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Bireysel Başvuru Kararlarında Demokratik Toplumda Gereklilik Ölçütü1 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) 8 ila 11. maddeleri; özel hayat ve aile 
hayatına saygı hakkı; düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve toplanma ve 
dernek kurma özgürlüğüne yönelik sınırlama rejimini açıkça düzenlemektedir. “Nitelikli 
haklar” olarak isimlendirilen bu haklar bu yönleriyle hakkında sınırlama öngörülmeyen 
işkence ve kötü muamele yasağı ya da kölelik yasağı gibi mutlak haklardan ayrılmaktadır. 
Nitelikli hakları düzenleyen söz konusu maddelere göre, bu haklara yönelik müdahaleler 
ya da sınırlamaların İHAS’a uygunluğu, i) yasayla öngörülmüş olma ii) sayılan sınırlama 
nedenlerinden en az birine dayanıyor olma ve iii) demokratik toplumda gerekli olma 
koşullarına bağlıdır. 

Anayasa, Sözleşme’ye benzer biçimde ve “pozitifleşmiş öz güvenceleri” olarak 
tanımlanan kimi dokunulmaz, mutlak nitelikli hak ve özgürlük alanları yaratmaktadır.2 
Bunun dışındaki düzenleme biçimlerinde ise çoğunlukla özel sınırlama nedenleri ya da 
neden belirtmeksizin kanunla sınırlamayı tercih etmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanabilir olduğu hallerde, Anayasa’nın 13. maddesinde ortaya konulan ölçütler 
belirleyici olmaktadır. Hakkın özüne dokunma yasağı ve hak ve özgürlüklerin ancak 
kanunla sınırlanabileceği kuralının yanı sıra, Anayasanın sözü ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygunluk ölçütleri 
maddede açıkça belirtilmiştir. Sözleşme’nin “demokratik toplumda gereklilik” olarak ifade 
ettiği ölçüt, Anayasa’da “demokratik toplum düzeninin gerekleri” şeklinde yer almakta ve 
maddenin ilk halinden bu yana varlığını korumaktadır. Hakkın özü, laik Cumhuriyetin 
gerekleri ve ölçülülük ilkesi ise maddeye 2001 yılında yapılan değişiklik ile eklenmiştir.  

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulünde geride bıraktığımız dört yılda, nitelikli 
haklara ilişkin bireysel başvuruların değerlendirilmesinde demokratik toplumda gereklilik 
ölçütü Mahkeme tarafından sıkça kullanılmıştır. Ancak bu ölçütün nasıl yorumlandığı ve 
somutlaştırıldığı önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Özel sınırlama nedenleri 
içeren (nitelikli) haklara ilişkin dört yıl içinde verilmiş pek çok karara değinecek olan bu 
kısa makale, Mahkeme’nin demokratik toplumda gereklilik ölçütüne getirdiği yorum ve 
uygulamanın kısa bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır.  

Demokratik Toplumda Gereklilik Nedir? 

