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DEĞER YARGILARININ ANAYASALLAŞMASI 

ELİF EREN 

ÖZ 

Değer yargıları ile hukuk arasında sıkı bir ilişki vardır. Subjektif karakterli olan 

değer yargılarının hukuka nasıl yansıdıkları,  topluma hakim değer yargılarının 

hukuku nasıl şekillendirdiği hem felsefi hem de hukuki açıdan önem arz eden 

meselelerdir. Bu meseleleri incelerken özellikle ahlak, etik, kültür ve din gibi değer 

yargılarını oluşturan temel etmenler incelenmeyi gerektirmektedir zira, kişinin 

hayatında yönünü belirlemesine yardımcı olan ve adeta pusula görevi gören değer 

yargıları, bu dört temel olgu ile oluşmaktadır. Anayasal metinlerde ise, bu dört temel 

değer yargısına artık doğrudan rastlanmasa da; değer yargılarının birer yansıması 

olarak insan onuru ve insan haklarını, anayasaların “temel değerleri” olarak 

görebiliriz. 

 

VALUES IN CONSTITUTIONS 

ELİF EREN 

ABSTRACT 

Between law and values exists a very strong bond. In terms of legal and 

philosophical thought, it is of great importance to understand in what kind of relation 

values, which are subjective in their nature, and laws stand to each other. For this 

purpose it is necessary to discuss main values such as morals, ethics, religion and 

cultures as they are like compasses that help to find someone’s way in life. As it is 

almost impossible to find these four values in constitutions, we preferred to discuss 

the reflections of them, such as the human dignity and human rights as fundamental 

values in constitutions. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada, öncelikle değer yargıları ile hukuk arasındaki ilişki ele alınmış ve 

bu teorik temel üzerinden, hukuk sistemlerinin en temel metinleri olan anayasalarda 

değer yargılarının yansımaları incelenmiştir. Bu bağlamda ahlaki bir değer yargısı 

olarak insan onuru olgusu ve anayasaların “temel değerleri” olarak insan hakları, bu 

çalışmaya konu edilmiştir. Değer yargılarının anayasaya yansımasını somutlaştırmak 

amacıyla ise, çeşitli ülkelerin mahkeme içtihatlarına ve özellikle Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi içtihatlarına yer verilmiş ve satır aralarından değer yargıları ile 

ilgili çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 

 Çalışmamın her satırını ayrı bir dikkatle okuyan, desteğini ve tavsiyelerini 

esirgemeyen tez danışmanım, hocam Doç. Dr. Hüseyin Özcan’a teşekkürlerimi 

sunuyorum. Ayrıca, derin bilgisini ve deneyimini benimle paylaşan Prof. Dr. 

Hüseyin Hatemi’ye ve konuya ilişkin değerli yorumlarını esirgemeyen, zor 

zamanlarımda bana destek çıkan Yard. Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk’e teşekkürü 

bir borç addediyorum.  

Son olarak, bu çalışma henüz taslak aşamasındayken beni cesaretlendiren ve bana 

güven veren değerli hocam Doç. Dr. Murat Yanık’a da teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Değer yargılarına; bir hukuk sisteminde hem anayasalar, kanunlar ve sözleşmeler 

gibi hukuki metinlerinde rastlandığı gibi, temel görevleri bu metinleri yorumlamak 

suretiyle hukukun gelişmesini sağlayan mahkemelerin kararlarında; ya doğrudan bir 

atıf şeklinde ya da satır aralarında rastlamak mümkündür.  

Bu açıdan çalışmanın birinci bölümünde öncelikle ahlak, etik, kültür ve din birer 

değer yargısı olarak ele alınmıştır. Her bir başlık altında, söz konusu değer yargısı 

tanımlanmış ve hukuk ile olan ilişkisi incelenerek değer yargısı gibi soyut bir kavram 

somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde dört temel değer yargısını açıklamak 

suretiyle, ikinci ve üçüncü bölümlerde incelenmiş olan  konulara teorik bir temel 

oluşturulmuştur. 

İkinci bölümde, spesifik olarak anayasalar bağlamında değer yargıları ele 

alınmıştır. Anayasalarda, değer yarılarına en çok rastlanan bölümler olan başlangıç 

bölümleri, başka ülkelerin başlangıç bölümleri de ele alınmak suretiyle incelenmiş ve 

başlangıç bölümlerinde yer verilen değer yargılarına bakılarak bir devletin karakteri 

hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Anayasalar bağlamında, bir diğer değer 

yargısı olarak insan onuru ele alınmıştır. Birçok görüşe göre en temel değer yargısı 

ve diğer tüm insan haklarının kaynağı olarak görülen insan onuru, çeşitli 

mahkemelerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda ele alınmıştır. Bir diğer değer 

yargısı olarak insan hakları ele alınmış ve bu açıdan temel hak ve hürriyetler, 

anayasalarda yer alan birer “temel değer” olarak irdelenmiştir. Bu bağlamda sırasıyla 

yaşam hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ve ifade özgürlüğü birer değer yargısı olarak 

tek tek ele alınmıştır. 

Son bölümde, kendisini bir değerler topluluğu olarak tanımlayan Avrupa Birliği, 

Avrupa Birliğini oluşturan temel sözleşmeler ve birliğin temel yargılama makamı 

olan Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları incelenmiş ve birliğin üzerine inşa 

edildiği temel değerler ele alınmıştır. Avrupa Konseyi’nin yargı organı olan Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da yer verilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

DEĞER YARGILARININ ETİK, AHLAK, KÜLTÜR VE DİN 

ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRMESİ 

 

A- Değer Yargıları 

 

Değer yargılarından bahsedebilmek için öncelikle değer yargısı kavramını 

anlamak gerekmektedir. Değer yargısı kavramı açıklandıktan sonra sırasıyla değer 

yargılarının değişim süreci ve değer yargıları ile hukuk arasındaki ilişki 

incelenecektir. 

1- Değer Yargısı Kavramı 

 

Değer yargıları, kişinin genel olarak yönünü belirlemesi ve topluluk 

mensuplarının kendilerini birbirine bağlayan bağları açısından önem arz 

etmektedirler.1 

İnsanların hayata bakışları, davranışları, olayları ele alışları hep benimsemiş 

oldukları değer yargıları çerçevesinde gerçekleşmektedir. İnsanlar hayatlarını bu 

değer yargıları üzerine inşa eder ve yine bu değer yargıları doğrultusunda yaşarlar. 

Bu değer yargıları da, insanın olaylara ilişkin tutumu, davranışları ve dış dünyayı 

algılayıp “değerlendirmesi” sonucu oluşmaktadır. Yani değer yargıları, bir 

“değerlendirme” işleminin ürünüdürler.2 Değer yargıları, insan davranışlarının 

değerlendirilmesi sonucu varılan yargılardır. Mesela bir insan davranışının iyilik 

temelinde değerlendirilmesi durumunda, bir değer yargısından söz edilecektir.3 

Genel olarak değer yargıları, toplumun ya da tek başına bireyin bir konu hakkında 

takındığı temel tutumlardır. Toplum veya kişi sahip olduğu değer yargılarının 

doğruluğuna kesin bir şekilde ikna olmuştur.4 

                                                 

1 Wolfgang Brezinka, Glaube, Moral und Erziehung, Konstanz, Ernst Reinhardt Verlag,1992, s.143. 
2 İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1998, s. 7. 
3 A.e., s. 7.  
4 Philipp Wallau, Die Menschenwürde in der Grundrechtsordnung der Europaeischen Union, 

Göttingen, V&R unipress GmbH, 2010, s. 21. 
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Pozitivist hukuk düşüncesine göre değer yargıları bilinebilir şeyler değildir. Yani 

pozitivist düşünce, basitçe değer yargılarını inkar etmektedir. Buna göre değer 

yargıları ya hiç yokturlar, yahut var olmakla birlikte bir çok faktöre bağlı olarak 

değişken oldukları için görecelidirler. Değer yargıları, kendinden içkin bir şekilde 

“doğruyu” ifade etmezler. Zira değer yargıları kişiden kişiye, toplumdan topluma, 

zaman ve mekana göre değişiklik arz ederler. Her bir değer yargısının onu 

benimsemiş olan kişiye doğru gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ancak, değer 

yargısının doğruluğuna yönelik varsayım mutlak, yani herkes ve her durum için 

geçerli değildir. Değer yargıları bu sebepten ötürü görecelidir. Bu görecelilik farklı 

açılardan kendini belli eder. Değer yargılarının zamana, topluma ve mekana göre 

değişiklik göstermesi göreceliliğin bir boyutu iken, bir değer yargısının “doğru” ya 

da “yanlış” olarak nitelendirilmesi için rasyonel bir gerekçenin bulunmaması bu 

göreceliliğin bir diğer boyutuna işaret etmektedir.5 

Günlük yaşantımızda iyi, adil, basiretli ve dürüst davranışları; kötü, adaletsiz, 

düşüncesiz ve yalan yanlış davranışlara üstün tutarak sahip olduğumuz değer 

yargılarını yansıtmaktayız. Bu tür değer yargılarının oluşmasının ampirik bir temeli 

vardır. Bir şeyin adaletsiz yahut yanlış olduğunu salt görerek, duyarak yahut 

dokunarak anlamak mümkün değildir. Bir değer yargısı, sadece duyu organlarının 

deneyimleri yahut makul/akla uygun hükümler sonucu oluşmaz. Aksine bir değer 

yargısı, asli olarak bir deneyim/tecrübe sonucu şekillenir. Mesela bir çocuk, yalan 

söylemenin kötü bir şey olduğunu, ancak yalan söylediği zaman büyükleri tarafından 

gördüğü farklı muamele sonucu idrak etmektedir.6 Değer yargıları örnekte de 

görüldüğü üzere, yaşantımızdaki deneyimler sonucu oluşmaktadır. Değer yargısı, 

yapılan “değerlendirme” ile yakından ilgilidir. Her insanın hayatın olağan akışı 

içinde hiç durmadan bir şeyleri değerlendirme sürecinde olduğu göz önünde 

bulundurulursa kişinin çeşitli değerlendirmeler sonucunda oluşan “dünyaya bakış 

açısı”, aynı zamanda değer yargılarının bir yansıması şeklinde görülebilir. Kişi, 

daima bir şeyleri tecrübe ettiği ve faaliyet halinde bulunduğu için aynı zamanda 

                                                 

5 Kemal Gözler, “Tabii Hukuk ve Hukuki Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, Muhafazakar 
Düşünce, Yıl 4, Sayı 15, Kış 2008, s. 86. 

6 Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie, München, Verlag C.H.Beck, 1994, s. 131. 
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sürekli bir değerlendirme ve yargılama sürecinin de içindedir. Bu daimi tecrübe ve 

yaşantı hali dikkate alınırsa, kişinin bir olay veya durum karşısında değer yargısından 

yoksun bir şekilde tutum almasının oldukça zor olduğu söylenebilir.7 

Her ne kadar her türlü değer yargısından müstesna bir şekilde olayların ele alınışı 

zor gibi görünse de, halen değer yargısı kavramı üzerindeki belirsizlik sürmektedir.  

Bu terimin toplumsal kullanımda olduğu kadar bilimsel anlamda birçok farklı olay 

için kullanılması, değer yargısı kavramı üzerindeki muğlaklığı arttırmıştır. Örneğin 

değer yargısı kelimesi, değeri ölçülebilen her türlü emtia için, kural, amaç, araç, 

ölçüt, ideal, ilke, ilgi alanı, tavır ve insanoğlu için sübjektif ya da objektif olarak 

önem arz eden her şey için kullanılmaktadır. Yine insanlar, kendilerini motive 

ettiğini düşündükleri, kendilerine yol gösteren, yol göstermesi gerektiğine inandıkları 

her şeyi birer “değer yargısı” olarak görmektedirler.8 

Tüm zamansal ve mekansal farklılıklara rağmen ortak bir takım “değer 

yargılarından” bahsetmek mümkündür. Örneğin “dürüst olmak, başkalarına zarar 

vermemek, adil olmak, sadık olmak, yardımseverlik” gibi değer yargıları toplumlar 

arasındaki farklılıklara rağmen “ortak” olarak sayılabilecek “değer yargılarıdır”.9 

 

2- Hukuk ile Değer Yargıları Arasındaki İlişki 

 

Hukuk kuralı dediğimiz kurallar, olanı değil olması gerekeni ifade etmektedirler. 

Ancak bu durum, “olana” karşı bir değersizlik atfı olarak algılanmamalıdır. Norm 

bilimi, bir normun içeriği itibariyle hitap ettiği kitle tarafından benimsenip 

benimsenmeyeceği yahut toplumun davranışlarına yön vermek için uygun bir araç 

olup olmadığı gibi soruları sormalıdır.10 

                                                 

7 Brezinka, a.g.e., s. 153. 
8 A.e., s. 144. 
9 Özlem Doğan, Ahlak Felsefesi Ders Notları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1982, 

s. 48 aktaran: Burcu Kalkan Oğuztürk, Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar, İstanbul, 
Vedat Kitapçılık, 2011, s. 32. 

10 Gerhard Otte, “Recht und Moral”, Christlicher Glaube in modener Gesellschaft, cilt 4, Freiburg, 
Verlag Herder Freiburg, 1981, s. 15. 
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Değer yargılarına toplumsal hayatın her katmanında rastlanmaktadır. Toplumsal 

yaşamın seyrinde önemli bir etkiye sahip olan değer yargıları bazı durumlarda birer 

davranış kuralı olmanın ötesine geçememektedir. Yani hukukun düzenleme alanına 

girmemektedir. Buna örnek olarak dakiklik, adab-ı muaşeret kuralları, hoşgörü, 

büyüklere karşı nezaket vs. gibi değer yargıları verilebilir. Bu tür değer yargıları, 

toplumsal yaşamın önemli kaidelerini oluşturmakla birlikte bir hukuk kuralına 

dönüşmedikleri sürece bu çalışmanın konusu dışında kalmaktadırlar. Görecelilik 

karakteri ile tanımlanan değer yargılarının nasıl olur da hukukun şekillenmesine etki 

ettikleri ise ayrı bir konudur. Hukuku tanımlarken hukuktan; insanın dış alemde 

sergilediği davranışları konu edinen düzenlemeler bütünü olarak bahsedebiliriz.11 

Toplumsal yaşam, var olduğu her yerde belirli bir şekle bürünmeye ve organize 

olmaya yatkındır. Durkheim’a göre hukuk, toplumsal yaşamı organize eden temel 

faktördür. Her ne kadar örf-adet kuralları da birlikte yaşamı organize eden kurallar 

olsalar da hukuk kurallarının daha sarih ve istikrarlı oluşu onları temel kaynak haline 

getirmiştir. Toplumsal yaşamın gelişme sağladığı her alanda hukukun da aynı yönde 

gelişim sağlaması beklenmektedir.12 Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. 

Günümüzde hukuk ile toplumsal gelişmeler karşılaştırıldığında hukukun toplumsal 

gelişmelerin arkasından seyrettiği tespitinde bulunulmaktadır. Özellikle Bio-Tıp, 

Bio-Etik, aile, homoseksüel/transseksüel hakları gibi alanlar açısından böyle bir 

değerlendirmenin haklı olduğu düşünülse de durumun tarihte her daim böyle olduğu 

söylenemeyecektir. Halen yürürlükte bulunan 1949 Alman Anayasası, yazıldığı 

dönemde toplumda var olan bir kısım ahlaki değer yargılarının bir adım önüne 

geçerek ölüm cezasının yasaklanması yahut evlilik dışı çocukların evlilik içine 

doğmuş bulunan çocuklarla hukuki açıdan eşit kabul edilmesi gibi düzenlemeleri 

öngörmüştür.13 

Ehrlich’in gözlemlerine göre, bazı durumlarda hukuk kuralları ile insanların 

fiilen yaşamlarını şekillendirdiği kurallar birbiriyle örtüşmemektedir. Kanunlar, 

                                                 

11 Walter Leisner, ““Werteverlust”, ”Wertewandel” und Verfassungsrecht”, Juristen Zeitung,7. sayı, 
2001, s. 315. 

12 Thomas Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, s. 64. 
13 Otte, a.g.e., s. 16. 
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toplumsal gerçekleri yakalamakta sıkıntı çekmektedir. Toplumsal davranışları 

yönlendiren başkaca davranış kurallarının varlığı, hukuki metinlerin salt kağıt 

üzerinde kalmasına ve uygulanmamasına sebep olabilmektedir.14 

Hukuk ve toplum arasındaki bu karşılıklı ilişki göz önünde bulundurulursa kanun 

koyucunun kanun yapma sürecinde, topluma hakim ahlaki anlayışa ve değer 

yargılarına belli ölçüde dikkat atfetmesi gerektiği söylenebilir. Bir hukuk kuralının 

gücü, onun uygulanabilirliğinde yatmaktadır. Hukuk kuralının salt zorlayıcı karakteri 

(içinde barındırdığı müeyyide), hukuk kuralının uygulanması için yeterli değildir. 

Hukuk kuralının aynı zamanda uygulandığı toplum tarafından kabul edilmesi de 

gerekmektedir. Güçlü kural, hem içinde belli bir yaptırım gücünü barındıran, hem de 

toplum tarafından kabullenilen kuraldır.15 

Hukuk sisteminin her bir parçası için geçerlilik arz eden bu çıkarım, bir hukuk 

sisteminin temel metni olan Anayasalar için de evleviyetle geçerlidir. Anayasalar, 

normlar hiyerarşisinde kendilerinden daha alt basamaklarda bulunan hukuki 

metinlere dayanak teşkil etmeleri sebebiyle, uygulanacak oldukları toplumun değer 

yargıları ile çatışma halinde olmamalıdır. Toplum tarafından benimsenmeyen 

anayasanın, önceden konulmuş kurallara uygun biçimde hazırlanmış olsa dahi 

meşruiyetinden sual olunur ve bu durum anayasanın normlar hiyerarşisinde, altında 

bulunan tüm metinlerin meşruiyetinin sorgulanmasına sebep olur. 

Değer yargılarını oluşturan başlıca etmenler olan ahlak, etik, kültür ve din; hukuk 

ile yakından ilişkilidir. Söz konusu bu ilşikiyi, değer yargılarının doğrudan hukuk 

kuralının metnine yansımasında görebileceğimiz gibi, hukuk kuralının oluşmasında, 

yani pozitif hukuk metni haline gelmeden önce de görebilmekteyiz.  

Yukarıda değer yargıları için yaptığımız tanım göz önünde bulundurulursa, değer 

yargılarının hukuk düzenlerine “renk” verdikleri söylenebilecektir. Daha doğru bir 

ifade ile toplum, hukuka rengini vermiş olacaktır. En basit ifadeyle bu “renkler”, bir 

hukuk düzenine “liberal”, “sosyal” yahut “muhafazakar” bir özellik 

kazandırabilmektedir. 

                                                 

14 Raiser, a.g.e., s. 72. 
15 Otte, a.g.e., s. 16. 
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Değer yargılarının hukuka somut olarak nasıl yansıdıkları ikinci bölüm altında 

incelenen anayasalar başlığı altında ele alınacaktır. 

 

B- Değer Yargılarını Oluşturan Başlıca Etmenler 

 

Bu çalışma kapsamında değer yargılarının oluşmasına etki eden dört temel faktör 

olarak sırasıyla ahlak, etik, din ve kültür ele alınmıştır. 

 

1- Bir Değer Yargısı Olarak Ahlak 

 

a- Ahlak Kavramı 

 

Ahlak söz konusu olduğunda, yaygın olarak “pozitif” anlam yüklenen bir 

kavramın bahis konusu olduğu düşünülmektedir. Ahlak, batıdaki anlamıyla “moral” 

olarak ele alındığında belki de bu algının yanlışlığından söz edilemeyecektir. Ancak 

Türk dilinde bu olguya “Moral” demek yerine, kökeni itibariyle Arapça olan “Ahlak” 

kelimesinin kullanılması tercih edilmiştir. Ahlak kelimesi, hulk kökeninden 

türemiştir. Hulk ise yaratılış, huy anlamına gelmektedir. Bu sebeple İslam 

literatüründe bir iyi ahlaktan, bir de kötü ahlaktan bahsedildiği görülmektedir. 

Örneğin, ahlak-ı fazıla, ahlak-ı hasene “iyi” ahlakı ifade etmek için kullanılırken, 

ahlak-ı zemime kötülenecek huylar yani kötü ahlak için kullanılmıştır.16 

Ahlakı tanımlamak güçtür, zira kişilerin ahlak kavramından ne anladıklarını 

anlamak da güçtür. Bu sebeple literatürde ahlaka ilişkin bir tanımlamaya rastlamak 

oldukça zordur. Ahlaka ilişkin yazılara bakıldığında “ahlak” ın tek başına değil, fakat 

çoğu zaman başkaca kavramlarla birlikte ele alındığı görülmektedir. Mesela, ceza ve 

ahlak, ahlak ve hukuk kurallarının bağlayıcılığı, hukuk ve devlette ahlak gibi.  

