kullanması durumunda karnesine 
işlenen bilgiler nedeniyle, sahip olduğu inancı ya da bir inanca sahip olmadığını, özel 
ve devlet kurumlarıyla hayatı boyunca paylaşmak zorunda kalmaktadır. 

Suat Özcan başvurusu, AİHM’in içtihadı ışığında değerlendirildiğinde, doğrudan bir 
zorlamanın varlığının kabulü gerekir. Başvurucu, herhangi bir yasal yükümlülükten 
inancı nedeniyle muafiyet talep etmemekte, muafiyet talebine temel oluşturan inancını 
idari makamlarla paylaşmak zorunda kalmamaktadır. Başvurucu, mezhep temelli 
ayrımcılık yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen bir soruşturma sırasında, inancını 
açıklamak zorunda bırakılmaktadır. Ayrımcılık iddiası açısından soruşturulması 
gereken husus, başvurucunun eğitim ve idari faaliyetleri sırasında söz, eylem, işlem 
ya da davranışlarıyla ayrımcılık yapıp yapmadığıdır. Bu noktada bireyin inancı, 
soruşturulan hukuki sorunla ilgisizdir, bu nedenle, hukuki yükümlülükten muafiyet 
talepleri sırasında inancın açıklanmak zorunda kalınması durumuyla da bir kıyas söz 
konusu olamaz. Aksi bir yaklaşım, bireyin sadece inancının değil, ideolojisinin, 
etnisitesinin, cinsiyetinin ya da cinsel yöneliminin de -bu temellerin herhangi birinde var 
olduğu ileri sürülen ayrımcılık iddiasıyla ilgili bir soruşturmada- açıklanması gereken 
bilgiler olduğunun kabulünü gerektirir. Örneğin cinsel yönelim temelinde ayrımcılık 
iddiasıyla yapılan bir soruşturmada, ayrımcılık yaptığı iddia edilen kişinin cinsel 
yöneliminin sorgulanması meşru hale gelir. Oysa tüm bu örneklerde, hakkında 
ayrımcılık iddiası ileri sürülen bireyin kişisel ve kimlik özellikleri, hukuki mesele 
açısından önemsizdir.  

Son olarak, AYM’nin çoğunluk görüşünde yer alan iki hususa da değinmek gerekir. 
AYM, soruşturma sırasında elde edilen mezhep bilgisinin, soruşturmanın amacı 
dışında kullanılmadığı ya da kamusallaştırılmadığını vurgulamış, ayrıca soruşturma 
sonucunda başvurucunun bir idari yaptırım ile karşılaşmadığını belirterek, mağdur 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Başvurunun konusu bir soruşturma sırasında inancın 
doğrudan açıklanması olduğu için, dolaylı zorlama örnekleri açısından incelenmesi 
gereken, elde edilen inanca dair bilginin kamusallaşma derecesi, bu başvuru açısından 
dikkate alınacak bir husus değildir. Ayrıca inancını açıklamama hakkının koruması, 
inancın açıklanması sonucunda bir yaptırım uygulanması durumunda geçerli hale 
gelmez. Bu hakkın koruduğu hukuki değer, bireyin inancına dair bilgileri açıklamaya 
zorlanmaması, böylelikle ayrımcılık ya da yaptırım tehdidine karşı etkin bir koruma 
sağlanmasıdır.  

Sonuç 

İnancını açıklamama hakkı, inanç özgürlüğünün özünde yer alan öğelerden biridir ve 
bu niteliğiyle dokunulmaz niteliktedir. Bu hakkın önemi, otoriter ve özellikle de totaliter 
rejim deneyimleri ışığında daha kolay kavranabilir. Bireylerin düşünce ve inançlarını 
açıkladıkları için baskıya maruz kalmaları bu tür rejimlerin önemli bir özelliğini 
oluşturmakla birlikte, rejimlerin ayırt edici yanlarından biri olarak, bireylerin inanç ve 
düşüncelerini açıklamaya zorlanması ön plana çıkar. Bu zorlamalar, özellikle rejimin 
desteklediği inanç ve düşüncelerin bireyler tarafından benimsendiğinin açıklanmasına 
yönelik olarak gerçekleştirilir. Böylelikle aslında farklı inanç ve düşüncelere sahip 
bireylerin de bu rejimleri ya da rejimlerin desteklediği inanç ve düşünce sistemlerini 
görünüşte de olsa onaylaması sağlanır. Rejimin ve toplumun belirli bir çoğunluğu 
tarafından desteklenen inanç ya da düşüncelerin baskı ve etkisi karşısında, farklı inanç 
ve düşünceye sahip bireyler ya rejimin doğrularını kabul ederek kanaatlerini bu yönde 
açıklamak zorunda kalır ve özerk bir birey olma vasfını yitirir ya da kanaatlerini 
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açıklamaz veya doğru bir şekilde açıklar, bu defa da ayrımcı uygulamalara maruz kalır. 
Bu ikinci olasılığın gerçekleşmesi durumunda rejimin ve toplumun doğrularını 
tekrarlamayan ya da bu doğrulara aykırı kanaatleri dile getiren bireyler, toplumsal 
dışlama ya da ceza yargılaması süreçlerine maruz kalabilir. Bu anlamda bireyin inanç 
ve düşüncesini açıklamaya zorlanması, inanç ve düşüncesinden dolayı 
cezalandırılması sürecinin adeta ilk aşamasıdır.  
Bu tehlikeler karşısında, 1982 Anayasası’nda, gerek inanç, gerekse düşünce 
özgürlüğü açısından bireylerin kanaatlerini hiçbir sebep ve amaçla açıklanmaya 
zorlanmayacaklarının güvence altına alınması ve olağanüstü hallerde 
dokunulamayacak çekirdek hak kategorisi kapsamında tanımlanması önemli hukuki 
kazanımlar olarak dikkat çeker. Bu güvencelere rağmen, AYM’nin içtihadının bu hukuki 
durumu göz ardı etmesi özellikle sorunludur. AYM’nin, inancını açıklamama hakkının 
sağladığı korumayı Anayasanın lafzi, sistematik ve sisteme uygun yorumu aracılığıyla 
anlamlandırması bu sorunun aşılması açısından önem taşır.  
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