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kararlarında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
(İHAM) kararları ve soyut-somut norm denetimi kararlarını takip ederek demokrasiyi 
“temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimler” 
olarak tarif etmekte ve demokratik toplum ölçütünün çoğulculuk, hoşgörü, açık fikirlilik ve 
tolerans temelinde yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir.3 Çoğunluğun fikirlerine 
karşı muhalif ve azınlıkta kalan fikirlerin korunması da Mahkeme’ye göre çoğulculuk, açık 
fikirlilik ve hoşgörü değerlerinin ve demokratik toplumun gereğidir.4 Mahkeme, ifade 
özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve sendika hakkının demokratik toplum için 
önemini özellikle vurgulamıştır. Mahkeme’ye göre, “ifade, örgütlenme ve sendikal 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler demokrasiye hizmet edemez ve hatta 
tehlikeye düşürür.”5 
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Mahkeme’ye göre, demokratik toplumda gereklilik ölçütü, sınırlamanın zorunlu ya da 
istisnai tedbir niteliğinde olmasını, başvurulabilecek en son çare ya da alınabilecek en son 
önlem olmasını ifade etmektedir.6 Sınırlama, tıpkı Strasbourg içtihatlarında belirtildiği gibi 
zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca yönelik olmalıdır.7 Anayasa Mahkemesi, bu ölçüt ile 
ölçülülük ilkesi arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu da belirtmektedir.8 Ancak, demokratik 
toplumda gereklilik ve hakkın özüne dokunma yasağı arasındaki ilişki, bireysel başvuru 
içtihadında Mahkeme tarafından net bir şekilde ortaya konamamış gözükmektedir. 
Mahkeme, bazı kararlarında bu ikisi arasında hiyerarşik bir ilişki kurmakta ve hakkın özüne 
dokunan sınırlamaların evleviyetle demokratik toplum düzeninin gereklerine de aykırı 
olacağını belirtmektedir. Buna göre, hakkın özüne dokunan sınırlamaların ayrıca 
demokratik toplum düzenine ve ölçülülük ilkesine aykırı olup olmadığının 
değerlendirilmesine gerek yoktur.9 Bazı kararlarda bu iki ölçüt birbirinin yerine geçecek 
şekilde kullanılmakta10, bazı kararlarda ise demokratik toplumda gereklilik incelemesi 
öncelikli olarak hakkın özü ölçütüne göre yapılmaktadır.11 Ancak, hakkın özüne dokunma 
yasağını bu şekilde ölçülülük ya da demokratik toplumda gereklilik ölçütlerine 
dayandırmanın, bu yasağın getirdiği mutlak koruma alanına uygun bir yorum 
olmayacağını vurgulamak gerekir.12 Mahkeme’nin yaşadığı bu karışıklık, hakkın özü 
ölçütünün içeriğini somutlaştırma konusunda daha önceki soyut-somut norm denetimi 
kararlarında da tutarlı ve net bir tutum sergileyememiş olmasından kaynaklanıyor 
olabilir.13  

Bireysel başvuru kararlarının büyük çoğunluğunda demokratik toplumda gereklilik ölçütü 
ile iç içe geçmiş olan ölçülülük ilkesi, amaç ve araç arasındaki dengeli ilişkiyi ifade 
etmektedir. Mahkeme’ye göre ölçülülük denetimi, “ulaşılmak istenen amaçtan yola 
çıkılarak bu amaca ulaşılmak için seçilen aracın denetlenmesidir”.14 Ölçülülük ilkesinin 
hangi alt unsurları barındırdığı hususunda ise kararlar arasında uyuşmazlık göze 
çarpmaktadır. Kararların çoğunluğunda ölçülülük ilkesi, seçilen müdahalenin amaca 
ulaşmak için elverişli, gerekli ve orantılı olması şeklinde anlaşılmaktadır.15 Ancak, özellikle 
aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına ilişkin bazı kararlarda gereklilik unsurunun 
zorunluluk olarak ifade edildiği de görülmektedir.16 Örneğin Marcus Frank Cerny kararında 
ifade edildiği şekliyle, “ölçülülük ilkesi, sınırlama için kullanılan aracın sınırlama amacını 
gerçekleştirmeye uygun olmasını ifade eden elverişlilik, sınırlayıcı önlemin sınırlama 
amacına ulaşmak bakımından zorunlu olmasına işaret eden zorunluluk ve araçla amacın 
orantısız bir ölçü içinde bulunmaması ile sınırlamanın ölçüsüz bir yükümlülük getirmemesi 
anlamına gelen orantılılık unsurlarını içermektedir.”17 