Ahlakı iki şekilde anlamak mümkündür: Birinci anlamıyla ahlak, belirli bir insan 

topluluğunda, belirli bir zaman aralığında, insanların kendi aralarındaki 
                                                 

16 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,  Ankara,  Aydın Kitapevi, 2004, s. 17. 
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davranışlarına ilişkin kurallar bütünü şeklinde açıklanabilir. İkinci anlamıyla ahlak, 

ya da bizim kullanmayı tercih ettğimiz şekliyle “ahlaklılık”, zamana ve topluma 

bağlı olmayan ahlaktır. İkinci anlamıyla ahlak ile ifade edilmek istenen, evrensel 

geçerliliği olan bir ahlak anlayışıdır.17 Ancak evrensel bir ahlak anlayışının varlığını 

reddeden akımlar da vardır. Mesela hedonizm, ahlaki bir davranışın yerine 

getirilmesi sonrasında duyulan hazzı, kişinin ahlaki davranışlarda bulunmasının bir 

sebebi olarak görmektedir. Haz duygusunun da her kişide farklı bir şekilde ortaya 

çıktığı düşünüldüğünde “evrensel” bir ahlaktan söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu 

çıkarımı kıyasen fayda ahlakına uygulamak mümkündür. Zira bu ahlak anlayışına 

göre kişi davranışlarını elde edeceğe faydaya odaklamıştır ve buna göre fayda veren 

şey iyi, vermeyen şey ise kötü olacaktır. Bir davranışın ahlaki olarak nitelendirilmesi 

davranışın sonucuna bağlanmıştır.18 Görüldüğü üzere bu ahlak anlayışında da fayda, 

kişiye göre değişkenlik gösteren bir kavram olduğundan evrensel ahlak 

reddedilmektedir. 

Söz konusu ahlak olunca, bu alana ilişkin eserleriyle hukuk felsefesine belli bir 

yön vermiş olan İmmanuel Kant’ın görüşlerine yer vermek gerekmektedir. Kant, 

ahlak kurallarını tanımlarken ilk vurguyu bir kuralın “evrensel” olmasına 

yapmaktadır. Kant, bir kurala ilişkin genel bir kabulden bahsedemiyorsak, bir ahlak 

kuralından da bahsedilemeyeceğini söylemektedir. Zira kişi, başkalarının da aynı 

şekilde davranmalarını istemediği bir davranışta bulunmamalıdır. Kant, bir 

davranışın ahlakiliğinin o davranışın evrensel boyutta bir kural halini alıp almadığına 

bakarak tespit edilebileceğini söylemektedir. Ahlaki bir kuralın, ahlaki bir kural 

olarak addedilebilmesi için “evrensellik” şartını koymakla ahlak ilkelerinin ilk 

özelliğini belirlemiş olmaktadır. Evrensel nitelikte olmalarının yanında bu ilkelerin 

akla uygun ve amaçsal nitelikte olmaları gerektiğini de ifade etmektedir. Kant’ın 

felsefesinde ahlakın yeri pratik akıldan daha önemlidir. Kant, ahlaka ilişkin 

çıkarımlarda bulunurken “iyi niyet” kavramına vurgu yaparak, davranışların ahlaken 

                                                 

17 Harun Tepe, “Bir Felsefe Dalı Olarak Etik”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Ankara, 
Etik, Felsefe, Sanat ve Kültür Derneği, 1998, s. 11-12. 

18 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 52, 53. 
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iyi olarak nitelendirilmesinde, sonuca değil davranışlardaki “iyi” niyete 

bakmaktadır.19 

Piaget, “Çocuğun Ahlaki Yargısı” adlı kitabında ahlakın bir kurallar sistemi 

olduğunu ve ahlaklılığın temelinde bireyin bu kurallara atfettiği değerin yattığını 

söylemektedir.20 Ahlakı tanımlama hususunda daha somut adımlar atan Hart’ın 

görüşlerini de belirtmekte büyük fayda vardır. Hart, ahlaka iki bakış açısından 

yaklaşmaktadır. Hart, toplumun büyük bir çoğunluğunda kabul görmüş davranışları, 

yani bir toplumda paylaşılan din ve geleneklere bağlı ilkeleri “toplumsal ahlakilik” 

olarak nitelendirirken, mevcut toplumsal kurumların değerlendirilmesinde kullanılan 

evrensel nitelikteki ahlak ilkelerini ise “eleştirel ahlak” olarak nitelendirmektedir.21 

 

b- Hukuk Kuralları ile Ahlak Kurallarının Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 

Hukuk ve ahlak arasındaki ilişki, hukuk felsefesinin her daim güncel kalan 

sorunlu alanlarının başında gelmektedir. Zira, bu iki kavramın birbiriyle özdeş 

kavramlar olduğu iddia edilemeyeceği gibi, bu iki kavram arasında hiçbir ilişkinin 

var olmadığı da iddia edilemeyecektir.22 Uzun bir süre boyunca, insan davranışlarını 

düzenleyen hukuk ve ahlak, aynı şeyi ifade etmekteydi. Hakim karar verirken, 

kararını ahlak kurallarına dayandırırdı. Ancak zamanla bu değişmiş, hukuk ve ahlak 

birbirinden ayrılır hale gelmiştir.23 Bazı ülkelerde bu ayrışmanın etkisini bir ölçüde 

hafifletmek için, mahkeme oluşumunda yer alan ve hukukçu hakimlerle aynı 

yetkilere sahip olan “hukukçu olmayan hakimlere (Laienrichter)” yer verilmektedir. 

Bu hakimler vasıtasıyla mahkeme kararlarına toplumun ahlak anlayışı ve sağduyusu 

aktarılmaktadır.24 

                                                 

19 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2010, s.190-193. 
20 Stefan Weyers, (çevrimiçi) http://www.uni-

frankfurt.de/fb/fb04/personen/weyerss/01Begriffe_Normen_Moral_Recht_etc.pdf, 18.11.2011. 
21 Gülriz Uygur, “Hukuki Pozitivizmin Değişen Yüzü Mü?”, AÜHF, C.52, Sa.3, 2003, s. 145-146. 
22 Otte, a.g.e., s. 7. 
23 Ernst Bloch, Naturrecht und Menschliche Würde, Pfullingen, Günther Neske Verlag, , 1971, s. 

27. 
24 Hukukçu olmayan hakimlere Alman hukuk sisteminde niçin ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bkz. 

(çevrimiçi) http://www.lg-aachen.nrw.de/service/informationen/schoeffen/index.php, 11.02.2012. 
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Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi ele almadan önce, öncelikle “hukuk” 

kavramından hangi hukukun anlaşılması gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu 

bağlamda öncelikle sorgulanması gereken husus, ahlak ile ilişkisi incelenen hukukun 

pozitif hukuk mu, yoksa doğal hukuk mu olduğudur. Ahlakın muhatabı olan hukuk 

hangisi olursa olsun, her defasında görüş ayrılıkları ortaya çıkacaktır. Zira pozitif 

hukuktan bahsedildiği düşünülse bile, hangi devletin hangi dönemindeki hukukunun 

esas alındığı yine ayrı bir tartışma konusu olacaktır. Bu sebeple “hukuk ve ahlak” 

demek yerine “hukuka aykırılık” ve “ahlaka aykırılık” hallerinin incelenmesi daha 

uygun bulunmuştur. Hukuk ve ahlaka bakıldığında her ikisinin de  belli davranışları 

buyurduğu ve yine bazı davranışları yasakladığı görülmektedir. Ancak ahlakın, 

hukuka nazaran daha çok şeyi buyurduğu söylenebilir. Zira ahlak, kişilere toplumsal 

hayatta nasıl davranmaları gerektiğine yönelik mükellefiyetler de yüklemektedir. 

Örneğin ahlak kişilerin yoksulluk içinde yaşayan komşularına yahut yardıma muhtaç 

kişilere nasıl davranılması gerektiğine dair davranış kuralları öngörürken hukuk, 

toplumsal davranış kurallarına bu ölçüde müdahale etmemektedir.25 Ancak hukuk ile 

ahlak arasındaki temel fark bu kurallara aykırılık durumunda uygulanacak olan 

“müeyyide” konusunda ortaya çıkmaktadır. Hem ahlak hem de hukuk, insan 

davranışlarını düzenleme iddiasındadır. Ancak, hukukun sahip olduğu yaptırım gücü, 

onu insan davranışlarını düzenleme iddiasında olan diğer kurallardan ve özellikle 

ahlak kurallarından ayırmaktadır.26 

Hukuk ve ahlak arasındaki bir diğer temel fark, muhatap konusunda ortaya 

çıkmaktadır. Hukuk, toplumsal bir düzenin kurulmasını hedeflerken ahlak 

bireyseldir, şahsa ilişkindir. Bir davranış, kişinin iç dünyası açısından önem taşıyorsa 

ahlaki, toplum için değer taşıyorsa hukuki olarak değerlendirilir. Bir diğer fark, 

görev/yükümlülük hususunda ortaya çıkmaktadır. Ahlakta görev otonomdur. Yani 

kişi benimsemiş olduğu ahlak üzere neyi yapıp yapmaması gerektiğini, doğru ile 

yanlışı kendisi karar vermektedir. Hukuk ise tam tersine heteronomdur. Yani dışa 

                                                 

25 Hüseyin Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul, Sulhi Garan 
Matbaası, , 1976, s. 26, 27. 

26  Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 68. 
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bağımlıdır. Hukukun öngördüklerinin ifası ancak üçüncü bir şahısın/otoritenin bunu 

talep etmesi ile olur.27 

Ahlak, daha çok kişisel bir olgudur ve kişinin kendi manevi dünyası ile ilişkilidir.  

Öktem/Türkbağ’a göre ahlakı hukuktan ayıran bir başka unsur ise, ahlakın kaynağını 

vicdandan almasıdır. Kaynağının içsel/manevi olması dolaysıyla da müeyyide 

açısından bir bireysellikten söz edilmektedir.28 

İnsanların davranışlarını yönlendiren saiklere bakıldığında hukuk, ahlak, din, örf 

ve adet gibi unsurların yönlendirici bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bir 

insanın davranışına yön veren, ona etki eden en güçlü unsurun günümüz itibariyle 

hukuk kuralı olduğunu söylemek mümkündür.29 

Hukuk ve ahlakın birbiriyle temas ettiği alanın hiç de dar olmadığı düşünülürse, 

sorun teşkil eden konuları bir teorik perspektif ve bir de pratik perspektiften ele 

almak mümkün olacaktır. Yukarıda da değinildiği üzere hukuk ve ahlak arasındaki 

tanımlanamayan ilişki, sorunun teorik kısmını teşkil ederken, hukukun hayat bulduğu 

durumlarda hukukun söylediği ile ahlakın “gerektirdiklerinin” tezat oluşturduğu 

durumlarda sorunun pratik kısmı tezahür etmektedir. Bu ikinci durum bir 

mahkemenin hukuk kurallarına dayandırarak verdiği kararının, “ahlaki temellerle” 

uyum içinde olmaması, yahut hukuk kuralını koyan iradenin kural koyarken ahlakın 

“gerektirdikleri” ile bir çatışma içinde olması gibi durumlarda kendisini 

göstermektedir.30 Hukuk ile ahlakın çelişmesine misal olarak ahlak kurallarının, bir 

borcun her daim ödenmesi gerektiğini öngörürken hukuk kurallarının, “zamanaşımı” 

gibi hukuki kavramlarla borcun ödenmesine yönelik vecibeyi belli bir süre sonra 

kaldırması gösterilebilir.31 

Hukuk kuralları tek tek ele alındığında, ahlaki içerikleri itibariyle birbirlerinden 

oldukça ayrılmaktadırlar. Ancak, bazı hukuk kurallarında, düzenlenen hukuki değer 

ile ahlaki değerin birebir örtüştüğü de görülmektedir. Örneğin Trafik Kurallarına 

                                                 

27 Paul Bonsmann, Die Rechts- und Staatsphilosophie Gustav Radbruchs,  Schriften zur 
Rechtslehre und Politik, sayı 48, Bonn, H. Bouvier u. Co. Verlag, 1966, s. 17. 

28 Niyazi Öktem/Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, İstanbul, Der Yayınları, 
a.g.e., s. 58. 

29 A.e., s. 56. 
30 Otte, a.g.e., s. 7. 
31 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 65. 
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ilişkin düzenlemelerde yer alan “başkalarına zarar verecek yahut onları tehlikeye 

sokacak hareketlerin yasaklanması” kuralı, bir “hukuk kuralı” olmakla birlikte; 

“ahlak kuralları” arasında “başkasına zarar vermeme” kuralı zaten yer almaktadır. 

Burada ahlak kuralı ile hukuk kuralının düzenleme alanlarının örtüşmesinden söz 

edilebilir.32 Bu itibarla genel bir değerlendirme yapıldığında, hukukun düzenlemediği 

alanın ahlakın düzenlemediği alandan daha geniş olduğu sonucuna varılabilir. Yani 

hukukun kişilere yükümlülük yüklediği, hayatlarına aktif olarak müdahale ettiği alan, 

ahlakın müdahale sahasından çok daha kısıtlıdır.33 

Ahlak kuralından bahsedildiği zaman, bir kurala uyulmasının arkasındaki temel 

itici gücün “ahlakiliği” söz konusudur. Kişinin bu ahlaki değer yargıları sebebiyle 

yerine getirmesi gerektiği bir görevi vardır. Bu ahlaki yükümlülük, hukuki ya da etik 

kurallardan da iktibas edilmiş olabilir. Bu sebeple hukuk kurallarının, hukuki 

geçerliliklerinin yanı sıra, ahlaki anlamda geçerliliklerinden de bahsedilebilir. Kant’a 

göre, hukuk kuralının ihtiva ettiği yaptırımın kuraldan çıkarılması durumunda, 

kuralın içeriğinin sadece “görev” bilinciyle yerine getirilmesi durumunda hukuk 

kuralı ahlaki bir geçerliliğe ulaşmış olmaktadır.34 

Bir de hukuk kuralı tarafından düzenlenip, ahlak kuralı tarafından doğrudan 

düzenlenmeyen durumlar vardır. Fakat hukuk kuralı ile korunması amaçlanan değer, 

aynı zamanda ahlaki açıdan da korunmayı gerektiriyor olabilir. Trafik kuralları 

üzerinden örneklemeye devam edilecek olursa, geçiş hakkını düzenleyen kuralların 

bu nitelikte olduğu söylenebilecektir. Geçiş kurallarını düzenleyen ahlak kuralları 

bulunmamakla birlikte korudukları değer açısından gereklilikleri, ahlaki 

bağlayıcılıkları açısından sorgulanmamalarına sebep olmaktadır. Son olarak hukukun 

düzenlediği konunun ahlakın gerekleri ile örtüşmediği durumlar vardır: Burada 

“örtüşmeme” kavramından kast edilmek istenen, hukuk ile ahlakın çatışması değil, 

hukuk kuralının düzenlediği konunun ahlaki açıdan her hangi bir önem ifade 

etmemesidir. Çoğunlukla toplumsal düzenin sağlanması için konulan kuralların bu 

mahiyette olduğu söylenebilir. Örneğin hatalı park etmenin, trafiği tehlikeye 

                                                 

32 Otte, a.g.e., s. 24, 25. 
33 Bloch, a.g.e., s. 28. 
34 Zippelius, a.g.e., s. 25. 
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sokmayacak şekilde olmasında ahlaki açıdan bir gereklilikten bahsetmek zor 

görünmektedir. Hukukun bu tür alanlara müdahalesi daha çok bir “düzen” yaratma 

isteminden kaynaklanmaktadır.35 

Ahlak ile hukuk, ikisi de insan davranışlarını düzenleme iddiasında olduklarından 

birçok alanda kesişmektedir. Daha geniş bir alanı düzenleme iddiasında olan ahlakın 

öngördüğü birçok davranış aynı zamanda hukuk kurallarınca da düzenlenmiştir. 

Burada bir ahlak kuralının hukukileşmesinden söz edilebilir. Türk hukukundan bu 

duruma örnek olarak Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinin 2. fıkrası gösterilebilir. 

Zira bu madde, başkasına zarar verilmesi durumunda verilen zararın tazmin edilmesi 

gerektiğini düzenlemek suretiyle, “başkasına zarar vermeme” şeklindeki ahlak 

kuralını hukukileştirmiştir.36 Bir diğer ahlaki görev olan “zor durumda olan bir 

kimseye yardım etmek”, Türk Ceza Kanunu’nun 98. maddesinin 1. fıkrasında “Yaşı, 

hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini 

idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım 

etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis 

veya adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde ifade bulmuştur. Burada bir ahlak 

kuralı, hukuki bir müeyyideye bağlanarak hukuk kuralı haline getirilmiştir.37 Verilen 

iki örnekte bir ahlak kuralının doğrudan bir hukuk kuralı haline dönüştürülmesinden 

bahsedilmektedir. Burada ahlakın öngördüğü, hukuk kuralı şeklinde ifade edilmiştir. 

Ancak hukuk ile ahlakın ilişkisi bundan ibaret değildir. Hukuk kuralı, ahlaki bir 

göreve doğrudan yer vermek yerine ahlak kurallarına atıfta bulunabilir. Buna örnek 

olarak Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi gösterilebilir.  Kanunun 26. maddesi 

“sözleşme serbestisini” düzenlerken 27. madde bu “serbestinin” hangi şartlar altında 

sınırlanabileceğini saymıştır.  Sayılan sınırlama sebepleri arasında “ahlaka aykırılık” 

da bulunmaktadır. Böyle yapmakla kanun koyucu doğrudan ahlaki bir ilkeyi hukuk 

kuralına dönüştürmek yerine ahlaki gereklere dolaylı bir şekilde atıf yapmış 

olmaktadır. 

                                                 

35 Otte, a.g.e., s. 24-25. 
36 Hatemi, a.g.e., s. 29.; Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 68. 
37 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 66. 
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c- Bağlayıcılık Sorunu Çerçevesinde Hukuk ve Ahlak Kuralları 

 

Hukuk kuralları ile ahlak kuralları özellikle içerdikleri müeyyideler bağlamında 

birbirinden ayrılamktadır. Bu açıdan bu kurallara uyulması ardındaki sebepler 

farklılıklar arz etmektedir. Hukuk kurallarına ve ahlak kurallarına niçin uyulduğu 

örneklerle açıklanabilir: Bir yerleşim yerinde 50km/s hız kuralına niçin uyulması 

gerektiği sorusuna bu kuralın, yasaların verdiği yetkiye dayanılarak, yetkili merci 

tarafından usulüne uygun bir şekilde çıkarıldığı şeklinde cevap verilebilir. Ancak bu 

yanıtın tatmin edici olmadığı, ilk soruya müteakip sorulacak ikinci sorudan 

anlaşılabilir. Zira kişi, neden yetkili bir merci tarafından usulüne uygun bir şekilde 

çıkarılmış kurallara uyması gerektiğini sorgulayacaktır.38Hans Kelsen’in bu soruya 

cevabı çok nettir. Kelsen’e göre, bir kurala uyulmasının gerekçesi, başka bir kuralın 

bu kurala uyulmasını öngörmesidir.39Kelsen’e göre bir kuralın geçerli olmasının tek 

sebebi başka bir kuralın geçerliliğidir.40 Normlar hiyerarşisinde bu meşruiyet 

silsilesinin son basamağını anayasalar teşkil etmektedirler. Bu nedenle meşruiyet 

silsilesinin sonsuz olmadığını, bu silsilenin “normatif anlamda” bir basamakta, 

pozitif öğretide bu basamak anayasalara tekabül etmekte, son bulduğu söylenebilir. 

İşte tam da bu sebeple hukuk kurallarının ve özellikle anayasaların meşruiyetlerini 

dayandırdıkları başkaca meşruiyet kaynakları olmalıdır.41 Kelsen’in hukuk 

teorisinde, var olan hukuk düzeniyle çatışmamak kaydıyla, hukuki düzen ve hukuk 

güvenliği noksan olan meşruiyete bir alternatif oluşturabilir. Ancak bu tezin de 

yeterince tatmin edici olmadığı savunulabilir. Bu sebeple hukuk kurallarının temel 

meşruiyet kaynağı olarak “adalet” gösterilmiştir. Bu önermeden çıkarılabilecek 

sonuç bir hukuk kuralının ancak adil olduğu sürece meşru ve dolayısıyla bağlayıcı 

olduğudur.42 

                                                 

38 Otte, a.g.e., s. 16.  
39 Kelsen: “die Berechtigung eines Sollens, kann nur wieder aus einem Sollen hergeleitet werden.” 
40 “Daraus dass etwas ist, kann nicht folgen, dass etwas sein soll (…)Der Geltungsgrund einer Norm 

kann nur die Geltung einer anderen Norm sein” Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien, Deuticke 
Verlag, 1960, s. 196. 

41 Bonsmann, , a.g.e., s. 26. 
42 Zippelius, a.g.e., s. 23, 24. 
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Bir hukuk kuralının bağlayıcılığı konusunda yürütülen tartışmalarda kuralın 

hukuki, ahlaki ya da toplumsal geçerliliği şeklinde bir sınıflandırmaya gidilmiştir. 