Kamu makamlarının takdir payı ve “ilgili ve yeterli” gerekçe sunma gerekliliği 

İHAM, sınırlamanın gerekli olup olmadığını belirleme konusunda taraf devletlerin belli bir 
takdir payı olduğunu kabul etmektedir. Bu takdir payının genişliğine göre İHAM, ulusal 
idari otoritelere ya da yargı makamlarının değerlendirmelerine öncelik tanımaktadır. 
Anayasa Mahkemesi de benzer şekilde kamusal makamların bir hakkın sınırlandırılması 
sürecinde belli bir takdir payı olduğunu kabul etmekte ve bunun her bir olay özelinde ayrı 
bir kapsama sahip olduğunu ifade etmektedir. Mahkeme’ye göre bu takdir payı; hakkın 
veya hukuksal yararın niteliği, bunun birey bakımından önemi ve devletin pozitif 
yükümlülüklerine bağlı olarak daralmakta ya da genişlemektedir.18 
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Anayasa Mahkemesi’nin, takdir payının kapsamını belirlemede hakkın önemini dikkate 
aldığı görülmektedir. Buna gösterilecek ilk örnek, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin 
bireysel başvuru kararlarıdır. Bu kararlarda Mahkeme, takdir payının kapsamını ilkesel 
olarak belirtmektedir. Buna göre, kamunun çıkarlarına ya da toplumsal sorunlara ilişkin 
açıklama ve tartışmalara yönelik müdahalelerde kamu makamlarının dar bir takdir payı 
vardır.19 Bu ifadelerin “ırkçılık, nefret söylemi, savaş propagandası, şiddete teşvik ve 
tahrik, ayaklanmaya çağrı veya terör eylemlerini haklı göstermek” gibi bir içeriğe sahip 
olması durumunda ise takdir payı genişlemektedir.20 İkinci bir örnek özel yaşamın gizliliği 
hakkı ile ilgili kararlardır. Mahkeme’ye göre, “özel yaşamın gizliliği hakkının cinsellik ve 
mahremiyet hakkı gibi yönleri söz konusu olduğunda takdir yetkisinin daha dar tutulması 
gerekmekte olup bu alanlara yönelik müdahalelerin haklı olduğunun kabul edilebilmesi 
için özellikle ciddi gerekçelerin varlığı şarttır.”21 

Takdir payını belirlemede bir diğer ölçüt, ilgili kamusal makamın faaliyet alanıdır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik işlem ve eylemlerin ele alındığı başvurularda 
Mahkeme, takdir payının “personel rejimi gibi sıkı kural ve şartlara tabi bir alanda, kamu 
makamlarının faaliyetin niteliği ve sınırlamanın amacına göre” geniş olacağını 
belirtmiştir.22 Benzer şekilde, cezaevi idaresinin takdir payının belirlenmesinde de faaliyet 
alanının rol oynadığını görmekteyiz. Mahkeme’ye göre, cezaevinde suçun önlenmesi, 
güvenliğin ve disiplinin sağlanması amaçları çerçevesinde idarenin takdir alanı geniştir ve 
hükümlülerin bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğüne yönelik sınırlamaların geniş 
yorumlanması gerekir.23 

Takdir payının geniş olması, tek başına müdahaleyi haklı kılmayacaktır. İHAM içtihadında, 
müdahalenin demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük ilkelerine uygun olduğunu 
gösterme yükümlülüğünün taraf devletlerin üzerinde olduğu kabul edilmiştir.24 Bununla 
paralel olarak, Anayasa Mahkemesi de müdahaleye neden olan idari makamların ve 
derece mahkemelerinin kararlarının söz konusu ilkelere uygunluğunu inandırıcı bir şekilde 
gerekçelendirmesini istemektedir.25 Gerekçenin, somut olayın koşullarına göre “ilgili ve 
yeterli” olması gerekir.26 

Anayasa Mahkemesi, hükümlülerin haberleşme özgürlüğünün söz konusu olduğu 
başvurularda, cezaevinde güvenliği ve düzeni başvurucuya gönderilen mektupların imha 
edilmesini gerektirecek boyutta tehlikeye sokacak koşulların var olduğuna dair 
gerekçenin, ceza infaz kurumları ve derece mahkemelerinin kararlarında sunulamadığına 
karar vermiştir.27 Benzer bir akıl yürütmeyle, TBMM’ye bir kilometre mesafe yakınlıkta 
hiçbir yerde toplantı veya gösteri düzenlenemeyeceğine ilişkin yasa hükmünün tartışıldığı 
Osman Erbil kararında Mahkeme, her somut olayın koşullarının değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Buna göre, kamu otoritelerinin şekli bir bakış açısı ile yalnızca 
toplantının yasaya aykırı olduğuna dayanarak başvurucunun toplantı ve gösteri 
özgürlüğüne müdahalesi haklı görülmemiştir.28 Yasal dayanağın tek başına ilgili ve yeterli 
gerekçe olamayacağını ortaya koyan bu karar, Mahkeme’nin eleştirilere konu olan toplantı 
ve gösteri özgürlüğüne ilişkin karnesini iyileştirdiğini de göstermektedir.29  
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Üçlü Test: Elverişlilik, Gereklilik ve Orantılılık 