Eğer kişinin içinden gelen ahlaki/vicdani bir dürtü sonucu o kuralının gereği yerine 

getiriliyorsa, kuralın ahlaki anlamda geçerliliğinden, eğer o kuralın gerektirdiklerini 

yerine getirmek, toplumun büyük bir kısmının bu davranışı desteklemesi yahut aksi 

durumda vereceği tepkiye göre şekilleniyorsa bu durumda kuralın toplumsal anlamda 

geçerliliğinden, hukuk kurallarına göre düzenlenmiş ve işleyen bir düzende söz 

konusu hukuk kurallarına aykırılık durumunda var olan sistemin kurallarına göre 

dava/müeyyide sürecinin işletilmesi sonucu kuralın geçerlilik kazanması durumunda 

ise hukuki anlamda geçerlilikten söz edilmektedir.43 

Kuralların nasıl ve ne zaman “geçerli bir kural” şeklini aldığı sorusuna yanıt 

veren bu üçlü sınıflandırmanın tek tek ele alınması yerinde olacaktır.44 

Hukuk kuralının sosyal geçerliliği, toplumsal yapı ile hukuk arasındaki ilişkiyle 

bağlantılıdır. İnsanların sahip oldukları bilgi ve bununla beraber davranışlarındaki 

değişiklikler toplumsal değişimle yakından ilgilidir. Hareket saiklerindeki bu 

değişiklikler hukuk sistemine, sistem değişiklikleri suretinde yansımaktadır.45 Belli 

başlı davranış kalıpları, toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmektedir. 

Topluma hakim bu kanaatler bireyin, dine ve dünyaya bakış açısı, yaşam felsefesi, 

bir davranışın doğruluğu-yanlışlığı, haklılığı-haksızlığı, giyim kuralları, konuşma 

adabı gibi şahsi tasavvurlarını ve fikir dünyasını şekillendirmektedir. Bir topluma, 

belli zaman aralıklarında hakim olan değer yargıları bulunur. Bunlar yukarıda da 

belirtildiği üzere zamanla değişiklik göstermektedir. Bu değer yargıları ancak, o 

toplumun büyük bir kısmı tarafından benimsendiği süre boyunca bireyin karakterine 

şekil verir.46 

Bir kuralın ahlaki anlamda geçerliliğinden bahsedildiğinde, daha çok kişi bazında 

bir analiz, yani kişinin iç dünyasında olup bitenler söz konusu olmaktadır. Bir kuralın 

gereğinin yerine getirilmesi, kişinin vicdani dürtüleri ile ilgilidir. Bu durumda 

haksızlık, adaletsizlik gibi hisler kurala uyulmasındaki temel itici gücü 

                                                 

43 A.e., s. 24. 
44 A.e., s. 24, 25. 
45 Kaufmann/Hassemer, a.g.e.,  s. 204. 
46 Zippelius, a.g.e., s. 26. 



16 
 

oluşturmaktadır. Bir kişiye, sokakta bulduğu bir deste parayı hiç fark edilmeden alıp 

oradan ayrılması mümkünken niçin gidip bu parayı kayıp eşya bürosuna teslim ettiği 

sorulduğunda; “başkasının parasına el koymanın haksızlık olacağını” belirtmesi bir 

kuralın ahlaki geçerliliğine örnek olarak verilebilir. Verdiği cevaptan da anlaşıldığı 

üzere kişiyi bu davranışa sevk eden temel dürtü vicdanının ona telkin ettiği doğrudur. 

Kuralın uyulmasındaki söz konusu temel dürtü, hukuk kuralının içerdiği 

müeyyide/zorlayıcı güç değil, aksine kişinin kendi vicdanına karşı duyduğu “görev” 

bilincidir.47 

Hukuk kuralları ve ahlak kuralları arasındaki ilişki incelendiğinde gündeme gelen 

bir diğer konu ise, her iki kuralın aynı konuya ilişkin farklı davranışlar öngörmesi 

durumunda hangi kuralın bağlayıcı olacağıdır. Örneğin DDR (eski Doğu Almanya) 

zamanında sınır muhafızlarının sınırı geçmeye çalışan DDR vatandaşlarına ateş 

açması o zamanın hukuk kurallarına uygun düşmekteydi. Ancak 1989’da duvarın 

yıkılması ve 1990’da iki Almanya’nın birleşmesinden sonra yapılan yargılamalar 

sonucunda mahkemeler, adam öldürmenin dönemin hukuk düzeni bunu öngörmüş 

olsa dahi mazur görülemeyeceğine hükmetmiştir. Mahkeme, vermiş olduğu bu 

kararlarla aslında bir ahlak kuralını hukuk kurallarına üstün tutmuştur.48 

Mahkemenin bu yöndeki tavrı, Radbruch’un meşhur teoremi ile desteklenebilir 

mahiyettedir. Buna göre üstün hukuk kuralları (buradan kasıt doğal hukuk yahut ilahi 

kurallardır) adaletsiz hukuktan (burada hukuktan kasıt özellikle kanunlardır) 

üstündür.49 Pozitivist hukuk sistematiği içerisinde kalınırsa adaleti sağlamayan hukuk 

her şeye rağmen geçerliliğini koruyacaktır. Radbruch’a göre bu anlayış, Alman yargı 

sistemini 1945 yılında yapılanlara karşı savunmasız bırakmıştır.50 Zira nasyonal 

sosyalizm, askerlere “emir emirdir” ve hukukçulara da “kanun kanundur” düsturunu 

benimseterek güç kazanmıştır. Emirlerin yerine getirilmesi düsturu, emrin suç teşkil 

eden bir davranışı ön görmesi halinde o emrin yerine getirilmemesi şeklinde bir 

                                                 

47 A.e., s. 24-25. 
48 Otte, a.g.e., s. 32. 
49 Bu anlatımdan Radbruch’un pozitivist hukuk anlayışını tümden reddettiği anlaşılmamıştır. 

Radbruch, kanunların aşikar bir adaletsizliği öngörmesi dışında, hukuki güvenirliğin sağlanması 
adına pozitivist anlayışı kabul etmiştir. Zira kişilerin davranışlarının nasıl bir yaptırımla 
sonuçlanacağını ön görmeleri, hiç bilmemelerinden iyidir.  Bonsmann, , a.g.e., s. 65, 66, 73. 

50  A.e., s. 65, 66, 73. 



17 
 

istisnayı barındırmaktaydı. Ancak pozitivist hukuk açısından bakıldığında “kanun 

kanundur” düsturu hiçbir istisnai uygulama öngörmemiştir.51 Pozitivist anlayış, 

kanunların salt kendinden kaynaklı bir geçerlilikleri olduğu iddiasındadır. Bir kanun, 

öngördüğü hükümlere uyulmasını sağlayacak güce sahipse geçerlidir.52 

Yukarıda da değinildiği üzere, hukuk kurallarının hitap ettikleri topluluk 

tarafından kabullenilmeleri ve bağlayıcı bir nitelik kazanmaları ile o hukuk kuralında 

toplumun ahlakilik algısının ne ölçüde hayat bulduğu arasında sıkı bir ilişki 

mevcuttur.  Bir hukuk kuralı kaynağını ancak toplumun ahlaki değer yargılarından 

aldığı müddetçe “gerçekten” bağlayıcı olabilir, demeden önce bu önerme ile ilgili 

fikri tartışmalara yer vermekte fayda vardır. Özellikle Gerhard Otte’nin bu hususa 

ilişkin görüşleri kayda değerdir. Otte’ye göre, hayatın bazı alanları vardır, kişi bu 

alanlarda başkalarının tepki ya da sorgulamalarına muhatap olmadan, ya da onların 

değerlerini dikkate almadan karar verebilmektedir. Kişi sadece bu alanlarda, 

başkalarının değer yargılarını dikkate almaksızın, kendisi için bağlayıcı olan ahlak 

algısına bağlı kalabilir. Fakat bireysel ahlakın geçerli olduğu alanlar, sanıldığı kadar 

da geniş değildir. Çoğu zaman kişinin eylemleri, başkalarının kişisel alanına 

dokunmakta ve bu sebepten ötürü kişi, onların menfaatlerini de gözetecek şekilde 

hareket etmek zorunda kalmaktadır. Yani kişi, yapacağı bir hareketin başkalarının 

hayatında nasıl bir etki doğuracağını düşünerek bu hareketini gerçekleştirecektir. İşte 

böylesi durumlarda kişi, ortak bir şekilde hareket etmeye imkan tanıyan 

düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Böylece kişi, kendisinin hareketlerinden 

etkilenen “diğerlerinin” olumsuz tepkilerinden de sakınmış olur. Var olan “hukuki” 

düzenlemelerle tatmin olmayanlar açısından Otte, kişinin benimsemiş olduğu ve bu 

benimseme ile beraber doğal olarak “doğru” kabul ettiği anlayışı, diğerlerini de 

“bağlayacak” bir şekle sokmasını önermektedir. Ancak bu aşamaya gelinceye kadar 

kişi, var olan düzenleme ile yetinmelidir.53 

 

                                                 

51  A.e., s. 339. 
52  A.e., s. 64, 65. 
53 Otte, a.g.e., s. 22-23. 
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d- Ahlak ve Hukuk Çerçevesinde Temel Bir Değer Yargısı Olarak Adalet 

 

Ahlak ve hukuk arasındaki ilişki, çoğu zaman doğal hukuk ve pozitif hukuk 

arasındaki ilişki ile bağlantılandırılmaktadır. Bu iki temel hukuk anlayışı, özellikle 

hukuk kuralının tanımlanması konusunda birbirinden ayrılmaktadır. Pozitivist hukuk 

anlayışına göre kanun, içeriği dikkate alınmaksızın usulüne uygun bir şekilde 

yazılmış metin olarak tanımlanırken, doğal hukuk anlayışı kanunu kimin nasıl 

yaptığından ziyade onun içeriğine önem vermektedir.54 Doğal hukuk doktrini esasen, 

hukuk ile ahlak arasındaki ihtilafta ahlaka öncelik tanıyan akımdır.55 

Pozitif hukuk anlayışında, adalet söz konusu olduğunda adaletin 

tanımlanamayacağı, herkes için farklı bir anlam ifade eden sübjektif bir kavram 

olduğu ve bu sebeple hukuk biliminin dışında tutulması gerektiği ifade edilir. Zira 

kişiye ve yere göre farklı tanımlanabilen bir olgunun hukuk kurallarının geçerliliği 

açısından zorunlu bir unsur olarak ele alınması doğru değildir. Doğal hukuk ise 

hukuk ve adaleti birbirine eş görür ve adaleti sağlamayan hukuku hukuk olarak 

tanımaz. Yani bir kanunun geçerli olup olmadığının tespitinde adalet kriterini 

sağlayıp sağlamadığına bakılır.56 O halde doğal hukuk teorisinde adaletin tesisi için 

çabalamayan, eşitliğin sağlanmasını amaç edinmeyen bir kanun sadece doğruluğunu 

kaybetmeyecek, aynı zamanda hukukun doğasına aykırı olacağından “hukuk” olarak 

dahi nitelendirilemeyecektir.57 

Pozitif hukuka göre tanımlanamayan ve bir “değer yargısı” olarak ele alınan 

“adalet”58, doğal hukukta eşitlikle birlikte anılmaktadır. Zira eşitlik, adaletin 

özüdür.59 Adalet ve eşitlik arasında sıkı bir bağ vardır. Adalet, eşit olanlara eşit, 

farklı olanlara da farklı şekillerde davranmayı gerektirir. Örneğin bir anne ile baba, 

vasiyetlerinde üç çocuklarından zeka gelişimi düşük olan çocuğa, diğer çocuklarına 

                                                 

54 Arthur Kaufmann/Winfried Hassemer, Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der 
Gegenwart, Heidelberg, C.F. Müller Juristischer Verlag, 1977, s. 23. 

55 Otte, a.g.e., s. 32. 
56 Gözler, ag.e., s.78, 86. 
57 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Stuttgart, Herausgegeben von Erik Wolf und Hans-Peter 

Schneider, K. F. Koehler Verlag, 1973, s.346. 
58 Gözler, a.g.e., s.78, 86. 
59 Radbruch, a.g.e., s. 346. 
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nazarla daha fazla miras bırakırlarsa bu davranışlarının eşitliğe aykırı fakat adalete 

uygun olduğu iddia edilebilir. 

Pozitif hukuka göre ise adalet, metafizik bir değerdir ve hukukun geçerliliği ile 

ilişkilendirilmemelidir.60 

Adalet, her daim iki ya da birden çok kişinin birbiriyle olan ilişkisiyle ilgilidir. 

Yani kişinin kendine karşı adaletli yahut adaletsiz olması düşünülemeyeceğinden, 

adil bir durumdan yahut adaletsizlikten söz edebilmek için bir ikinci kişiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Zira bir davranışı adil ya da adaletsiz olarak nitelendirebilmek için 

aynı durumda olan kişilere farklı şekillerde muamele edilmiş olması gerekmektedir.61 

Temel adalet tanımı, aynı durumda olan kimselere aynı şekilde davranmayı ön 

görmektedir. Ancak bir kanun, eşit ya da benzer durumda bulunan herkese aynı 

şekilde davranılmasını düzenlemekle birlikte adaletsiz olarak nitelendirilebilir. Bu 

durumda kanunun içerik olarak düzenlediği hususlar adaletsizliğin kaynağı olabilir. 

Kişilere haklarını, mallarını, yükümlülüklerini vs. hakça paylaştırmak ancak şekli 

anlamda adaletin gerçeklemesini sağlar. Ancak bu adil bir düzenin kurulması için 

yeterli değildir. Adaletsiz bir kanunun herkese adaletli bir şekilde uygulanması 

adaletin gerçekleşmesini sağlamaz. Bu sebeple içerik olarak da adil düzenlemelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Aristoteles, adil dağılımın gerçekleşebilmesi için bir formül 

hazırlamıştır. Buna göre: 

1. asgari iki kişinin varlığı: A ve B; 

2. adil dağıtılması gereken bir şey: X; 

3. adil dağılımı sağlayacak bir dayanak : Y; 

Bunun sonucunda: 

 

 A’nın X’te payı        eşittir    A’nın Y’deki payı 

 B’nin X’teki payı  B’nin Y’deki payı  

 

                                                 

60 Gözler, a.g.e., s.78, 86. 
61 Norbert Hoerster, Recht und Moral Texte zur Rechtsphilosophie, München, Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1977, s. 122, 123. 
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Bir toplumdaki adil dağılımdan, toplum fertlerinin hem X’ten hem de Y’den eşit 

şekilde yararlanması sağlandığı ölçüde söz edilebilir. Bu aşamada X ve Y’nin tam 

olarak neye karşılık geldiklerini açıklamakta fayda vardır. Dağıtılacak olan şeye 

tekabül eden X, duruma göre değişkenlik arz etmekle birlikte makam, imtiyaz, 

yükümlülük, vergi borcu, güç, emtia, eğitim ile örneklendirilebilir. Y’ye gelince, 

X’in ne olduğuna bağlı olarak Y hakkında da yorum yapılabilir. Örneğin X, müzik 

enstrümanları ise o halde Y,  bunların dağıtımında kullanılacak olan kriterdir. Yani 

enstrüman örneğinde Y, musiki yetenek olabilir. Eğer X, karne ise Y bu durumda 

okuldaki başarı kriteri olmalıdır.62 

X ile Y arasında adaletin dağıtılması hususunda oransal bir ilişki bulunduğunu 

düşünenlere göre, X; mal varlığı (oligarşik teori), yapılan hizmet (aristokratik teori) 

yahut ırk, cinsiyet, zeka esas alınarak dağıtılmalıdır.  Aristoteles’in geliştirmiş olduğu 

formüle uygun bir şekilde burada X’in dağılımı Y’ye bağlanmıştır. Bir tiyatro 

oyununda rollerin dağıtımı yeteneğe yahut role uygun düşmesi açısından kişinin 

fiziki özelliklerine bağlı kılınabilir. Ancak bu özellikler genel olarak adaletin 

sağlanmasında kullanmaya elverişli değillerdir. X’in, yapılan hizmetlere bakılarak 

adaletli bir şekilde dağıtılması ilk bakışta anlamlı gibi görünmektedir. Ancak bu teori 

her bir bireyin, sahip olduğu kapasitenin tamamını kullanacak şekilde hizmet görme 

olanağına sahip olması durumunda haklı bir argüman olacaktır. Tüm bireylerin sahip 

oldukları kapasiteyi kullanacak bir ortamın reel olarak sağlanamaması, bu teorinin 

adaletin sağlanması hususundaki iddiasını hükümsüz kılmaktadır.63 

X’in Y’ye göre dağıtılmasını reddeden görüş, meşru bir sebep olmadıkça tüm 

insanlara eşit davranılması gerektiğini ifade eder. İnsanlara neden eşit 

davranıldığının değil, neden farklı davranıldığının meşru bir açıklaması olmalıdır. Bu 

durumda kural, insanlara eşit davranılması olmalıdır. X’in yukarıda sayılan 

özelliklerden bağımsız bir şekilde herkese eşit dağıtılması kural, farklı muamele ise 

istisnadır.64 

                                                 

62 William K. Frankena, “Gerechtigkeit als Chancengleichheit”, Recht und Moral Texte zur 
Rechtsphilosophie, herausgegeben von Norbert Hoerster, München,Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1977, s. 133, 135. 

63 A.e., s. 136, 141.  
64 A.e., s. 137. 
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Dağıtıcı adalet, farklı kişiler arasında adil (mal, yükümlülük, hak vs.) bir dağılımı 

öngörmektedir. Örneğin bir öğretmenin sadece en sevdiği öğrencisiyle ilgilenmesi 

değil, tüm öğrencilerine eşit mesafede durup onlara eşit seviyede bilgi aktarması, 

dağıtıcı adalet olarak nitelendirilmektedir. Onarıcı adalet ise, var olan adil düzenin 

devamının sağlanmasını amaçlar. Yani var olan adil durum, her hangi bir fiil 

sonucunda, mesela A’nın B’nin arabasına zarar vermesi, oluşan zararın giderilmesi 

ve dolayısıyla eskiden var olan durumun tekrar inşası onarıcı adalet olarak 

adlandırılmaktadır.65 

Normatif hukuk düzeni, üç şeyi öngörmektedir: Hukuk güvenliği, amaca 

uygunluk ve adaletin tesisi. Hukuk güvenliği, yani hukukun bugün başka yarın başka 

bir şekilde uygulanmaması beraberinde adaleti de getirmektedir. Zira herkesin eşit 

bir yargılamaya tabi tutulması adaletin sağlanması için elzemdir.  Var olan yazılı bir 

hukuk düzeni ile en azından keyfi davranışlar/uygulamalar engellenmiş 

olunmaktadır. Buradan, içeriği itibariyle adaletsiz bir kanun ile adaletli olup kanun 

şeklini almamış hukuk arasındaki bir ihtilafın vukuunda aslında adaletin kendi 

kendiyle çeliştiği sonucu çıkarılabilir. Zira yukarıda da belirtildiği üzere ön 

görülebilir ve güvenilir olması açısından pozitif hukuk, bir yönüyle adaleti sağladığı 

söylenilse bile, içeriği açısından adaletin gereklerine aykırı bir düzenleme olması 

içkin bir çelişkiye işaret etmektedir.66 

 

2- Bir Değer Yargısı Olarak Etik 

 

Etik kavramı, sık sık ahlak kavramı ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple etiğin 

kavramsal olarak açıklanması ve ahlak ile farklılıklarının ortaya konması önem arz 

etmektedir. 

 

 

                                                 

65 Hoerster, a.g.e., s. 122, 123. 
66 Radbruch, a.g.e., s. 345. 
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a- Etik Kavramı 

 

Ahlakın tanımlanması hususunda yaşadığımız sıkıntıyı etiği tanımlarken de 

yaşamaktayız. Etik kelimesinin gramatik açıdan kökeni, yunanca ethos kelimesinden 

türetilen ethica kelimesinden gelmektedir.67 Etik, ahlaki kaidelere esas teşkil eden fiil 

ve yargılamalara normatif bir zemin kazandırmaktadır.  

Etik, insan davranışlarını konu edinir. Ancak etik her türlü insan davranışını 

değil, “ahlakilik” temelli insan davranışlarını incelemektedir. Buna göre etik, esas 

olarak bir davranışın niçin ahlaki olarak nitelendirildiği sorusu ile ilgilenmektedir. 

Yani etik, aslında bir bakıma ahlakın felsefesini yapmaktadır. Ahlak daha çok neyin 

iyi ve doğru olduğu ile ilgilenirken etik ise iyi davranışın hangi kriterlere göre ve 

niçin iyi olduğunu tespit etmeye çalışır. Dolayısıyla etik, ahlaki davranış oluşturmaz, 

ancak bu ahlaki davranışı konu edinerek bu ahlaki yargının nasıl oluştuğunu bulmaya 

çalışır.68 

Etik, “hangi davranış meşrudur?” sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre “hangi 

hukuk meşrudur?” sorusu ise hukuk etiğinin konusunu oluşturmaktadır. Hukukun 

meşruiyetinin sorgulanmasının yanı sıra sorgulanan bir diğer konu da “hangi 

hukukun doğru” olduğudur. Doğruluk, adeta bir gölge misali hukuku takip 

etmektedir. Hukuki olanın niçin bir de doğruluğunun sorgulandığı sorusuna verilecek 

cevap ise hukukun, insan eseri olmasından kaynaklanmasıdır. Zira insan elinden 

çıkmış her şey gibi hukuk da doğru ya da yanlış olabilmektedir. Hukukun ne açıdan 

yanlış olarak nitelendirilebileceği çeşitli açılardan gerekçelendirilebilir. Örneğin 

doğa kanunları ile çelişmesi durumunda hukuk yanlış olarak nitelendirilebilir. 

Hukukun sosyal mekanizmalarla çelişmesi ise daha sık karşılaşılan bir durum teşkil 

etmektedir. Burada önem arz eden husus, hukuki düzenlemenin amaçlamış olduğu 

sonucun, sosyal gerçeklerle bağdaşmaması sebebiyle gerçekleşememesidir. 

Hükümetin vergileri, daha yüksek gelir elde etmek amacıyla yükseltmesi durumunda 

yapılan hukuki düzenlemenin, ulaşılmak istenen amaca sosyal açıdan uygunsuz bir 

                                                 

67 Ottfried Höffe, “Lexikon der Ethik,” 2002, s. 58, 177. (çevrimiçi) 
http://books.google.com.tr/books?id=Vd8BARuOVHQC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, 26.06.2012. 

68 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 6-9. 
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araçla ulaşılmaya çalışılmasından dolayı yanlışlığından söz edilebilir. Hukuken 

yanlışlıktan, bir hukuki düzenlemenin başkaca bir hukuki düzenlemeye aykırılığı söz 

konusu olduğunda da bahsedilebilir. Bu durum daha çok hukukun kendi iç düzeni 

çerçevesinde bir soruna işaret etmektedir.69 

Buna karşın hukuk, beşerin bir eseri olarak hukuk dışı bir ölçüt olan adaleti 

dikkate almayıp onu es geçtiği durumlarda yanlış olarak değil fakat gayrı meşru 

olarak nitelendirilmektedir. Hukuk etiği, yukarıdaki durumlardan sadece hukukun 

meşruluğunu sorgulayan sorularla ilgilenmektedir.70 

Etiğe ilişkin sorular, bireylerin bir fert olarak davranışları ile bireylerin genel 

olarak toplum yahut dernek, vakıf, parti veya cemaatler gibi örgütlenmiş 

yapılanmalar dahilindeki davranışları (sosyal etiğin konusu/Sozialethik) şeklinde iki 

alt başlık çerçevesinde ele alınabilir. Toplum, bireylerden oluşmaktadır ve 

dolayısıyla bu bireylerin sahip olduğu bireysel etik toplumsal etiğin yani sosyal 

etiğin oluşmasına etki etmektedir.71 Ancak etik, tek tek bireylerin ahlakı ile 

ilgilenmekten öte, genel geçerliliği olan ahlaki ilkeleri irdelemektedir.72 

İnsanlar hayatlarını değer yargılarına göre şekillendirirler. Mesela bir tasarrufta 

bulunurken, bir karara varırken, bir olayı yorumlarken hep sahip olunan değer 

yargıları dikkate alınmaktadır. Bu değer yargılarına, bir değerlendirmenin ardından 

varılmaktadır. Dolayısıyla insanın değer yargıları, hayatı nasıl algıladığı, olayları 

nasıl yorumladığı ve değerlendirdiği sonucundan oluşmaktadır. Zira değer yargısı, 

belli bir “değerlendirmenin” neticesidir. Sonuçta benimsenen bu değer yargıları 

insanın hayatına yön veren temel birer etken olmaktadırlar. Bir insanın davranışlarını 

ve bu davranışların arkasında yatan saikleri anlayabilmek için de yine “değer 

yargıları” bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Etiğin, insan davranışlarını ve özellikle 

insanın ahlaki davranışlarını konu edindiği düşünülürse değer yargılarının, etik 

alanında ne ölçüde önemli olduğu anlaşılacaktır.73 

                                                 

69 Dietmar von Pfordten, Rechtsethik, München , C.H.Beck, 2001, s. 8, 9. 
70 A.e., s. 8, 9. 
71 A.e., s. 57-61. 
72 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 11. 
73 Kuçuradi, a.g.e., s. 7. 
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Sonuç olarak denilebilir ki etik, insan davranışlarının hangi kriterler ölçüsünde 

“iyi” olduğunu sorgulayan ve daha iyiye ulaşmak için ne yapılması gerektiğini 

irdeler. Bu doğrultuda toplumdaki ahlaki kaideleri sorgulamakta ve zamanın değişen 

koşullarını da dikkate alarak bu ahlaki kuralları tekrar ele alıp, “iyi” çerçevesinde 

yorumlamakta ve ahlaki olan açısından yeni bir temellendirme yapmaktadır.74 

 

b- Etik Kurallarının Ahlak Kurallarından Farkı 

 

Etik ile ahlak kavramlarının sık sık birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. 

Ancak her ne kadar bu iki kavram içerik itibariyle birbirinin yerini tutuyor gibi 

görünse de bu iki kavramın içerikleri itibariyle farklı konuları ihtiva ettiğini baştan 

belirtmekte fayda vardır.75 

Ahlak; herhangi bir hukuk kuralına veya sözleşmeye dayanmayan, belirli bir 

zamanda belirli bir toplumda yahut toplulukta geçerli olan davranış kurallarıdır. 

Ahlaka ilişkin yapılan bu tanımlamada zaman ve toplum, öne çıkan iki kavramdır. 

Bu iki kavram dikkate alındığında, toplumsal gelişime ve zamana bağlı olarak 

ahlakın, yahut ahlaki değerlerin değişiminden bahsetmek mümkün olacaktır. 

Daha önce tanımladığımız gibi ahlak; toplumsal yani külli bir olgu izlenimi 

vermektedir. Ancak ahlak, esasen ferdi olarak da tezahür etmektedir. Kişinin ferdi 

davranış kuralları, bir durum yahut olay karşısındaki kişisel davranışı, ferdi/kişisel 

ahlak olarak nitelendirilmektedir. Bu ferdi ahlak anlayışının toplumsal ahlak 

kaideleri ile uyuşması gerektiği anlamına gelmemektedir.76 Jehring, Hart’ın 

desteklediği ferdi ahlak anlayışının aksini savunmuştur. Jehring’e göre, nasıl ki 

kişinin konuştuğu dilin oluşması ve gelişmesinde kişiden ziyade toplumun bir etkisi 

söz konusuysa, kişinin benimsemiş olduğu ahlaki yargının oluşmasında tek bir 

kişinin iradesinden değil, toplumsal gelişimin kişi iradesine yansımasından söz 

edilebilecektir.77 

                                                 

74 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 6-12. 
75 Vöneky, Recht, Moral und Ethik Grundlagen und Grenzen demokratischer Legitimation für 

Ethikgremien, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, s. 24. 
76 A.e., s. 24, 25. 
77 Rudolf von Jehring, Der Zweck im Recht, c. 2, 6-8. b., Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1923, s. 47. 
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Etik ise, yukarıda ahlak olarak tanımladığımız davranış kurallarına ilişkindir. 

Yani diyebiliriz ki etiğin temel düzenleme alanı ahlaktır. Etik, ahlaki davranışın 

değerlendirilmesinde daha çok iyi ve doğrunun belirleyicisi konumundadır. Yani 

öngörülen ahlaki değerlerden bağımsız olarak “Nasıl davranmalıyım” gibi soruların 

cevabını etik vermektedir.78 Kısaca denilebilir ki, ahlak toplumda uygulana gelmekte 

olan davranış kuralları olarak tanımlanabilirken, etik daha çok olması gereken yani 

ideal ile iştigal etmektedir.79 Ancak etik felsefesi, hangi davranışın “iyi” olduğunu 

tespit edip, belirlenmiş olan bu iyi doğrultusunda bir sistem oluşturmak çabasında 

değildir. Etik feslefesi, davranışlara daha çok eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. 

Etik, bir davranışın niçin ahlaki olarak nitelendirildiğini sorgulamaktadır. Ahlak, 

belli bir davranış modelini öngörürken ve ahlaki kaidelere uyulmasını beklerken etik, 

buyurmaz, ancak sorgular. Etik, iyi ve kötü gibi kavramları sorgularken zaman 

içerisinde değişen ahlak anlayışlarını da irdelemektedir. Bu sebeple etik, tarihin belli 

bölümlerinde o döneme hakim olan ahlak algısını ele almış ve sorgulamıştır.80 

Ahlak toplumdaki davranış kurallarını ifade etmektedir derken per se bu davranış 

kurallarının iyiyi, güzeli ve adili temsil ettiği kabul edilmektedir. Ancak yukarıda 

“ahlak kavramı” bölümünde de açıklandığı üzere iyi ahlak olduğu gibi kötü ahlak da 

söz konusu olabilmektedir.81 Yani, ahlaki kaidelere uygun bir davranışın pek ala etik 

olmayışından yahut tam aksine etik bir davranışın ahlaka aykırılığından bahsetmek 

mümkündür.82 Ancak hukuka aykırı olarak düzenlenmiş bir davranışın çoğu zaman 

ahlak kaidelerince de ahlaka aykırı ve etik dışı olarak addedildiği görülmektedir.83 

Etik ve ahlak arasındaki ilişki ele alındığında bir de gelenekler başlığı altındaki 

alt başlıklar olan örf ve adet kavramlarının bu terimler karmaşasının neresine 

yerleştirileceği hususu ortaya çıkmaktadır. Bunun için önce bu iki terimin tam olarak 

ne ifade ettiği tespit edilmelidir.  

                                                 

78 Vöneky, a.g.e., s.26. 
79 von Pfordten, a.g.e., s. 75. 
80 Ben Mepham, Bioethics-An Introduction fort he Biosciences, Second Ed., Oxford University 

Pres, 2008, aktaran: Kalkan Oğuztürk, a.g.e., 2011, s. 37, 38. 
81 Devellioğlu, a.g.e., s. 17. 
82 Vöneky, a.g.e., s. 26, 27. 
83 A.e., s. 29. 
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Belirtmek gerekir ki günlük kullanımda olduğu gibi Türk hukuk literatüründe de 

bu kavramlar oldukça sık bir şekilde birbirine ikame olacak şekilde kullanılmakta ve 

bu sebeple bir terimin birden çok anlama karşılık geldiği görülmektedir. Ahlakın 

tanımı yapılırken kaynağını hukuktan almayan davranış kurallarından bahsedilmiştir. 

Ancak bu, hukukun düzenleme alanı dışında bıraktığı tüm davranış kurallarının ahlak 

olarak nitelendirilebileceği anlamına gelmez. Hukuk dışı olup da topluma yerleşmiş 

olan örf, adet, görgü kuralları gibi ahlak kuralı olarak nitelendirilmeyen fakat sosyal 

davranış kuralı olarak benimsenen kurallar da mevcuttur.84 Teorik tanımlamalardan 

ziyade örnek cümlelerle konuya açıklık getirmek gerekirse, “öldürmemelisin” 

cümlesi ahlaki bir karşılık bulurken, “yemek yerken çatal ve bıçak kullanmalısın” 

cümlesi örf-adet kuralları arasında sayılmaktadır. 

 

3- Bir Değer Yargısı Olarak Kültür 

 

a- Kültür Kavramı 

 

Kültür kavramı, bir çok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Ancak burada Kant’ın 

hukuk için söylediğini belki de kültür için söylemek en doğrusu olacaktır: 

Hukukçular halen onu aramaktadırlar.85 

Kültür kavramını, farklı şekillerde tanımlamak mümkündür. Bir görüşe göre 

kültür, “kişinin bir topluluğun mensubu olarak benimsediği inanç, sanat, ahlak, 

hukuk, örf-adet ve başkaca teamüllerin bütünü” olarak nitelendirilebilir. Daha öz bir 

şekilde ise, sosyal miras veya bir gelenekler bütünü olarak da tanımlanmaktadır.86 

Salt “kültür” den bahsedilirken, insanın tüm faaliyetleri kastedilmektedir. Ancak belli 

bir kültürden söz edilince, daha spesifik olarak etnik, coğrafi yahut toplumsal açıdan 

                                                 

84 Bu düşünceye ilişikin bkz. Jehring, a.g.e., s. 17 
85 Klaus Stern, “Kulturelle Werte im deutschen Verfassungsrecht”, Festschrift für Martin Heckel: 

zum siebzigsten Geburtstag, yayınlayan Kaestner/Nörr/Schlaich, Mohr Siebeck, 1999, s. 858, 859. 
86 Peter Haeberle, Kulturverfassungsrecht im Bundesstaat, Wien, Braumueller, 1980, s. 13. 
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teşhis edilebilir bir toplumun dili, ilkeleri ve kurumsal yapılanması 

kastedilmektedir.87 

Kültür içerisinde dini, dünyevi, ahlaki, estetik ve politik açılardan birçok değeri 

ihtiva etmesiyle çoğulcu bir yapılanmaya işaret etmektedir. Bu çoğulcu yapı önceleri 

farklı bakış açıları ve dini inanışlardan oluşmaktaydı. Aynı yaşam felsefesini yahut 

dini benimsemiş büyük insan topluluklarının birbirinden farklılığından bahsedilirken 

bugünlerde artık toplumsal plüralizimden değil bireylerin plüralizminden 

bahsedilmektedir. Zira bugün insan her ne kadar hala dini topluluklar tarafından 

etkilense de kişinin değer yargılarını etkileyen faktörlerin çeşitliliği bu durumu 

tersine çevirmiştir.88 

Kültür akla belli bir değerler bütününü getirmektedir. Bu değerler arasında din 

kaynaklı olanların yanında, kültürel değerlerden bahsedilince belli bir ırka 

mensubiyet, yaşam sürülen mekan, zaman ve konuşulan dil gibi faktörlerin 

katkılarından söz etmek gerekir. Dini değerlerden söz ederken belli bir inancın 

getirdiği değerler sistemi söz konusu olmaktadır. Yani dini değerler, tamamen o 

dinin kuralları ve teamüllerindan müteşekkildir. Ahlaki değerlere bakıldığında, çoğu 

ahlaki değerin dini değerlerle örtüştüğü görülmektedir. Ancak ahlaki değerlerde 

herhangi bir dinin değerlerinden değil, tüm dinlerin ortak değerlerinden bahsetmek 

mümkündür. Neyin ahlaki neyin gayrı ahlaki olduğu konusunda toplumlar arasında 

genellikle bir mutabakat olduğu söylenebilir. Ancak kültürel yapılanmaya gelince, 

farklı değer gruplarının bir sistem içerisinde birleşip kültürel değerleri oluşturduğu 

söylenebilir. Kültür, birçok değer grubunu kapsamaktadır. Bu değer gruplarından 

özellikle dinin, ilk bakışta ayrı ve daha etkili bir yeri olduğu düşünülebilir. Ancak 

kültür, dinden daha başka ve daha kapsamlı bir yapıya sahiptir.89 

Günümüzde artık bir toplum içerisinde sadece bir kültürün varlığından 

bahsetmek mümkün değildir. Başka ülkelere girişlerin daha kolay bir hale geldiği şu 

günlerde, farklı insan topluluklarının bir arada yaşamasından kaynaklanan çoklu 

                                                 

87 Georg Mohr, “Was ist eine Rechtskultur?”, Recht und Kultur: Menschenrechte und 
Rechtskulturen in transkultureller Perspektive, c. 13,  yayınlayan: Hans Jörg Sandkühler, 
Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2011, s. 13,14.  

88 Brezinka, a.g.e., s. 165. 
89 Thomas Sukopp, “Kann ein Kulturrelativist universelle Normen fordern?”,yayınlayan: Sandkühler, 

a.g.e., s. 22.  
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kültürel ortamlardan bahsetmek mümkündür. Bu tür toplumsal ortamlarda, farklı 

kültürlerin varlığı ile birlikte farklı değer yargılarına da rastlamak mümkün 

olmaktadır.  

 

b- Çok Kültürlülük 

 

Çok kültürlülük hareketine 1970’lerden itibaren Kanada, Avustralya ve 

Amerika’da ve daha sonrasında İngiltere ve Almanya’da rastlanmaktadır. Milli 

devlet anlayışının oldukça hakim olduğu Fransa’da dahi çok kültürlülük siyasi açıdan 

önemli bir konu haline gelmiştir. İnsanlar, kültürel anlamda yapılanmış bir sosyal 

ortamın içerisinde büyür ve yaşar ve sosyal hayatlarını ve ilişkilerini bu kültürel 

değerler çerçevesinde şekillendirir. Bu, insanın hareketlerinin ve düşüncelerinin 

içinde yaşadığı kültür tarafından belirlendiği ve bu kültürü aşamayacağı yahut o 

kültürün değerlerini ve sistemini eleştiremeyeceği anlamına gelmez. Ancak insan, 

maneviyatı içinde büyüdüğü ve yaşadığı kültür ile şekillenir ve bu söz konusu 

kültürün insan üzerindeki etkisi büyük ölçüde bertaraf edilebilse dahi çok derinlerde 

o insanda, söz konusu kültürün izlerine rastlamak mümkün olmaktadır. Çok 

kültürlülük bir kültürün diğer bir kültüre nazaran daha zengin yahut daha iyi olduğu 

anlamına gelmez. Hiçbir kültürün yüzde yüz doğru ve iyi olduğu  da söylenemez 

ancak mensubu olan insanların, ona yükledikleri anlam ve değer çerçevesinde her 

kültüre eşit bir şekilde saygı duyulması gerekmektedir.90 

Her kültür kendi içinde bir çoğulculuğu barındırır. Zira kültürler, başka 

kültürlerle bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde girdikleri etkileşim sonucu şekil alırlar. 

Bu sebeple her kültür içerisinde diğerinden unsurlar barındırır ve hiç bir zaman tam 

anlamıyla sui generis bir yapıya sahip olmaz. Çok kültürlülük perspektifinden 

bakıldığında çok kültürlü bir toplumda farklılıklara değer verilir ve içinde 

barındırdığı farklı kültürlerin ve buna bağlı olarak farklı ahlaki değerlerin birbiriyle 

iletişim kurmasına olanak sağlanır.91 

                                                 

90 Bhikhu Parekh, What is Multiculturalism?, (çevrimiçi) http://www.india-
seminar.com/1999/484/484%20parekh.htm, 06.04.2012. 

91 A.e. 
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Hukuk kuralları ile ahlak kuralları her ülkede aynı değildir. Bunun arkasında 

yatan temel sebep olarak kültürel çoğulculuk gösterilmektedir.92 

Kültürel çoğulculuğu savunan ilk görüşe göre; Hukuk ve ahlak, farklı ölçütlere 

sahip olduklarından birbiriyle mukayese edilmemelidir. Her biri kendi tarihi ve 

kültürel şartları bağlamında değerlendirilmelidir. Ancak kültürlerin kendilerince bir 

dokunulmaz alanları olduğu hesaba katıldığında, kendileri için esas teşkil eden hukuk 

ve ahlak kurallarının sorgulanmasını ve eleştirilmesini kabul etmezler. Bu sebeple 

evrensellik iddiasıyla ortaya çıkan bir insan hakları anlayışını savunmak yersizdir.93 

Kültürel çoğulculuğa karşı evrenselliği savunan ikinci görüşe göre; ne kadar 

farklı olurlarsa olsun tüm hukuk ve ahlak kuralları genel ve daha üstün bir bakış açısı 

tarafından eleştirilebilmelidir. Kültürel farklılıklar ancak evrensel meşruiyet 

prensipleri ile uyum içinde oldukları sürece meşrudurlar. Söz konusu evrensel 

meşruiyet prensipleri de insan haklarıdır.94 

 

c- Hukuk Kültürü 

 

İlk olarak 1980’lerden itibaren kullanılmaya başlanılan “hukuk kültürü” kavramı, 

öncelikle karşılaştırmalı hukuk sosyolojisinin temel kavramlarından biri haline 

gelmiştir.95 Bu karşılaştırmaya ise (a) farklı ülkelerin hukuk kültürleri (örneğin 

Almanya-Türkiye), (b) farklı bölgelerin hukuk kültürleri (örneğin Avrupa Birliği- 

Arap Birliği), (c) bir ülkenin yahut bölgenin kendi tarihi gelişimi içerisinde hukuk 

kültürü ve (d) hukuk ile günlük hayat konu oluşturmaktadır. Hukuk kültüründen 

kasıt, toplumda var olan ve hukuka ilişkin olan değer yargıları, kurumlar, usul 

kuralları ve davranış kurallarının tümüdür. Genel olarak hukuk kültürü, hukukun tüm 

görünümlerinin toplamıdır.96 Yani hukuk, adeta kültürel bir yansımadır. Hukuk 

kültürünün gelişimine bakıldığında çeşitli hukuki kavramların ve kurumların, her 

dönemde geçerli olduğu farz edilen genel makul bir akıldan türetildiği görüşünün 

                                                 

92 Mohr, a.g.e., s. 9. 
93 A.e., s. 9, 10. 
94 A.e. 
95 Thomas Raiser, Das lebende Recht: Rechtssoziologie in Deutschland, Baden-Baden, 1995, 

s. 337. 
96   A.e., s. 337. 
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aksine binlerce yıllık toplumsal deneyim sonucu geliştiği görülmektedir. Halklar 

kendi kurallarını, usullerini ve kurumlarını kendi tarihleri boyunca 

oluşturmuşlardır.97 

Hukuk, kültürün bir parçasıdır ve bir kültürün normatif sorulara ilişkin takındığı 

tavrın ürünüdür. Normatif sorular, sadece somut norm içerikleri ile ilgili değil, bu 

normların meşruiyeti ve temellendirilmesine de yönelik olmaktadır. Hukuk, belli bir 

kültür içerisinde gelişim göstermektedir ve bu kültür çerçevesinde hukuk; ahlak, 

siyaset, din ve tarih ile yakın bir ilişki içerisinde olmaktadır. Bu bağlamda kültür, 

hukuka şekil verip ona etki ettiği gibi aynı şeyi kültür için de söylemek mümkündür. 