Anayasa Mahkemesi ölçülülük ilkesini elverişlilik, gereklilik ve orantılılık unsurlarını 
içerecek şekilde tarif etmektedir. İlk unsur olan elverişlilik, güdülen amaç ile seçilen araç 
arasında bir nedensellik bağının olmasını gerektirir. İkinci unsur, güdülen amaca ulaşmayı 
sağlayacak aynı düzeyde etkili, fakat hak ve özgürlükler açısından daha az sınırlayıcı bir 
aracın bulunmamasını ifade eder. Bir başka ifadeyle, seçilen araç mevcut koşullar içinde 
amaç için en uygun seçenek olmalıdır. Üçüncü unsur olan orantılılık ise, farklı menfaatler 
arasındaki dengeyi ya da karşılıklı ilişkiyi ifade etmektedir.30 

İHAM’ın demokratik toplumda gereklilik ölçütünü bu üç unsurdan sonuncusuna indirgediği 
ve dengeleme yöntemini benimsemeye daha yatkın olduğu belirtilmektedir.31 Anayasa 
Mahkemesi’nin de benzer bir eğilim içinde olduğu söylenebilir. Bu üçlü testin bir bütün 
halinde ve aşamalı olarak uygulandığı bir bireysel başvuru kararına rastlanmamıştır. Bu 
açıdan Mahkeme, soyut-somut norm denetimi kararlarındaki eksikliği devam 
ettirmektedir.32 Ancak her bir testin tekil olarak Mahkeme tarafından nasıl uygulandığına 
farklı kararlardan örnekler verilebilir. 

İlk olarak, amaç ile araç arasındaki nedensellik bağını belirlemede Anayasa 
Mahkemesi’nin özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarında net ölçütler benimsediği 
görülmektedir. Abdullah Öcalan kararı bu açıdan incelemeye değerdir. Başvurucunun 
yazdığı kitabın nüshalarının toplanıp imha edilmesi şeklindeki müdahale, ilk derece 
mahkemeleri tarafından söz konusu kitapta terör örgütü propagandası yapıldığı 
gerekçesine dayandırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu gerekçenin haklılığını belirlemek 
için kitapta yer alan ifadeler ile bunların ifade edildiği bağlam, kitabın yazarının kimliği, 
yazılma zamanı, amacı, muhtemel etkileri ve kitaptaki diğer ifadelerin tamamının bir bütün 
olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur.33 Böylece müdahale ile terör örgütü 
faaliyetlerinin önlenmesi şeklindeki amaç arasında uygun bir ilişki olup olmadığı sorusu 
bağlamsal ölçütlere göre çözülmüştür. Bu ölçütler daha sonra ifade özgürlüğüne ilişkin 
pek çok kararda da kullanılmıştır.34  

İkinci olarak Mahkeme, aracın amaç için gerekli olup olmadığının değerlendirilmesinde 
alternatif araçların varlığını sorgulamıştır. Başvurucunun elektromanyetik cihazdan geçtiği 
sırada güvenlik gerekçesiyle pardösüsünü çıkarmaya zorlanmasının söz konusu olduğu 
Esra Nur Özbey kararı bu açıdan önemli bir örnektir. Mahkeme, başvurucunun kadın 
güvenlik görevlisi tarafından elle aranması mümkünken, herkesin göreceği şekilde 
kıyafetini çıkarmaya zorlanmasını demokratik toplumda gereklilik ölçütüne uygun 
görmemiştir.35 Kişinin dini sembol ya da kıyafetinden kaynaklanan farklılığını 
uyumlaştıracak alternatif araçların denetimi konusunda Strasbourg içtihadının zayıf 
olduğu söylenebilir.36 Anayasa Mahkemesi gereklilik testini bu yönden kurarak önemli bir 
adım atmıştır. 