Bu açıdan bakıldığında kültür, hem etki eden hem de etkilenen pozisyonundadır. Zira 

hukukun oluşması ve gelişmesi ile bir norm kültürü meydana gelmektedir. Bu norm 

kültürü ile beraber külliyen kültür de değişim göstermektedir.98 

 

d- Kültürel Bir Değer Olarak Dil 

 

Zi-lu, Konfiçyüs’e der ki: “Wei Devletinin hükümdarı size devlet 
yönetimini emanet etse, ilk icraatınız ne olurdu?” 

Üstat şöyle cevap verir: “Mutlaka ki isimleri doğru kullanırdım.” 
Bunun üzerine Zi-lu : “Bununla mı başlardınız? Bu çok anlamsız. 

Niçin isimlerin kullanımının düzeltilmesi?” der. 
Üstat buna cevaben : “… İsimler ve kavramlar doğru değilse eğer, o 

halde dil de karışıktır. Eğer dil karışıksa bundan düzensizlik ve 
başarısızlık doğar. Düzensizlik ve başarısızlık varsa, o halde edep ve iyi 
adetlerin dağılması söz konusu olur. Eğer ki edep ve iyi adetler 
sorgulanmaya başlanmışsa, artık adil cezalar olmaz, halk artık neyi 
yapması ve neyi yapmaması gerektiğini bilemez..” der.99 

 
Anayasalar bazında konuşulacak olursa dil, kültürel bir değer yargısı olarak 

Anayasa’ya yansımaktadır. Özellikle kimlik açısından çok bölünmüş toplumlarda 

dille ilişkili haklar, üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı konuların başında 

gelmektedir. Zira dil, bir toplumun kendisine bir kimlik hasretmesinde önemli bir 

etkendir. Dil, geçmişten gelen değerlerin aktarılmasında ve toplumsal bağların 

                                                 

97  Mohr, a.g.e., s. 12.  
98  A.e., s. 14.  
99 Lun-yu, XIII,3 (çevrimiçi), http://wengu.tartarie.com/wg/wengu.php?no=320&l=Lunyu, 

08.03.2012. 
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oluşmasında da çok önemli bir yere sahiptir. Dil, toplum fertlerini adeta örümcek ağı 

misali birbirine bağlayan bir unsurdur. Ayrıca kişilerin sağlıklı bir şekilde iletişim 

kurması ve dolaysıyla toplumsal huzur ve barışın sağlanması açısından son derece 

önem arz etmektedir. Bu sebeple de dil, ve hangi dil olursa olsun, hukuken 

korunmaya değerdir. Sadece toplumun büyük bir çoğunluğunun konuştuğu dil değil, 

toplumdaki her azınlığın dilinin koruma altına alınması gereklidir. Bu korumanın en 

temel norm olan anayasa seviyesinde yer almasında önem vardır. Zira dil ve onun 

serbest kullanımı temel bir haktır ve aynı zamanda birçok uluslararası insan hakları 

belgesinde100 yer almanın yanında uluslararası mahkeme içtihatlarıyla101 da 

korunması pekiştirilmiştir. Dile dayalı ayrımcılık yapılmasını yasaklayan hükümlerin 

yanında, yani negatif bir korumanın yanında dil başlı başına bir değer olarak özel bir 

koruma hak etmektedir. Dile ilişkin haklara anayasal bir koruma getirilerek devlete, 

bünyesinde konuşulan dilleri koruma ve geliştirilmesini sağlama yükümlülüğü 

yüklenmelidir. 

Dil, düşünce ile yakından ilgilidir. Zira dil, düşüncenin oluşumunda temel bir 

faktördür. Kişinin maneviyatında olup bitenlerin sesler aracılığı ile ifade edilmesi 

sonucu kişinin iç dünyasında olup bitenler duyular tarafından algılanmakta ve yazıya 

geçirilmek suretiyle saklı tutulmaktadır. Humbolt’a göre her ne kadar dil, 

konuşulduğu millete göre değişiklik göstererek milletleri birbirinden ayırsa da aynı 

zamanda milletleri birleştiren bir faktördür de. Zira Humbolt, dili okyanuslara 

benzetmektedir. Nasıl ki büyük denizler, aradaki mesafeleri arttırıyormuş gibi 

görünse de aslında ülkeleri birbirine bağlayan temel ulaşım yollarından biri olduğu 

gibi, dil de milletleri birbirine bağlayan bir bağdır.102 

 

 

                                                 

100 Bunun için bkz. MSHS madde 27, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı madde 22. ve birçok 
uluslarası sözleşmede ayrımcılık temeli olarak sayılmıştır. 

101 Bkz.: Case “Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium” v. Belgium, ECHR, App. No.: 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 
23.07.1968. 

102 W. v. Humbolt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus, 2002, s.153 aktaran 
Matthias Mahlmann, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie, Baden-Baden, Nomos, 
2008, s. 459, 461. 
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4- Bir Değer Yargısı Olarak Din 

 

a- Din Kavramı 

 

 Religare yani din; Latince’de bağlanmak anlamına gelen “religio” sözcüğünden 

gelmektedir. Arapçadaki anlamıyla ise din, benimsenen yol anlamına gelmektedir.103 

Din, insanlara hayatlarını hangi kaideler çerçevesinde sürdürmeleri gerektiği 

yönünde yol gösterici bir fonksiyona sahiptir. İnsanlar da inandıkları dinin öngörmüş 

olduğu kurallar doğrultusunda yaşamlarını şekillendirirler. Bu açıdan din kurallarını, 

insanların genel olarak hayatta yönünü belirlemeleri açısından birer değer yargısı 

olarak ele almak mümkündür. 

 

b- Din ile Hukuk Arasındaki İlişki 

 

Dinin hukuk ile olan ilişkisi iki farklı boyuttan incelenebilir. Birinci boyut, din 

kurallarının ne ölçüde hukuk kurallarının oluşmasına etki ettikleri sorunudur. İkinci 

olarak ise, dinin bir “içerik” olarak ne ölçüde hukukun düzenleme alanına girdiği 

konusudur. Bu aşamada karşımıza bir değer ve aynı zamanda bir temel hak olarak 

din özgürlüğü çıkmaktadır. Hukuki anlamdaki din özgürlüğünden bahsederken kast 

edilen aslında inanç özgürlüğüdür. Bu inanç özgürlüğü inanmama özgürlüğünü de 

beraberinde getirmektedir. Ancak inanan bir kişi inancının gerektirdiklerini yerine 

getirmek ister. Bu da bizi din özgürlüğünün sorunlu kısmı olan ibadet özgürlüğüne 

götürür.  

İnanç, bir olgunun doğruluğu hakkındaki genel ve kesin itikat olarak 

tanımlanabilir. Bir şeye olan inanç söz konusu olunca, mantıki sınırların dışına 

çıkılmış olunmaktadır. Bu alanda bir olayın idrakı, bilimsel yahut deneysel kanıtlara 

dayandırılmaz. İnanç özgürlüğü ilk etapta, düşünce özgürlüğüne ilişkindir. Yani din 

özgürlüğünün dış dünyaya yansımayan, kalbi/fikri kısmı ile ilgilidir. Teorik olarak 

gerçekleşebilecek bir “beyin yıkama” olasılığının dışında, ki bu aynı zamanda insan 

                                                 

103 Niyazi Öktem, “Din-İnanç Özgürlüğü ve Site”, Doğu Batı, S. 21, 2002, s. 209-215. 
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onuruna bir aykırılık teşkil eder, devlet egemenliğinin insanın iç dünyasında olup 

bitene, düşüncelerine müdahale etmesi mümkün değildir. İnsan haklarına karşı temel 

bir tehdit unsuru olarak görülen devlet, madem ki din özgürlüğünün bu kısmına 

müdahale edemiyor, o halde inanç özgürlüğünü hukuken koruma altına almanın niçin 

gerekli olduğu sorusu sorulabilir.104 İbadet özgürlüğünün gerçek anlamda 

sağlanabilmesi için öncelikle inanç özgürlüğünün garanti altına alınmış olması icap 

etmektedir. Baskı yahut etki altında oluşmuş bir inancın gereğinin yerine 

getirilebilmesi için gerekli özgürlüğün sağlanmış olmasında bile, tam bir din 

özgürlüğünden bahsetmek mümkün olmayacaktır, zira bu özgürlüğün temelinde 

sakatlık vardır.  

İbadet özgürlüğü ise, var olan inançtan hasıl olan dışa yönelik davranışlara ilişkin 

bir koruma kalkanıdır. İnanç özgürlüğünün salt düşünce özgürlüğüne indirgenmeyip, 

inancın oluşması, (inanca ilişkin bilgilere ulaşılması ve hatta bu bilgilerin başkalarına 

da devredilmesi) şeklinde yorumlanması durumunda, saf manevi alandan çıkılıp dış 

dünya ile belli bir etkileşime geçilmiş olunacaktır. Bu sebeple inanç özgürlüğünü 

sadece “sahip olmak” ile sınırlandırmayıp ona, “olanak sağlamak” ve “geliştirmek” 

açılarını da kazandırmak gerekmektedir.105 İnanç özgürlüğü aynı zamanda vicdan 

özgürlüğü ile de yakından ilgilidir. Zira inanç özgürlüğüne yapılacak her müdahale, 

kişiyi vicdanı ile çatışmaya sürükler.106 

 

c- Değer Yargısı Olarak Din ve Laik Devlet Anlayışı 

 

Toplumun birçok farklı ırka, dine ve kültüre mensup insan gruplarıyla 

çeşitlenmesi ve bireyciliğin daha ön plana çıkmasıyla birlikte laik devlet anlayışı 

kabul edilmeye başlanmıştır. Tarihi olarak laikliğin bir mefhum olarak ortaya 

çıkması 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’yı derinden sarsan iç savaşlar sonucunda 

                                                 

104 Klaus Dieter Bayer, Das Grundrecht der Religions-und Gewissensfreiheit, Stuttgart, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1997, s. 23, 25. 

105 A.e., s. 25, 26. 
106 Servet Armağan, Anayasa Hukuku’nda Temel Haklar ve Hürriyetler, Şanlıurfa, Harran 
     Üniversitesi Yayınları, S. 2, 1996, s. 82. 
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birlikte yaşamanın yolunu açmak üzere devlet yönetiminin her hangi bir dinden 

müstakil kılınması çabaları ile ortaya çıkmıştır.107 

Felsefi açıdan laiklik, bilginin kaynağının ilahi olmaktan çıkartılıp, insani bir 

temele oturtulması şeklinde ele alınabilir. Sosyolojik açıdan laiklik ise, dinin 

toplumsal yaşamın seyrindeki etkisinin azaltılması, toplumsal davranış saiklerinin 

dini temellerden arındırılması anlamına gelmektedir. Buna göre insanlar, toplum 

içerisindeki davranışlarını dini inançları doğrultusunda değil, dünyevi algılarına göre 

şekillendirirler. Laikliğe sosyolojik açıdan getirilen bu açıklama, sekülarizm terimi 

ile ifade edilmektedir. Yani seküler düzen ile kast edilmek istenen, toplumsal yapının 

dinden arındırılmasıdır. Hukuki anlamda laikilikten ise devletin, her türlü dini-ilahi 

temelden ari bir hukuk düzeni oluşturması kastedilmektedir. Laik devlette var olan 

hukuk kuralları, tamamen insan aklı esas alınarak yazılmıştır ve dini kurallara atıfta 

bulunmamaktadır.108 

Laik bir devletin en temel karakteristiği, kendisini hiçbir dinle özdeşleştirmemesi 

ve onunla kendini bağlı kılmamasıdır.109 Devlet ve din, kural olarak birbirinden 

ayrışmış ve devlet hiçbir dinin temsilciliğini yapmaz. Devlet, insanların birlikte 

yaşamını salt dünyevi amaçlar gözeterek düzenlemektedir. Dini amaçları 

gerçekleştirmek, laik devletin yetkisinin dışındadır.110 

Laik devletin üç temel özelliğinden ilki yukarıda da belirtildiği üzere devletin 

resmi olarak bir dininin bulunmaması, yani kendisini hiçbir din ile tanımlamaması ve 

tarafsız bir şekilde hareket etmesidir. İkinci olarak devlet, din özgürlüğü altında dine 

kendisini inkişaf etme alanı tanımış olmaktadır. Üçüncü özellik ikinci özelliğe 

sınırlama getiricidir. Buna göre her ne kadar dine belli bir özgürlük alanı tahsis 

edilmişse de, bu alan kamusal alana girmekle sınırına dayanmış olmaktadır. Bu üç 

özellik dikkate alındığında devletin tarafsız karakteri çerçevesinde zamanla iki farklı 

konsept oluşmuştur. Bunlardan ilki, devletin mesafe koyan tarafsızlığıdır ki bunu 

daha çok Fransa’nın “laicite” si ile karşılamak mümkündür. Bu “laik” anlayışa göre 

                                                 

107 A.e., s. 46. 
108 Mustafa Erdoğan, Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji, Ankara, Liberte Yayınları, 2000, s. 263, 

264, 292. 
109 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der säkularisierte Staat, München, Carl Friedrich von Siemens 

Stiftung, 2007, s. 9, 12, 13 
110 A.e., s. 9, 12, 13. 
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din, salt özel alan yani şahsi alanla sınırlı kalmalıdır.111 Bu anlayış, dinin kamusal 

alan dışında kalmasını bir ön koşul olarak koyan bir laikliği öngörmektedir.112 İkinci 

konsept, tarafsızlığı aşan ve dine kamusal alanda da inkişaf alanı tanıyan anlayıştır. 

Özellikle üç büyük din olan İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik söz konusu 

olduğunda bu dinlerin yalnızca ruhani meseleleri düzenlemekle kalmayıp toplumsal 

yaşamı düzenleme iddiasında oldukları bilinmektedir.113 Devletin dinle kendisi 

arasına sıkı bir mesafe koyduğu tarafsızlıkta devlet, hukuk düzenini tamamen 

dünyevi bir şekilde tasarlamış ve dini bakış açılarını ise reddetmiştir. Buna karşın 

ikinci görüşe göre, devlet düzeninin takip ettiği dünyevi amaçlarla uyum içinde 

olmak şartıyla kamusal alanda dine, kendisini ifade etme ve geliştirme olanağı 

sağlanmaktadır.114 

Avrupa özelinde laiklik ele alındığında laikliğin her devletçe farklı yorumlandığı 

ve uygulandığı görülmektedir. Bazı devletler, anayasalarında devletin resmi dinini 

ilan ederken, bazı devletler laik olduklarını açıklamakla beraber laikliğin sınırları 

hususunda farklı uygulamalara yer vermektedirler. Avrupa Birliği’nde laikliğin farklı 

yorumlanışına misal teşkil etmesi açısından 2004 yılındaki verilere dayanılarak 

yapılan bir çalışmada115 on beş Avrupa Birliği üyesi ülkeden dördünde resmi din 

bulunurken, üçünde devlet ile kilise arasında özel bir ilişki tesis edilmiş ve geri kalan 

sekizinde devletin dinine ilişkin resmi bir beyanda bulunulmamıştır. Anayasalarında 

resmi bir dine yer verilmemiş ve laikliği ilke olarak benimsemiş olduğu bilinen 

Fransa, Almanya ve Hollanda’da; din eğitimi, dini sembollerin taşınması ve 

kullanılması, dini kurumlara mali teşvikler gibi hususlarda birbirinden farklı 

uygulamalara rastlanmaktadır.116 

Bunun dışında, 1966 tarihli Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmelerine bakıldığında 

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 18. maddesinin 4. fıkrasında 

                                                 

111 A.e., s. 14-16. 
112 Ali Bayramoğlu, “Çağdaşlık Hurafe Kaldırmaz”, Demokratikleşme Sürecinde Dindar ve 

Laikler, Tesev Yayınları, 2008, s. 51. 
113 Lewis, Hıristiyanlığın bu konuda diğer iki dinden ayrıştığını iddia etmektedir. Aktaran: Ahmet 

Yükleyen/Ahmet Kuru, Avrupa’da İslam, Laiklik ve Demokrasi, Fransa Almanya ve 
Hollanda, Tesev Yayınları, 2006, s. 18. 

114 Böckenförde, a.g.e, s. 14-16. 
115 Gaillard 2004; U.S. 2004; Baubérot 1994. Aktaran: Yükleyen, Kuru, a.g.e., s. 16. 
116 Yükleyen, Kuru, a.g.e., s. 17. 
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“Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile, mümkünse vasilerin kendi 

inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme 

özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.” demek suretiyle taraf devletlere bu 

açıdan pozitif bir yükümlülük yüklenmektedir. Benzer bir ifadeye aynı tarihli 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 13. maddesinin 3 fıkrasında 

rastlanmaktadır. Burada ifade edilenlerden anlaşılacağı üzere devletin her türlü din 

ve ahlak eğitiminden elini çekmesi değil, bireylerin arzuları doğrultusunda bir eğitim 

sağlaması yükümlülüğünden bahsedilmektedir. Toplumdaki çoğulculuk dikkate 

alındığında okullarda, devletin olabildiğince objektif kriterler ve her türlü dini, etik 

değerlerden müstesna bir şekilde eğitim vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Ancak söz konusu din eğitimi olunca yukarıda da görüldüğü üzere devlete tarafsız 

olmasının aksine ebeveynlerin görüşleri doğrultusunda eğitim verme yükümlülüğü 

yüklenmiştir. Örneğin 1949 Alman Anayasa’sı “Din dersi, belli bir mezhebi 

benimsemiş okullar dışındaki devlet okullarında olağan derslerden sayılır. Din dersi, 

devletin denetim hakkına zarar vermeyecek şekilde, dini toplulukların temel 

ilkeleriyle uyum içinde verilir…” demek suretiyle din dersi eğitimini toplumdaki 

inançlar doğrultusunda şekillendirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı 24. 

maddesinin 3. fıkrası “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.” 

diyerek devlete belli bir yükümlülük yüklemiştir. Ancak din dersinin ilk ve orta 

öğretimde zorunlu tutulması suretiyle Türkiye hukuk sisteminde, ebeveynlerin 

inançları ve istekleri doğrultusunda dini eğitim verilmesi gerektiğine yönelik bir 

sorumluluk bulunmadığı sonucuna varılabilir. 

İnsanların birlikte yaşamalarını organize eden hukuk düzeninin, dini devre dışı 

bırakarak, temel zemin olaraksa din ve devlet işlerinin ayrılmasını öngören laikliğin, 

meşruiyet kaynağını nereden aldığı sorulabilir. Bir görüşe göre bu soruya verilecek 

cevap yine sorunun kendisinde saklıdır. Temel meşruiyet kaynağı, laik bir düzen 

sayesinde insanların huzur ve barış içinde birlikte yaşamalarını sağlayacak, her türlü 

dini uygulamadan müstesna bir zeminin yaratılmasıdır. Laikliğin meşruiyetinin bir 

diğer göstergesi olarak insan hakları gösterilmektedir. İnsanı odak alan bu 
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yaklaşımda insan devlet için değil, devlet insan için vardır. Bu ikinci yaklaşımda 

tarafsızlığı aşan anlayışın benimsenmiş olduğu görülmektedir. İnsan hakları arasında 

sayılmış olan din özgürlüğü, kişilere hem bir dine inanma hem de onunun 

gereklerini, buna kamusal alan da dahil olmak üzere, birlikte yaşam için gerekli 

zemini sarsmayacak şekilde icra etmesini garanti altına almayı kapsamaktadır.117 

Her ne kadar laiklik, din ile devletin birbirinden ayrılması suretiyle tarafsız bir 

zeminin oluşmasını ön görse de bu “tarafsız zemin” in, toplumda var olan kültürün 

etkilerini taşıdığı doktrinde ifade edilmektedir. Bir devletin tüm dinlere karşı tarafsız 

davranması gerekliliği, bu devletin kültürel ve dini temelleri olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. Bu düşünceye göre devletin kendini büsbütün köklerinden 

arındırmasını ve kendi kültüründen ve özgün karakterinden yoksun bir şekilde tüm 

kültür ve dinlere eşit davranmasını beklememek gerekir. Her devlet, belli kültürel ve 

dini değerlerin üzerine kurulmuştur ve bu değerlere devletin organları ile hukuk 

sisteminde rastlamak mümkündür. Örneğin, Hıristiyan batı ülkelerinde Pazar 

günlerinin resmi tatil olması118 yahut İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde 

olduğu gibi kilisede yapılan evlilik akitlerinin geçerliliği, devletin kültürel köklerinin 

devlet düzenine yansıması olarak görülebilir. Laik düzenin ön gördüğü gibi dini 

yaşam alanını sadece özel alanla sınırlı tutmak, insanların hayatın her alanında kendi 

kökleri çerçevesinde yaşama arzuları ile çelişmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, 

din özgürlüğü bölünebilir bir temel hak değildir. Yani bir devletin belli değerler 

üzerine kurulu olması o devletin, bünyesinde yaşayan her bir bireyin dini değerlerine 

ve bu değerlerin ifade edilişine saygı gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.119 

 

d- Hukuk Kurallarında Dini Temeller 

 

Her din beraberinde bir değerler buketi getirmektedir. Bu değerler ne ölçüde 

anayasada ifade edilirse o derece değer yargılarının anayasallaşması’ndan söz 

edebiliriz. Başlı başına bir değer olarak nitelendirilebilecek olan “din ve vicdan 

                                                 

117 Böckenförde, a.g.e., s. 16-20. 
118 A.e., s. 32, 33. 
119 Böckenförde, a.g.e.,  s. 33-35. 
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özgürlüğünün” yanı sıra, dini kuralların bir değer olarak anayasada düzenlenmesi de 

mümkündür. İşte bu aşamada hukuk kurallarındaki dini temellerinden söz 

etmekteyiz. 