Üçüncü unsur olan orantılılık unsurunun diğer unsurlara kıyasla daha sık kullanıldığı 
söylenebilir. Mahkeme, pek çok kararda başvurucunun müdahale edilen hakkı ile kamu 
yararı ya da kamu düzeni arasında “makul”, “ölçülü” ya da “adil” bir dengenin kurulması 
gerektiğinden bahsetmektedir.37 Bazı kararlarda bu dengenin “sınırlandırmayla 
ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı” arasında 
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kurulacağı belirtilmektedir.38 Özellikle aile hayatına saygı hakkına ilişkin bazı kararlarda 
ise denge “çocuğun, anne babanın ve kamu düzeninin yarışan menfaatleri” arasında 
kurulmaktadır.39  

Kamusal ve bireysel menfaatler arasındaki dengeden bahseden bu kararlarda, bu 
dengenin hangi ölçütlere dayandığı net bir biçimde ortaya konamamıştır. Ölçülülük 
ilkesinin bu şekilde birey ve kamu arasında çatışan menfaatlerin dengelenmesi yöntemine 
indirgenmesinin temel hak ve özgürlükleri tehlikeye düşüreceği yönünde haklı endişeler 
dile getirilmiştir.40 Temel hakların kamu yararı ve kamu düzeni gibi muğlak kavramlarla 
karşı karşıya getirildiği durumlarda, bu ilişkiyi somutlaştıracak ölçütlerin yokluğu sorunlu 
görünmektedir. 

Dengelemenin birbiriyle yarışan iki hak arasında yapılması durumunda ise çeşitli ölçütler 
karşımıza çıkmaktadır. İfade özgürlüğü ve şeref ve itibarın korunması hakkı arasındaki 
dengelemede “a) basında yer alan yazı veya ifadelerin kamuoyunu ilgilendiren genel 
yarara ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı, b) hedef alınan kişinin tanınmışlık düzeyi ve 
yazının amacı, c) ilgili kişinin yayından önceki davranışı, d) bilginin elde edilme yöntemi 
ve doğruluğu, e) yayının içeriği, biçimi ve sonuçları ile f) yaptırımın ağırlığı” ölçütleri 
üzerinde durulmaktadır.41  

Yaptırımın niteliği ve ağırlığı, orantılılık unsurunun değerlendirilmesinde Mahkeme 
tarafından tüm özel sınırlama nedeni içeren nitelikli haklar için ortak olarak uygulanan tek 
ölçüttür. İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve sendika hakkına ilişkin 
kararlarda, başvurucuların süregelen soruşturmalar ya da hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararlarıyla ceza tehdidi altında bulunmalarının yaratacağı “caydırıcı etki” 
müdahalenin orantısız sayılması sonucunu doğurmaktadır.42 Başvurucuların iş 
sözleşmesinin yenilenmemesi43, sözleşmenin feshi44 ve kademe ilerlemesinin 
durdurulması şeklindeki disiplin yaptırımı45 da bu açıdan orantısız müdahaleler olarak 
görülmüştür. 

Sonuç 

Anayasa Mahkemesi, demokratik toplumda gereklilik ölçütünü yorumlarken demokratik 
toplumun tarifi, ölçülülük ilkesinin unsurları, kamusal otoritelerin takdir payının nasıl 
belirleneceği ve ispat yükümlülüğü konusunda İHAM ve soyut-somut norm denetimi 
kararlarıyla genel olarak uyum içindedir. Ancak, ölçülülük ilkesini elverişlilik, gereklilik ve 
orantılılık olarak kabul etmekle beraber, uygulamada tam olarak bu üçlü teste riayet 
etmemektedir. Bu eğilim, Mahkeme’nin soyut ve somut norm denetimindeki benzer 
eksikliğini bireysel başvuruda da sürdürdüğünü göstermektedir. Mahkeme’nin orantılılık 
unsurunu, birey ve kamu menfaatlerinin ağırlıklarının dengelenmesi şeklinde ifade ettiği 
kararlarında ise bu dengeleme yönteminin hangi alt ölçütlere dayandığını açıkça 
gösterdiği de söylenemez. 
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