Bu konuyu belli örnekler üzerinden somutlaştırmakta fayda vardır. Mesela temel 

bir örnek oluşturması açısından adam öldürmenin cezalandırılmasını ön gören 

düzenlemenin temelinin, aynı zamanda neredeyse tüm dinlerde ortak olan 

“öldürmeyeceksin” emri olduğu söylenebilir. Bu durumda normatif bir şekle 

bürünmüş dini ve aynı zamanda ahlaki bir değerden söz etmek mümkündür. Yine 

pazar günlerinin resmi tatil sayılması, hıristiyanlık dinine göre Pazar günlerinin tatil 

sayılması ile ilgilidir. Aynı durum yahudilerde Cuma ve Cumartesi günleri için 

geçerlidir. Zira yahudilerde Cuma öğlen saatlerinde başlayıp, Cumartesi akşamına 

kadar devam eden süreye “şabat” denilmektedir ve yahudiler için kutsal 

sayılmaktadır. Müslüman bir ülke olan Suudi Arabistan’da ise haftasonu tatili 

Perşembe ve Cuma günü olarak kabul edilmiştir. 
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II. BÖLÜM 

ANAYASALAR ÇERÇEVESİNDE DEĞER YARGILARI 

  

Bir devletin hangi değerlere önem atfettiği, o devletin anayasasına bakılarak 

anlaşılabilir. Bu açıdan, öncelikle anayasal metinlerin ortaya çıkışlarını açıklayan 

sosyal sözleşme teorileri ele almakta yarar vardır. 

 

A- Toplumsal Sözleşme Teorisi Bağlamında Anayasalar 

 

Anayasal devletlerin oluşumuna ve meşruiyetine yönelik düşünceler toplumsal 

sözleşme teorileri çerçevesinde ifade edilmektedir. Toplumsal sözleşme teorileri ile, 

doğa halinde bulunan insanların kendi aralarında yaptıkları “sözleşme” ile soyut bir 

iktidar olan “devletin” temellendirilmesi yapılmaktadır. Bu sözleşme teorileri 

çerçevesinde insan, irade sahibi ve özgür bir varlık olarak ele alınmıştır. Zira 

sözleşme yapmaya ehil olarak ele alınan bir insan modeli ile birlikte bu sözleşmenin 

mantıki sonuçlarını algılayan bir insan resmedilmiştir. Toplumsal sözleşmenin 

yapılması suretiyle kişilerin bireysel iktidarının “devlete” yansıması ve devletin 

topyekun bir güç haline gelmesi sağlanmış olmaktadır. Toplumsal sözleşme 

teorilerindeki önemli bir ayrıntı, söz konusu iktidar devrinin kişinin özgür iradesi 

çerçevesinde gerçekleşiyor olmasıdır.120 

Toplumsal sözleşme teorilerine özellikle Hobbes, Kant, Locke ve Rousseau’nun 

eserlerinde büyük önem atfedilmiştir. Her ne kadar her bir filozof toplumsal 

sözleşmeler üzerine fikir yürütmüşse de bu teoriler çok çeşitli olup, aralarında bazı 

temel hususlarda birbirinden ayrılmaktadırlar. Tüm teorilerin ortak noktası ise; 

önceden var olan ve sonrasında toplumsal bir sözleşme ile üstesinden gelinen bir 

doğa halinin bulunmasıdır. Teoriler arasındaki söz konusu farklılıklar ise; bu doğa 

halinin betimlemesinde ortaya çıkmaktadır. Bu doğal hal, duruma göre ya tarihi bir 

gerçeklik, hipotetik bir durum, savaş hali yahut doğal hukukun egemen olduğu bir 

durum olarak tanımlanmaktadır. Teorileri birbirinden ayıran bir diğer husus ise doğa 

                                                 

120 Anna Gamper, Staat und Verfassung: Einführung in die Allgemeine Staatslehre, Wien, 
Facultas Verlag, 2007, s. 111, 112. 
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halinin toplumsal sözleşme ile terk edilmesi durumunda oluşan yeni düzendir. 

Örneğin Hobbes’in teorisinde mutlakıyetçi bir düzen ön görülmüşken Locke’un 

teorisinde meşruti monarşilere ve Rousseau’da devlet düzeni olarak cumhuriyete 

rastlanmaktadır.121 

Toplumsal sözleşme teorilerini günümüz hukuk felsefecileri ve politik bilimcileri 

için hala ilgi çekici kılan ise; tüm insanların kanun önünde eşit olduğu ve kendi 

kaderleri hakkındaki kararlara katılabilmeleri düşüncesidir.122 

İlk toplumsal sözleşme teorisine Hobbes’in düşüncelerinde rastlanmaktadır. On 

yedinci yüzyılın karışık ve siyasi açıdan istikrarsız İngiltere’sinde yaşayan Hobbes, 

dönemin şartlarının da etkisiyle insana dair daha karamsar bir resim çizmiştir. 

Leviathan isimli ünlü eserinde insanı insanın kurdu olarak tanımlayan Hobbes, 

toplumsal düzen ve barışın sağlanabilmesi için insandan devlete “topyekun” bir 

iktidar devrinden söz etmiştir. Hobbes’in toplumsal sözleşme teorisinde iki farklı 

sözleşme öngörülmüştür. Bunlardan ilki pactum unionis, yani insanların kendi 

aralarında yaptıkları sözleşmedir. Buna göre her bir insan toplumdaki diğer insanlarla 

tek tek bir sözleşme yapmaktadır. Bu sözleşmeye göre insanlar birbirlerine, var olan 

haklarını devlete devredeceklerine dair bir “söz” de bulunmaktadırlar. İkinci 

sözleşme olan pactum subiectionis ile insanlar haklarını bir yahut bir gurup insan 

tarafından temsil edilen “devlete” devretmektedirler. Bu şekilde tüm bireyler “bir” 

olmakta ve “devlet” olarak adlandırılmış olmaktadır. Oluşan bu yapılanmayı, yani 

devleti Hobbes “Leviathan”  olarak adlandırmaktadır. Devlet, kendisine devredilen 

yetkileri kullanarak toplumsal düzeni ve barışı sağlamaktadır.123 

Bir toplumda var olan tüm insanların kendi haklarından vazgeçip bunu başka bir 

kişi yahut organa devretmesi bekelenemez. Bu sebeple Hobbes, “çoğunluk” 

prensibini ön görmüş ve haklarını devretmeyen azınlıkların da, toplumsal barış ve 

düzenin ikamesi için devletin iktidarına uyması gerektiğini ifade etmiştir.124 

Hobbes’in toplumsal sözleşme teorisinin en çok eleştirilen tarafı, düzenin 

sağlanması için insanların sahip oldukları tüm hakları devlete devretmelerini öngören 

                                                 

121 Mahlmann, a.g.e., s. 141. 
122 A.e., s. 141, 142. 
123 Gamper, a.g.e., s. 113, 114. 
124 A.e., s. 114. 
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düşüncesidir. Hobbes’in görüşleri doğrultusunda hem insanın devredilemez 

haklarının olduğu gerçeği göz ardı edilmiş hem de sınırsız bir devet yaratılmış 

olmaktadır.125 

Hobbes’in teorisinde yer verilen doğa hali ve irade sahibi insan modeline 

Locke’un teorisinde de rastlanmaktadır. İnsanlar, topluma hakim olan eşitlik, 

özgürlük ve bağımsızlık ilkelerine rağmen devletin onları bir araya toplamasına ve 

düzensizliği ortadan kaldırmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Locke’un teorisi bazı 

yönleriyle Hobbes’in teorisinden ayrışmaktadır. Bunların başında Locke’un 

toplumsal sözleşme teorisinin Hobbes’in teorisinin aksine herkesi kapsayıcı olmadığı 

gelmektedir. Hobbes’e göre, haklarını sözleşme yapmak suretiyle devlete 

aktarmayan “azınlık” kesim, diğerlerinin devlet ile yapmış olduğu sözleşmeye 

uymakla mükelleftir. Oysa ki Locke, hem toplumsal sözleşmeyi farazi bir olay 

olmaktan çıkarmakla “devletin temellendirmesini” tarihi gerçeklikler üzerine 

kurmakta, hem de sözleşmeye katılmayanları o sözleşme ile bağlı kılmayıp onları 

doğa halinde bırakmaktadır. Locke’un düşüncelerini Hobbes’dan ayıran temel unsur 

ise Locke’un, insanların belli haklarından onları devlete devretmek suretiyle feragat 

etmeleri ve devletin, kendisine devredilen bu yetkileri ancak toplumsal refahın 

gerektirdiği ölçüde kullanabilmesini ön görmesidir.126 Yani Hobbes’dan farklı olarak 

Locke, toplumsal sözleşme teorisini sınırsız ve mutlakıyetçi bir devlet varsayımı 

üzerine kurmamıştır. Locke’a göre devlet, vatandaşlarının haklarını korumakla 

mükelleftir ve bu görevini yerine getirmemek suretiyle varlık amacına aykırı hareket 

etmiş olur ve meşruluğunu yitirmiş olur. Devletin, kişilerin haklarını ihlal etmek 

suretiyle görevini kötüye kullanması durumunda, halkın itaatsizlik hakkı doğmuş 

olur.127 

Kant’ın toplumsal sözleşme teorisinde, özellikle insanın devredilemez hakları 

üzerinde durulmaktadır. Bu haklar, insanın kendisi bunu istese dahi 

vazgeçilemeyecek haklardır. İnsan, kendisine devlet eliyle yapılmış olan haksızlıkları 

                                                 

125 A.e., s. 114. 
126 A.e., s. 114, 115. Locke’un toplumsal sözleşme teorisi için bkz., John Locke, Two Treaties 

of Government, yayınlayan: Mark Goldie, London, Everyman, 1994.  
127 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2010, s. 14, 15. 
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açıkça ifade edebilmelidir. Ancak Kant, devletin despotik hareketleri karşısında dahi, 

devletin düzeni sağlayan bekası adına ona isyan etmeyi kabul etmemektedir.128 

Kant da, Hobbes gibi farazi bir toplumsal sözleşmeden yola çıkmaktadır. Kant’a 

göre sözleşmenin farazi olması ise, özgür olan insanın kendi iradesi ile kendisini bir 

başka gücün iktidarı altına sokmasını açıklayan tek teori olmuştur. Kant’ın toplumsal 

sözleşme teorisinin amaçladığı nihai hedef, insanların özgürlüklerinin orantısız bir 

şekilde sınırlandırılmaksızın, toplumsal refahı sağlamaktır. Bu toplumsal refah, 

hukuk devleti, demokrasi, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve temel hak ve hürriyetlerin 

dikkate alınması ile sağlanmaktadır.129 

Diğer felsefecilerin aksine Jean-Jacques Rousseau’nun toplumsal sözleşme 

teorisinde insanın doğa halinde “medeni hayata” nazaran daha mutlu olduğu iddia 

edilmektedir. Bu düşüncesini de insan muhakemesinin doğaya hiçbir zaman aykırı 

olmadığı şeklinde temellendirmektedir. Doğa ile çelişmeyen insan muhakemesi 

sebebiyle insanın doğa halinde mutsuz olduğu söylenemeyecektir.130 

Toplumsal gelişimin kaydettiği ilerleme insanı daha ihtiraslı hale getirmektedir. 

İhtirasla dolan insan ise gittikçe daha mutsuz olmaktadır. Bu sebeple insanın 

haklarını ve servetini koruyacak, oluşan bütünün içinde yine de herkesin özgür 

olmasını sağlayacak bir toplumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu toplumsal 

yapılanmaya karşılık gelen “devlet” anlayışına katılmak istemeyen kişilerin devletin 

dışında yaşama hakları vardır. Ancak günümüzde böylesi bir argüman ileri sürmek 

güçtür zira dünyanın her bir coğrafi bölgesi bir “devlet” tarafından yönetilmektedir. 

O halde insanların bir devlet çatısı altında mı yoksa devlet olmayan bir yerde mi 

yaşamak istedikleri konusunda bir seçim hakları değil, daha çok hangi devlet çatısı 

altında yaşamak istediklerine yönelik bir seçim hakları bulunmaktadır.131 

Bu görüşler doğrultusunda sosyal bir sözleşme olarak anayasalar, devlet ile 

toplum arasındaki etkileşim açısından önemli metinlerdir. Bu sebeple anayasaların ne 

tür değerler içerdiği, devlet-toplum ilişkisi açısından önem arz etmektedir. 

 

                                                 

128 Gamper, a.g.e., s. 116. 
129 A.e., s. 116. 
130 A.e., s. 117. 
131 A.e., s. 117, 119. 
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B- Anayasalarda Değer Yargıları 

 

Birinci bölümde değer yargılarını oluşturan temel unsurlar olarak ahlak, kültür, 

etik ve din ele alınmış ve her bir değer yargısının hukuk ile olan karmaşık ilişkisi 

incelenmiştir. Özellikle ahlak ile hukuk arasındaki ilişki bu açıdan ilgi çekicidir. Zira 

hukukun birçok alanında ahlaki temellere rastlandığı görülmektedir. Ancak bu dört 

temel değer yargısına, anayasalarda doğrudan rastlanmamaktadır. Sınırlı sayıda 

anayasal metinde, doğrudan ahlaka ya da diğer üç değer yargısına atıf yapıldığı 

görülmektedir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının bazı maddelerinde 

doğrudan ahlaka atıflar bulunmaktadır. 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 13. maddesinde 2001 yılına kadar 

genel ahlak, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında “genel” bir sınırlandırma 

aracı olarak sayılmıştı. Ancak 2001 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrasında 

“genel sınırlama sebeplerinin” kaldırılması ile birlikte ahlak, ancak bazı hürriyetleri 

düzenleyen maddelerde bir sınırlandırma aracı olarak kalmıştır.132 Ahlak, ilgili 

maddelerde sayılmış olan bir “özel” sınırlandırma aracı haline gelmiştir. Örneğin 

genel ahlaka aykırılık, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenmiş olan “özel hayatın 

gizliliği” ve 21. maddesi’nde  düzenlenmiş olan “konut dokunulmazlığı” hakkının 

sınırlandırılmasında bir araç olarak belirtilmiştir. Bunun dışında “ahlaka aykırılık”, 

Anayasa’nın 22., 28., 31., 33., 34. ve 51. maddelerinde bir sınırlandırma aracı olarak 

sayılmıştır.  

Ahlakın niçin bir sınırlandırma aracı olarak kullanıldığı sorusu sorulabilir. Ancak 

sağlıklı ve işleyen bir toplumu oluşturan, toplum üyelerini bir arada tutan salt maddi 

değerler değil, manevi değerlerdir de. O halde genel ahlak, belli bi zamanda belli bir 

toplumda benimsenen kurallar bütünü olarak, hakların sınırlandırılmasında bir araç 

olarak kullanılabilir.133 Genel ahlak kavramının neyi ifade ettiği konusunda yaşanan 

belirsizlik birçok haklı eleştiriyi beraberinde getirmiştir. Anayasa koyucunun bu 

                                                 

132 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 73, 74. 
133 Nihat Bulut, “Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılma Nedeni Olarak Genel Ahlak”, AÜEHFD, C. 
      IV, 2000, s. 33. 
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kavram ile neyi ifade etmek istediği bilinmezken, anayasa mahkemesinin bu kavramı 

nasıl yorumlayacağı da ayrı bir sorun alini almıştır.134 Her ne kadar kanunlar ve 

anayasa genel ahlak kavramını kullanmışsa da, bu kavrama açıklık getirmek 

mahkemelere düşmüştür. Anayasa Mahkemesi, 28.01.1964 tarihinde vermiş olduğu 

bir kararında genel ahlakı tanımlama gereği duymuş ve genel ahlakı şu şekilde 

tanımlamıştır:  

“belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş 

bulunan ahlak kuralları ile ilgili hareketleri gösteren (…) bir anlam taşımaktadır”135 

Anayasa Mahkemesi’nin belirttiği üzere genel ahlak, “belli bir zaman 

aralığındaki” anlayışa bağlıdır. Belirli döneme hakim olan genel ahlak anlayışının ne 

olduğunu takdir edecek olan ise iki organ bulunmaktadır. Buna göre ya kanun 

koyucu olan meclis ya da kanunları hukuka uygulamakla yükümlü olan mahkemeler 

takdir hakkına sahiptir. Örneğin Gözler, belirli bir dönemde geçerli olan ahlak 

anlayışını takdir edecek makam olarak meclisi görmektedir.136  

 Hatemi’ye göre, söz konusu “genel ahlak kurallarından” kasıt, aynı doğal hukuk 

ilkeleri gibi değişiklik arz etmeyen, evrensel kurallar bütünüdür. Bu ahlak kuralları, 

pozitif hukuk kuralları aracılığı ile yürürlükteki bir hukuk kapsamına alınmamaları 

durumunda hukukun “yazılı olmayan kaynakları” kategorisi altında 

değerlendirilirler.137 

Anayasa Mahkemesi’nin 1964 yılındaki genel ahlak tanımlamasına geri 

dönülecek olursa mahkemenin öncelikle zaman hususuna ayrı bir önem atfettiği 

görülmektedir. Zamana bağlı olarak değişebilirlik, genel ahlakın bir özelliği olarak 

ifade edilmiştir. Mahkeme ikinci olarak, genel ahlakı tanımlarken ahlak kurallarının 

toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmesinin de önemini vurgulamıştır.138 

                                                 

134 A.e., s. 75. 
135 AYM, E. 1963/128, K. 1964/8, 28.01.1964. 
136 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2000, s. 231. 
137 Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuk’a Giriş, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2011, s. 46, 47. 
138 Bulut,a.g.e., s. 33. 
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Anayasa Mahkemesi 11.02.1987 tarihinde vermiş olduğu bir başka kararında139 

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nun bazı maddelerinin Anayasa’ya 

aykırılığını incelemiş ve ahlaka ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuş: 

“Çocukların ve gençlerin beden, ruh, ahlak ve düşünce bakımından sağlıklı ve 
dengeli yetiştirilmelerinin bir toplumun, yani bir milletin geleceği açısından taşıdığı 
yaşamsal önem, onların beden ve ruh sağlığı içinde yetiştirilmelerini, ahlaki ve 
moral çöküntüye uğratacak her türlü etkenlerden uzak tutulmalarını zorunlu kılar” 

 
ve akabinde; 

“bir yandan hukuk devleti ilkesine sadık kalarak demokratik hak ve özgürlükler 
içinde önemli bir yer işgal eden basın özgürlüğünü zedelemek, öte yandan da sağlıklı 
bir toplumda insan öğesinin başlıca kaynağı olan çocukların ve gençlerin bedensel, 
ruhsal ve ahlaki gelişmelerine zarar verecek ya da onları suça itecek yayınlardan 
korumak zorunluluğu, tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çağdaş bir 
kaygıya” 

 
dönüştüğünü ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi, genel ahlaka atıf yaparak 

verdiği bir diğer kararında ise, eski ceza kanununun eski 438. maddesinde 

düzenlenmiş olan ırza geçme ve kaçırma suçlarında, mağdur kişinin fuhşu meslek 

edinmiş olan bir kadın olması durumunda öngörülmüş olan cezanın hafifletilmesini, 

genel ahlak kavramına atıf yaparak anayasaya uygun bulmuştur.140 Açıkçası, 

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar, genel ahlak kavramının temel hak 

ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında ne ölçüde sıkıntılı olduğunun bir göstergesidir. 

Zira kavramdaki belirsizlik, kavramın yorumlanmasında hem iktidara hem de 

mahkemelere oldukça geniş bir alan yaratmaktadır. 

 Anayasada doğrudan düzenlenmiş temel bir değer olarak ahlaka, Alman 

Anayasa’sında da rastlanmaktadır. Alman Anayasa’sının; yaşam hakkı, kişiliğin 

korunması ve kişi özgürlüğünü düzenleyen 2. maddesinde ahlak, bir sınırlandırma 

aracı olarak sayılmıştır. Buna göre: 

 “Herkes, başkalarının haklarını ihlal etmemek, anayasal düzene ve ahlak 
kurallarına aykırı düşmemek koşuluyla, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına 
sahiptir.”141 

                                                 

139 AYM, E. 1986/12, K. 1987/4, 11.02.1987. 
140 AYM, E. 1988/4, K. 1989/3, 12.01.1989.; Bulut,a.g.e., s. 42. 
141 Alman Anayasa’sı, (çevrimiçi) http://www.hukuk24.de/anayasa-grundgesetz.pdf, 11.07.2012. 

Alman Anayasa’sı 2. madde, 1. fıkra: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
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  Esasen maddenin orijinal metnine bakıldığında ahlak yani “Moral” demek 

yerine “Sittengesetz” kelimesinin kullanıldığı görülecektir. Anayasada olduğu kadar 

medeni kanunda da kullanılan “Sitte” kelimesi Türkçeye; örf-adet, töre şeklinde 

çevrilebilir.142 Alman anayasa koyucunun niçin başka kanunlarda da kullanıldığı 

üzere, iyi töre (gute Sitten) kavramını kullanmadığı sorusu sorulabilir. Zira 

Sittengesetz, yani örf-adet, töre kanunları ya da bizim kullanmayı uygun bulduğumuz 

anlamıyla “ahlak kuralları” ile tam olarak ne ifade edilmek istendiği 

anlaşılmamaktadır ve yoruma açıktır. Bu kavram ile ifade edilmek istenen; dürüstlük 

ve doğruluk ilkeleri olabileceği gibi, geçmişten aktarıla gelmiş ahlaki algılar da 

olabilir. Toplumun büyük bir kısmının benimsemiş olduğu değer yargıları, birçok 

defa karar alma sürecinde kıstas olarak kullanılmıştır. Ancak bu değer yargıları 

doğaları gereği değişken yapıdadır ve değişime mahkûmdur.143 Buna güzel bir örnek 

olarak Alman Anayasa Mahkemesi’nin 10.05.1957144 tarihindeki homoseksüeller 

hakkındaki içtihadı verilebilir. Bu kararında mahkeme, erkekler arasındaki 

homoseksüel ilişkiyi ahlak kurallarına aykırı bulmuş ve bu ilişkiyi bir suç olarak 

öngörmüş olan ceza kanununun 175. maddesinin, Anayasa’nın 2. maddesinin 1. 

fıkrası ile çelişmediğine hükmetmiştir. Alman Anayasa Mahkemesi, ahlak kurallarını 

tanımlamaya çalışırken (Sittengesetz) Hıristiyanlığın Alman toplumuna hakim olan 

iki büyük mezhebini de dikkate almıştır. Mahkeme, ahlak kurallarının zaman üstü 

doğal hukuk normları olmadıklarını tespit etmiş ve ahlak kurallarının, pozitif hukuk 

kurallarının yanı sıra toplumsal yaşama şekil veren kurallar olduğunu belirtmiştir. 

Mahkemenin ahlak kurallarına yönelik bu tanımlaması, ahlak kurallarının “zamana 

bağlılığını” vurgulamıştır. Topluma hakim ahlaki algının zamana bağlı olarak 

değiştiğinin en güzel örneği, Alman Anayasa Mahkemesinin homoseksüel ilişkiyi 

yasaklayan kanun maddesini anayasaya uygun bulduğunu belirten kararının 

                                                                                                                                          

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

142 Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 34, 35. 
143 Theodor Maunz, Günter Dürig, Grundgesetz Kommentar, 64. Ergaenzungslieferung, München, 
      C.H.Beck Verlag, 2012, Rn. 45. 
144 BVerfG, 1 BvR 550/52 sayı ve 10. 5. 1957 tarih 
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üzerinden yaklaşık on yıl geçtikten sonra, toplumsal talep doğrultusunda söz konusu 

kanun maddesinin yürürlükten kaldırılması olarak gösterilebilir.145 

 Belirli bir zaman aralığı ile bağı olan “ahlak kuralları”, her ne kadar Alman 

Anayasa’sı tarafından bir sınırlandırma aracı olarak öngörülmüşse de, belirli bir 

dönem için geçerli olmaları sebebiyle başlı başına birer sınırlandırma aracı olarak 

görülmemişlerdir.146 Maddede başkaca sınırlandırma araçları olarak yer alan 

“başkalarının hakları” ve “anayasal düzen” in aksine “ahlak kuralları”, çok daha 

nesnel bir kavrama işaret etmektedir.147 Bu sebeple Alman Anayasa’sında yer alan 

ahlak atfının, Türkiye Anayasa’sında yer alan ahlak atfı gibi sıkıntılı olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 Ahlakın bir sınırlandırma aracı olarak düzenlendiği bir başka anayasal metin ise 

1947 tarihli İtalyan Anayasa’sıdır. Buna göre ahlak, anayasanın 21. maddesinde 

düzenlenmiş olan düşünce, söz ve yayın özgürlüğünün sınırlandırılmasında bir araç 

olarak ifade edilmiştir.148 

 1958 Fransız Anayasa’sında ise, gençliğe yönelik müstehcen içerikli yayınların 

cezalandırılmasını, ahlakın korunması kapsamında öngörmüştür. Çin ve Rusya 

Anayasaları da ahlakın korunması gerektiğini düzenlemiş ve bir sınırlandırma aracı 

olarak öngörmüştür.149 

 Ahlak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü 

düzenleyen 9. maddesinde, ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinde ve 

toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesinde de bir sınırlama 

sebebi olarak yerini almıştır.150 AİHM, 07.12.1976 tarihinde verdiği bir kararında,151 

Danimarkalı bir yazar tarafından yazılmış ve İngiltere’de yayınlanmış olan “Küçük 

Kırmızı Ders Kitabı” nın müstehcen içeriği sebebiyle Birleşik Krallık Mahkemesi 

                                                 

145 Karar metni için bkz.: “Männliche Homosexuallität und GG”, NJW, S. 23, 1957, s. 865. 
146 Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 12. Auflage, 2012, Rn. 26. 
147 Maunz/Dürig, a.g.e., Rn. 45-46. 
148 Bulut,a.g.e., s. 38. 
149 A.e., s. 38, 39. 
150 A.e., s. 39. 
151 Handyside v. The United Kingdom, ECHR, App. No.: 5493/72, 07.12.1976. 
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tarafından yasaklanmasını sözleşmeye uygun bulmuştur. AİHM esere el koyma 

kararının, AİHS’te yer alan “genel ahlakı” koruma amacıyla çelişmediğine karar 

vermiştir. Esere el konulması ile İngiltere’de yayılmasının engellenmesi suretiyle 

ifade özgürlüğü hakkına yapılan müdahalenin, genel ahlakı koruma amacı güttüğü ve 

demokratik toplumda gerekli olması sebebiyle meşru olduğuna hükmedilmiştir. 

Mahkeme, bu konuya ilişkin olarak sözleşmeye taraf devletlere, toplumda ahlakın 

korunmasını ne şekilde sağlayacaklarını dair “ulusal bir takdir hakkı” tanımıştır.152 

 Görüldüğü üzere, ahlakın doğrudan anayasal metinlerde yer alması çoğu zaman bir 

hakkın sınırlandırılması amacıyla olmuştur. Tek tek düzenlemeler ele alındığında da 

özellikle ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında bir araç olarak “genel ahlak” 

kavramına başvurulduğu görülmektedir. 

C- Değer Yargılarının Anayasalara Yansıması 

 

Ahlak, etik, kültür ve din, değer yargılarını oluşturan temel unsurlardır. Zira 

insanlar, hayatlarını yaşarken, önemli kararlar alırken; inandıkları dinin emrettiği 

kuralları ya da ahlaki içgüdülerini veya içerisinde yaşadıkları sosyal ortamın 

geleneklerini, adetlerini ve davranış kurallarını dikkate alırlar. Ancak günümüzde 

anayasal metinlere bakıldığında, birer değer yargısı olarak ahlak, din, etik veya 

kültürün, doğrudan düzenleme alanı bulmadığını görmekteyiz. Bunun yerine bu dört 

temel değer yargısının bir yansıması olarak insan onuruna ve anayasaların “temel 

değerleri” olarak insan haklarına rastlamaktayız. Dolayısıyla bu başlık altında 

incelenecek olan insan onuru ve insan haklarının, ilk bölüm altında açıklanmış olan 

değer yargılarının anayasalara birer yansıması şeklinde ele alınması uygun 

görülmüştür. 

Bu başlık altında özellikle değer yargılarına büyük oranda rastladığımız 

anayasaların başlangıç bölümleri, ayrı bir değer yargısı olarak insan onuru ve birer 

değer yargısı olarak temel hak ve hürriyetler incelenmiştir. 

Değer yargıları, tespit edilmesi zor olgulardır. Soyut ve sübjektif karakterleri 

onları belirlememizde zorluk çıkarmaktadır. Bu sebeple özellikle pozitif hukuk 
                                                 

152 Bulut, a.g.e., s. 35, 39, 40. 
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alanında değer yargılarına yönelik arayış bir hayli zorludur. Ancak, toplumsal 

kimliğin çekirdeğini oluşturan değer yargıları, ister istemez toplumsal hayatı 

düzenleyen hukuk kurallarına da yansımaktadır. Bu yansımalar alenen değil fakat 

hukuk kurallarının içeriğinde gizli olabilmektedir. Aşağıdaki bölümlerde tek tek ele 

alınan temel haklar ve insan onuruna ilişkin kurallar buna örnek gösterilebilir.  

 

1- Anayasalarda Başlangıç Kısımları 

 

Değer yargılarının, belli bir topluluğa “hüviyetini” verdiği düşünülürse ve yine 

kişilerin kendilerini bir topluluk ile özdeşleştirmelerini sağlayanın temelde “değer 

yargılarının” olduğu düşünülürse,153 o toplumun manevi mirasının ifade bulduğu yer 

de genellikle anayasaların başlangıç bölümleri olmaktadır. Değer yargılarının büyük 

çoğunlukla anayasaların başlangıç bölümlerinde toplandığı görülmektedir. Başlangıç 

bölümlerinde yer almış olan bu değer yargıları, anayasanın diğer hükümlerine de 

yansımakta ve anayasaya bir karakter vermektedir.154 Çoğu anayasanın başlangıç 

bölümü, belli değerler ihtiva eder. Ancak burada başlangıç kısımlarına ilişikin 

incelemeler, sadece toplumsal yapıları veya benimsemiş oldukları siyasi rejimler 

açısından öne çıkan devletlerin anayasalarındaki başlangıç bölümleri ile sınırlı 

tutulmuştur. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, 

Kosova, İspanyol ve Alman Anayasaları’nın başlangıç kısımlarına yer verilmiştir.  

İran İslam Cumhuriyeti, anayasasının başlangıç kısmını oldukça uzun tutmuştur. 

Başlıbaşına küçük bir anayasa mahiyetinde olan başlangıç bölümünde ifade edilen 

ilk husus, devletin niteliğinin bir islam cumhuriyeti olduğudur. Hemen akabinde 

anayasanın; “İran toplumunun islami ilke ve kurallarda temelini bulan kültürel, 

toplumsal, siyasi ve iktisadi dayanaklarının belirticisi”155 olduğu belirtilmektedir. Bu 

şekilde İran Anayasa’sının, islami değer yargılarına doğrudan atıfta bulunduğu 

                                                 

153 Christof Mandry, Europa als Wertegemeinschaft: Eine theologisch-ethische Studie zum 
politischen Selbstverstaendnis der Europaeischen Union,  Denkart Europa: Schriften zur 
europaeischen Politik, Wirtschaft und Kultur 9, Baden-Baden,  Nomos, 2009, s. 99. 

154 Raul Narits, “The Republic of Estonia Constitution on the Concept and Value of Law,” 
Juridica International, VII, 2002. (çevrimiçi) http://www.juridicainternational.eu/index/2002/vol-
vii/the-republic-of-estonia-constitution-on-the-concept-and-value-of-law/, 25.06.2012. 

155  Hüseyin Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul, Çağrı Yayınları, 1980, s. 3. 
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söylenebilecektir. Başlangıç bölümünün bir başka bölümünde devletin yönetim şekli 

açıkça “islami yönetim” olarak ifade edilmektedir. Bunu takiben anayasanın 

amacının, “islamın üstün ve evrensel değerlerinin gelişeceği şartlar sağlamak”156 

olduğu belirtilmektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Anayasası ele alındığında yine uzun bir başlangıç 

bölümünün söz konusu olduğu söylenebilecektir. Başlangıç kısmının birçok 

kısmında emperyalizmin ve sömürgeciliğin devrilmesinin ve sosyalist sistemin tesis 

edilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Proleteryanın diktatörlüğü 

olarak nitelendirilen halkın demokratik diktatörlüğünü, işçiler ve çiftçilerden oluşan  

işçi sınıfının gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Ayrıca sosyalist devrimin, Çin 

Komünist Parti liderliğinde ve Marxist-Leninist düşünce ile Mao Zedong öğretisi 

doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Ayrıca 2004 yılında gerçekleştirilen 

kapsamlı anayasa değişikliği akabinde başlangıç kısmına “çin biçimi sosyalizm / 

Chinese-style socialism” şeklinde bir kavramın eklendiği görülmektedir. Böylece 

doğrudan bir siyasi akıma ve onun savunucularına atıf yapılmıştır. Ayrıca Çin 

halkının temel amacının, sosyalist yolu izlemek ve sosyalist kurumları geliştirmek, 

sosyalist demokrasinin ilerlemesini sağlamak ve sosyalist hukuk sisteminin 

gelişmesini sağlamak olduğu ön görülmüştür. Çin halkını birbirine bağlayan sosyalist 

değerler de eşitlik, birlik ve karşılıklı yardımlaşma şeklinde sayılmıştır.157 

Hindistan Anayasasının başlangıç kısmı incelendiğinde Çin ve İran 

Anayasaları’nın başlangıç bölümlerine nazaran çok daha kısa bir başlangıç 

bölümünün olduğu görülecektir. Kısa ve öz olan başlangıç kısmının ilk paragrafında 

Hindistan Devleti; bağımsız, sosyalist, seküler ve demoktratik bir cumhuriyet olarak 

nitelendirilmektedir. Akabinde bu devletin amacının: sosyal, ekonomik ve siyasi 

adaleti; düşünce, ifade, kanaat, inanç ve ibadet özgürlüğünü ve statü ve fısat eşitliğini 

sağlamak olduğu belirtilmektedir. Ayrıca devlete, kişinin onurunu ve milletin 

birliğini tesis etme görevi de yüklenmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere Hindistan 

Devleti özellikle adalet, özgürlük ve eşitlik değerlerine büyük önem atfetmektedir. 

                                                 

156  A.e., s. 11. 
157 Çin Halk Cumhuriyeti Anayasa’sı için bkz.: “Constıtutıon of the People's Republıc of China”, 

(çevrimiçi) http://www.purdue.edu/crcs/itemResources/PRCDoc/pdf/Constitution.pdf, 20.06.2012. 
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Bunun yanı sıra sosyalist, seküler ve demokratik devlete atıf yapmakla bu değerlere 

de ne ölçüde önem verdiği görülmektedir. Son olarak çok uluslu bir devlet olma 

özelliğini haiz olmasından kaynaklı, başlangıç bölümünde milletin birliğine 

değinmeyi de ihmal etmemiştir.158 

Oldukça yeni tarihli olan Kosova Anayasası’nın başlangıç bölümü, Kosova 

Devleti için özgür, demokratik ve barış sever bir gelecek kurma isteğini 

yansıtmaktadır. Kosova Devleti’nin kuruluş şartlarının ve içinde bulunduğu coğrafik 

alanın, başlangıç bölümünün bu ilk paragrafının şekillenmesinde rol aldığı 

kuşkusuzdur. Zira herşeyden öne özgürlük ve barış değerlerine yapılan atıflar bunun 

açık bir göstergesidir. Kosova Devleti’nin özellikle hangi “değerler” üzerine 

kurulduğu anayasanın 7. maddesinde, “değerler” başlığı altında açıkça ifade 

edilmiştir. Buna göre; “Kosova cumhuriyetinin anayasal düzeni; özgürlük,barış, 

demokrasi, eşitlik, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı, hukuk devleti, ayrımcılık 

yasağı, mülkiyet hakkı, çevrenin korunması, sosyal adalet, çoğulculuk, kuvvetler 

ayrılığı ve pazar ekonomisi ilkeleri üzerine kurulmuştur.”159  Böylelikle Kosova 

Anayasası, söz konusu ilkeleri, Kosova anayasal düzeninin kurucu birer “değeri” 

olarak nitelendirmiş olmaktadır. 

İspanyol Anayasası, başlangıç bölümünde ispanyol halkının adalet, özgürlük ve 

güvenliğe hakları olduğunu ifade etmiştir. Akabinde ispanyol halkının, anayasaya ve 

hukuka uygun olarak, demokratik bir şekilde birlikte yaşamalarının garanti altına 

alınıdığı belirtilmektedir. Hukuk devleti ilkesine yer verildikten sonra, ispanyol 

halkının insan haklarının, kültürünün, geleneklerinin, dillerinin ve kurumlarının 

koruma altına alındığı belirtilmektedir. Anayasanın 1. maddesinde ise, İspanya 

Devleti’nin; sosyal ve demokratik bir devlet olduğu, hukukun üstünlüğünü kabul 

eden, ve hukuk düzeninin en yüksek değerleri olarak özgürlüğü, adaleti, eşitliği ve 

siyasi çoğulculuğu benimsediğini, belirtmektedir.160 İspanya’nın bir dönem özellikle 

ayrılıkçı hareketlerle mücadele etmek durumunda kalması ve bünyesinde farklı 

                                                 

158  Hindistan Anayasa’sı için bkz.:  “The Constitution of India” (çevrimiçi) 
http://hcmimphal.nic.in/Documents/constitutionofindiaacts.pdf, 21.06.2012. 

159 Kosova Anayasa’sı için bkz.: “Constitution of the Republic of Kosovo”, (çevrimiçi) 
http://ebookbrowse.com/constitution-of-the-republic-of-kosovo-pdf-d311333010, 15.06.2012. 

160 İspanyol Anayasa’sı için bkz.: “Spanish Constitution”, (çevrimiçi) 
http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf, 15.06.2012. 
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kültürler barındırması, anayasasında demokratik birlikte yaşama ve kültürün 

korunmasına yer vermesine neden olmuştur. 

Alman Anayasası’nın başlangıç kısmında ise, yukarıda yer verilmiş olan 

başlangıç bölümlerinin aksine devletin niteliğine yahut başkaca değerlere yer 

verilmemiştir. Ancak alman anayasasının öne çıkan unsur “yaratıcı (Gott) ve 

insanlar önündeki sorumluluğunun bilincinde olarak” ifadesidir. 1949 Anayasa 

koyucusunun bu şekilde söze başlaması onun, anayasa koyucunun bile daha ötesine 

gidemeyeceği, devlet üstü kuralların varlığını kabul ettiği anlamına gelmektedir. 

Yaratıcı ve insanlar önündeki sorumluluk, halkın anayasa yapma gücünü ne inkar 

etmektedir ne de onu kısıtlamaktadır. Ancak anayasa yapacak olan güce bir sınırlama 

getirmektedir. Yaratıcı ve insanlar önündeki sorumluluk şeklinde ifade bulan bu 

sorumluluğun ise daha somut olarak neye tekabül ettiği, ancak mahkeme kararları 

yoluyla açıklanabilecektir.161 

 

2- Temel Bir Değer Yargısı Olarak İnsan Onuru 

 

1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartının Başlangıç Bölümü, insanlık tarihinde art 

arda vuku bulan felaketlerin sonrasında insan hakları, insanın şahsiyeti ve değeri ve 

onuruna duyulan inancı ifade eden ilk uluslararası belgedir. Bunu takiben birçok 

uluslararası insan hakları belgesinde “insan onuru” mefhumuna rastlanılmaktadır.162 

Yirminci yüzyılın ortalarından önce “insan onuru” kavramına ne kanunlarda ne de o 

zamana kadarki hukuk dilinde rastlanmaktaydı. Savaş öncesi zaman diliminde 

uluslararası belgelerde olmamasına rağmen, 1919 Weimar Anayasası’nda ve 1933 

faşizan Portekiz Anayasası’nda devlete, herkes için insan onuruna yaraşır yaşam 

şartları sağlama yükümlülüğü yüklenmekteydi.163 Savaş sonrası dönemde kaleme 

alınmış milli metinlere gelince; Alman Anayasasının akademik camiada kendisinden 

çokça söz ettiren ilk cümlesi, insan onurunun dokunulmazlığı ile ilgilidir. İnsan 

                                                 

161 Maunz, Dürig, a.g.e., Rn. 17. 
162 İnsan onuru için bkz.: Birleşmiş Milletler Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi 

Başlangıç Kısmı, 13. md., Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Başlangıç 
Kısmı, 10. md., Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi 
Başlangıç Kısmı, İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi Başlangıç Kısmı.  

163 Paul Tiedemann, Menschenwürde als Rechtsbegriff, c. 29, Berlin, BWV, 2007, s. 9, 10. 
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onurunun kutsallığı ve dokunulmazlığı, yazılmasından kısa süre öncesinde Alman 

tarihine leke süren olaylardan çıkarılmış bir ders ve geleceğe yönelik bir önlem/uyarı 

olarak 1949 Alman Anayasası’nın ilk maddesinde “insan onuru dokunulmazdır. Tüm 

devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür.” şeklinde yerini 

almıştır.164 Yine tarihi olarak benzer bir dönemden geçmiş olan 1947 İtalyan 

Anayasası’nın 27 ve 41. maddelerinde insan onuruna yer verilmiştir. Hindistan 

Anayasası başlangıç bölümünde, Hindistan Devleti’nin görevinin, “kişinin onurunu 

ve milletin bütünlüğünü”  sağlamak olduğuna yer vermektedir. Bunun dışında 

İspanyol ve İran anayasaları da, anayasa metinlerinde insan onuruna ve onun 

korunması gerektiğine yer vermektedirler.  

İnsanın, onuru olan bir varlık olduğuna ilişkin görüşlere henüz bu kavram hukuka 

girmeden önce, insanoğlunun yaratıcının bir aksi, bir parçası olduğunu belirten dini 

öğretilerde rastlanmaktadır. Yaratıcının bir parçası olmakla insan per se haysiyetli 

olmaktadır. Zamanla bu teolojik temellendirmenin ötesine giden filozoflar, insan 

onurunun manasını toplumsal yaşam ile yerini bulduğunu belirtmiş165 ve insanın 

kendi davranışlarına yön verme açısından bağımsız bir birey olduğunu ifade 

etmiştirler. 

İnsan onuru kavramı, soyut bir kavram olmasından ötürü tanımlanması zor bir 

kavramdır. Diğer hukuki kavramlar gibi sadece belirli bir alanı konu edinmemesi ve 

beşerin tamamını kapsaması sebebiyle de hem soyut hem de çok 

boyutludur.166Nipperdey’e göre insan onuru, herhangi bir tanımlamayı gerektirmez. 

İnsan onuru, insan varlığının, değerinin ve  doğasının bir parçasıdır. Bu sebeple 

temelde bu kadar önemli olan bir kavramı tüm hukuk düzeninin merkezine 

koymaktan daha doğal bir şey olamaz.167 

İnsan onuru, salt insan olmaktan kaynaklanan ve her bir insanın doğuştan sahip 

olduğu bir değerdir. İnsanın var olması ile kazanılan bu değer, kişinin içinde 

                                                 

164 Konrad Schüttauf, “Menschenwürde: Zur Struktur und Geschichte des Begriffs”, Menschenwürde 
Begründung, Konturen, Geschichte, Yayınlayan: Gerd Brudermüller, Kurt Seelmann,Schriften 
des Instituts für Angewandte EthikE.V., c. 8, Würzburg,  Königshausen & Neumann, 2008, s. 25. 

165 Samuel Pufendorf’un insan onuruna ilişkin düşünceleri için bkz: Schüttauf, a.g.e., s. 29,30. 
166 Wallau, a.g.e., s. 23. 
167 Hans Carl Nipperdey, “Die Würde des Menschen”, Menschenwürde Begründung, Konturen, 

Geschichte, Yayınlayan: Gerd Brudermüller, Kurt Seelmann,Schriften des Instituts für 
Angewandte EthikE.V., c. 8, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2008, s. 189, 191. 
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bulunduğu durumdan bağımsız bir şekilde varlığını sürdürür. Zira akıl hastasından en 

zalimine kadar her insanın bir onuru vardır. İnsanın içinde bulunduğu hiçbir durumla 

bağlı olmamakla birlikte, aynı zamanda insanın cinsiyeti, yaşı, ırkı, dili veya 

dininden de bağımsızdır.168 

Kimileri insan onurunu dini öğretilere dayandırarak açıklamaya çalışırken kimi 

filozoflar ve hukukçular ise insanın onurunu din temelinden ayrı bir düzlemde 

açıklamaya çalışmıştır.  

Üç büyük dinin öğretilerine bakıldığında her dinin insan onuruna önem verdiği 

görülmektedir. Kural olarak üç dinde de, yaratılmış olan insanın yaratanın bir 

yansıması yahut yaratandan bir parça olduğuna inanılmaktadır. Musevilikte insan, 

kendisini yaratan Tanrı’ya birebir benzemektedir. İnsanın salt insan olmasından 

değil, fakat yaratıcı ile insan arasındaki benzerlikten dolayı insanın onurlu bir varlık 

olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bir kişiyi öldürmekle tüm dünyayı yok etmenin ve 

bir canı  kurtarmakla tüm insanlığı kurtarmış gibi olunacağının belirtildiği Babil 

Talmudu’nda insan onuruna işaret eden açıklamalara rastlamak mümkündür. 

Üzerinde aynı kralın damgasının bulunduğu madeni paralar tıpatıp birbirine benzese 

de aynı yaratıcı tarafından yaratılan insanlar öz olarak birbirlerine benzeseler de her 

bir insan ayrı bir birey olarak birbirinden farklıdır.169 

İnsanın onurlu bir varlık olduğu ve bu onurunun insan olmasından kaynaklandığı 

ve özel bir korumayı gerektirdiği Hıristiyan düşünce anlayışı ile birlikte gelişim 

göstermiştir. Orta çağ teorisinde insanın onuru, insanın yaratıcısı ile olan benzerliği 

ve yaratıcının İsa suretinde bir insan olması ile açıklanmaya çalışılmıştır. İnsan 

onuru, özellikle insanın yaratıcısına benzemesi, insan ruhunun ölümsüzlüğü, insanın 

hür iradesi ve akıl sahibi olması ile açıklanmıştır.170 

İnsanın onurlu bir varlık olduğunu yaratıcıya bağlayan bir diğer düşünür ise 

Giovanni Pico della Mirandola’dır. 1486 tarihinde yazıya geçirilen “İnsanın onuru 

üzerine” konulu konuşmasında Pico della Mirandola insanı, karar verebilen ve ahlak 

sahibi bir varlık olarak tanımlamış ve bu özelliklerle beraber hür bir iradeye sahip 

                                                 

168 A.e., s. 189, 191. 
169 Mischna, Synhedrin, IV, v, Der Babylonische Talmud, aktaran Lazarus Goldschmidt, Band VIII, 

Nachdruck der Ausgabe 1930-1936, Darmstadt, 1996, aktaran Mahlmann, a.g.e., s. 118-120. 
170 Wallau, a.g.e., s. 26, 27. 
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olması ile birlikte diğer varlıkladan ayrıldığını ifade etmiştir. Pico della Mirandola 

şöyle diyor: 

“Ey Adem, biz sana daimi bir ikamet vermedik.(…) Senin dışındaki varlıkların 
doğası kesin bir şekilde belirlenmiştir ve tarafımızca önceden belirlenmiş olan 
kanunlarca sınırlandırılmıştır. Sen ise sana tanınan üzerinde, yine sana verilmiş olan 
takdir yetkisi çerçevesinde hertürlü sınırlamadan ve darlıktan münezzeh bir şekilde 
tasarruf edebilirsin(…) Seni ne ilahi ne de dünyevi, ne fani ne de ebedi yarattık ki 
sen de onuru içinde hür bir şekilde karar veren yaratıcın gibi tercih ettiğin şekile 
bürünesin. Ruhunun karar vermesi durumunda hayvani olana alçalabileceğin gibi, 
daha üstün olan, ilahi olana da tekrar doğabilirsin.”171 

 
Zaman içerisinde, insan onuru temellendirilirken daha çok insanın muhakeme 

yeteneğine ve kendi kaderini tayin edebilmesine atıfta bulunulmuştur. 

İslam’da insanın onurlu bir varlık olduğu Kur-an’ın bazı ayetlerinden 

çıkarılabilmektedir. Örneğin Bakara suresinin 31 ila 34. ayetlerinde Allah’ın 

insanlara, meleklere öğretmediği isimleri öğrettiği ve bütün meleklere Hz. Adem’in 

önünde eğilmelerini emrettiği belirtilmektedir. Yine Bakara suresinin 256. ayetine 

bakıldığında “dinde zorlama yoktur” denildiği görülmektedir. Bu da insana vicdani 

konularda bir açıdan irade serbestisi tanındığının göstergesidir. Zira insan onurunun 

temelinde irade serbestisi yatmaktadır.172 

İnsan onurunu dine dayandırmaktan kaçınan filozofların başında Kant 

gelmektedir. Kant, insan onuruna ilişkin yaptığı bir konuşmasında; 

 
“İnsan aklının doğasından kaynaklanmaktadır, hiçbir şeyi koşulsuz ve sebepsiz 

kabul etmemesi… Diyorum ki, insanoğlu mutlu olmak için vardır. O halde mutlu 
olmak niçin değerli? Mutlu olmanın sadece bir koşulda değeri vardır, o da insanın 
varlığının değerli olmasıdır. O halde var olmak niçin bir değere sahip? Çünkü bu 
yaradanın hoşuna gitti. (...) O halde ancak şunu sorabilirim, neden bir yaradanın 
varlığı değerlidir?”173 

                                                 

171 Giovanni Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen/Oratio de hominis dignitate, 
çev. Norbert Baumgarten, Hamburg, 1990; aktaran Wallau, a.g.e., s. 28, 29. 

172 Mahlmann, a.g.e., s. 132, 133. 
173 İmmanuel Kant, Kants Naturrecht gelesen im Winterhalben Jahre 1784, Akademie Ausgabe, 

Bd. XXVII, zweite Haelfte, zweiter Teil, s. 1321, aktaran Mahlmann, a.g.e., s. 143,144. “Es liegt 
schon in der Natur der menschlichen Vernunft, dass sie nie etwas anderes, als bedingt, einsehen 
kann, nie etwas ohne Grung einsehen kann, und bei dem ens und bonum a se ist keind Grung über 
sie. Sage ich, der Mensch ist da, um Glücklich zu seyn. Warum aber hat das Glücklichseyn einen 
Werth? Es hat nur einen bedingten Werth, nemlich weil das Daseyn des Menschen einen Werth 
hat. Warum hat also das Daseyn einen Werth? Weil es Gott gefiel. Denn hat es an sich selbst 
keinen Werth. Ich kann nun auch fragen, warum hat das Daseyn eines Gottes einen Werth?” 
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demek suretiyle insan onurunun dini temelini sorgulamıştır. 

Neyin insan onuruna uygun düştüğü, neyin ise insan onuru ile 

bağdaştırılamayacağı kimilerine göre insan onuru kavramının göreceliliğine işaret 

eder. Mesela hapishane mahkumlarını toprak barakalarda tutma kararı alan bir kanun 

koyucunun bu kararı, günümüz şartlarında insan onuruna aykırı olarak yorumlanır. 

Ancak ülke halkının genelinin toprak evlerde yaşadığı düşünülen bir yerde aynı 

kararın alınması belki de ilk bakışta insan onuruna aykırı görülmeyecektir. Ancak 

hemen belirtmek gerekir ki insan onuru evrensel bir değerdir ve toplumların kültürel 

yahut ekonomik gelişmişlik seviyelerinden bağımsızdır. İnsan onuru yaşanılan 

zamandan da bağımsızdır. Zira siyahi insanlara insan olma özelliklerinin 

hasredilmemesi ve köle olarak görülmesi günümüzde olduğu kadar geçmiş zamanda 

da insan onuruna aykırılık teşkil etmektedir. 

Nipperdey’e göre insan onuru, bir doğal hukuk kuralıdır. Buna göre, anayasal 

olarak koruma altına alınmamışsa bile insan onuru, diğer anayasal haklara üstündür 

ve kanun yapımında yahut mahkeme kararlarında dikkate alınmalıdır.174 Bazı 

anayasalar, özel olarak insan onuruna ilişkin bir düzenlemeye yer vermek suretiyle 

insan onurunu yazılı hukuklarının bir parçası haline getirirken bazı devletler, 

mahkemelerinin verdikleri kararlarla bu kavramı hukuk literatürlerine katmışlardır. 

Polonya ve Fransız Anayasa Mahkemeleri, anayasalarının satır aralarında insan 

onurunu görerek bunu gerçekleştirirken İsrail, İsviçre ve Avusturya gibi devletler 

hiçbir yazılı metne atıf vermeksizin kararlarını insan onuruna dayandırmışlardır. 

İsrail’de insan onuruna ilişkin koruma ilk olarak 1992 tarihindeki anayasal belge ile 

sağlanmasına rağmen İsrail Yüksek Mahkemesi 1980 yılında, mahkumların 

“yürüyüşlerinin” ardından içeriye uyuşturucu sokup sokmadıklarının tespiti için zorla 

midelerinin boşattırılmasını insan onuruna aykırı bularak, insan onurunu norm 

denetiminde bağlayıcı bir unsur haline getirmiştir. İnsan onuruna ne yazılı 

hukuklarında ne de mahkeme kararlarında yer vermeyen ülkelerin başında İngiltere 

ve Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Özellikle İngiltere’de, ne yazısız 

hukukta, ne kanunlarda, ne de mahkeme içtihatlarında bu kavrama pek 
                                                 

174 Nipperdey, a.g.e., s. 195. 
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rastlanılmamaktadır. 2000 yılına kadar yazılı bir insan hakları kataloğu bulunmayan 

İngiltere’de, söz konusu “human rights act” in AİHS hükümlerini iç hukuka dahil 

etmesiyle “insan onuru” hukuk sistemine girmiştir. İngiliz hukuk sisteminin insan 

onuru kavramını eleştirmesinin başlıca sebebi, içeriği itibariyle oldukça belirsiz bir 

alan olmasında yatmaktadır. Bu belirsizlikle birlikte hakimlerin, insan onurunu kendi 

ahlaki yargılarına göre yorumlayacakları iddia edilmektedir. İnsan onuruna iki eyalet 

anayasası dışında ne federal ne de federe devlet anayasalarında yer vermeyen 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise doğal hukukun bir aracı olarak görülen insan 

onuruna, ara sıra Yüksek Mahkeme kararlarında atıf verildiği fakat bu atıfların cümle 

aralarında kalmaktan öteye gidemediği ve akademik camiada yeterince ele 

alınmadığı görülmektedir.175 

 

a- İnsan Onuru ve Temel Haklar 

 

İnsan onurunu anayasalarına dahil etmiş olan devletlerde, insan onuru ile 

anayasalarında yer alan diğer temel haklar arasında bir hiyerarşi bulunup 

bulunmadığı hususu dikkat çekmektedir. Bu konuya açıklık getirmek açısından 

çeşitli devlet anayasalarını tek tek incelemek gerekmektedir. Madde sıralaması 

açısından bir değerlendirme yapılacak olursa insan onurunun, Alman Anayasasının 

ilk maddesinde düzenlendiği ve diğer temel hakların, daha sonraki maddelerde yer 

aldığı görülmektedir. İnsan onurunun ilk maddede düzenlenmesi, akıllarda 

anayasanın hakikaten sadece bir temel değer altında yapılandığı izlenimini 

yaratmaktadır. Mesela Alman Anayasa’sı, hemen ilk maddesine, yaşam hakkından 

(Art 2, GG) da önce, insan onurunu yerleştirmeyi uygun bulmuştur. Bunun birçok 

sebebi olmakla birlikte en temel sebep olarak Alman Devleti’nin, 2. Dünya Savaşı 

sırasında yaşanan insanlık dışı olaylar sonucu, insanın salt insan olmaktan 

kaynaklanan bir onurunun olduğunun göz ardı edilmesi gösterilmektedir. 

Yaşananlardan ders çıkaran ve bir daha yaşanmaması için tedbir almak isteyen 

Alman Devleti, bunu insan onurunu yeni Anayasa’sının en başına yerleştirmek 

                                                 

175 Tiedemann, a.g.e., s. 51, 56-64. 
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suretiyle gerçekleştirmiştir. Anayasada öngörülmüş bu düzenlemenin nasıl 

yorumlandığı ise, Federal Alman Anayasa Mahkemesi kararlarından 

anlaşılabilmektedir. Örneğin 1979 tarihli bir kararında Federal Alman Anayasa 

Mahkemesi’nin insan onurunu anayasal değerler sisteminin en üstün değeri olarak 

tanımlaması, insan onurunun anayasal düzendeki yerinin anlaşılması açısından fikir 

verici mahiyettedir.176 Görüldüğü gibi insan onuru, yaşam hakkı gibi çoğu kişinin en 

temel hak olarak tasvir edeceği bir değerin bile üstünde bir değere sahiptir. Zira 

yaşam hakkı da dahil olmak üzere temel haklar, insan onurunun belirli alanlardaki 

somutlaşmış şeklidir. Ancak yine bir Alman olan Bertolt Brecht’in de bir sözünde 

ifade ettiği üzere “önce yemek sonra ahlak gelir”177. Bu düşünce diğer temel haklar 

ile yaşam hakkı arasındaki ilişkiye de uygulanabilir. Yaşam hakkı sağlanmadığı 

sürece, özel hayatın gizliliği bir anlam ifade etmez. Zira yaşamayan birinin özel 

hayatı da olamaz ve böylece korunması gereken bir değer de olamaz.  

Doktrindeki bir görüşe göre, bir kısım anayasal değerlerin diğer anayasal 

değerlere üstünlüğü söz konusu olamaz. Zira her bir değer, içeriği itibariyle temel bir 

hakkı düzenlemektedir. Ancak bir başka görüş, tam olarak bu sebeple insan onuru 

gibi bir değerin en temel değer olarak dikkate alınması gerektiğini iddia etmektedir. 

Her bir temel hak, düzenlediği alan itibariyle, temelde insan onurunun belli bir 

hususta somutlaşmış halidir. Her temel hak, çıkış noktasını insan onurundan alır.178 

Doktrinde, insan onurunu temel haklardan ayrı görüp, insan onurunu temel 

hakları kayıtlandıran bir ilke olarak görenler de vardır. Buna göre temel haklar, 

insanlara bir hürriyet alanı yaratırken insan onuru, insanlara bu hürriyetleri 

çerçevesinde hareket ederken bir takım yükümlülükler yükleyerek onlara hürriyet 

alanları dahilinde hareket edebilecekleri çerçeveyi çizmektedir. Yani insan onuru bir 

nevi sınırlayıcı işlev görmektedir.179 

 

                                                 

176 BverfG, 1 BvR 241/77 sayı ve 17.01.1979 tarihli karar için bkz. (çevrimiçi) 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv050166.html, 02.04.2012. 

177 Bertolt Brecht, “Erst kommt fressen, dann kommt die Moral”. 
178 Tiedemann, a.g.e., s. 549-551. 
179 A.e., s. 549-551. 
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b- İnsan Onuru Kavramının Yorumlanması 

 

İnsan onurunun ahlaki bir değer ifade eden “iyi” ile bağlantılandırılması ve 

“özgürlük” ile bağlantılandırılması çerçevesinde iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. İlk 

görüşe göre, insan onuru vazgeçilmez bir değerdir ve bu sebeple objektif bir değer 

olarak yeri gelince kişinin kendisine karşı dahi korunmalıdır. Örneğin Alman 

Danıştay’ı,180 1981 yılında bu görüş doğrultusunda vermiş olduğu bir kararında 

kadınların kendilerini ifşa ettikleri Peepshow’ları yasaklamıştır.181 Buna göre 

kadınların bir obje gibi kendilerini pazarlaması ve sergilemesi, insan olmalarından 

kaynaklanan onurlarını zedelemektedir. Mahkeme, vermiş olduğu kararında bu 

kadınların söz konusu gösterileri kendi iradeleri doğrultusunda icra ettikleri hususuna 

önem atfetmemiştir. Yani mahkeme, bu kararında insan onurunu özgürlük 

çerçevesinden değil, “iyi” çerçevesinden ele almıştır. Bir başka örnek ise Fransız 

Danıştay’ı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun cüce fırlatma davası 

ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlarıdır. Fransa’da yaşayan cüce Manuel 

Wackenheim, kendi rızası ile barlarda düzenlenen “en uzağa fırlatma” yarışmaları 

çerçevesinde müşteriler tarafından fırlatılmakta ve parasını bu şekilde 

kazanmaktadır. Eyalet yöneticisinin bu yarışları yasaklaması üzerine dava açan 

Wackenheim, Fransız Danıştayı’nın ve daha sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Komisyonu’nun182 kararları sonucunda bu davaları kaybetmiştir. Bu kararlarda ifade 

edildiğine göre, söz konusu yarışlar her ne kadar kişinin rızası dahilinde 

gerçekleşiyor olsa da, bu yarışlar insan onuruna ve kamu düzenine aykırılık teşkil 

etmektedir. Görüldüğü üzere, burada mahkemeler objektif açıdan insan onuru 

anlayışını benimsemiş ve kararlarında daha çok ahlaki bir değer olarak insan onuruna 

atıf yaparak kişinin kendisine karşı dahi insan onurunu korumuşlardır. 

İkinci görüş ise bu anlayışın tersine insan onurunu “özgürlük” anlayışı üstüne 

inşa etmektedir. Buradaki özgürlükten kasıt kişinin, “iradesini” özgür bir şekilde 

                                                 

180 15.12.1981 tarihli karar için bkz.: NJW, 1982, s. 664. 
181 Schüttauf, a.g.e., s. 39. 
182 Wackenheim v. France, CCPR, Communication No.: 854/1999, 26.07.2002  (çevrimiçi) 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/09d49050a9b34aaac1256c6e0031b919?Opendocument, 
05.03.2012. 
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oluşturmasıdır. Belirleyici olan kişinin nasıl hissettiği ve düşündüğüdür. Özgürlük ve 

öznelliği kurucu öğe olarak benimseyen bu görüş, insan onurunu insanın kendisine 

karşı korumaya kadar genişleten anlayışı reddetmektedir. Özgürlük ve özerklik 

temelli insan onuru kişiyi toplumdaki “iyi”, “temiz”. “aydınlanmış”, “saf” ve “bilge” 

insanların, kişinin özel alanına müdahalesinden de korumaktadır.183 Buna göre 

yukarıdaki anlayış kişinin iradesini yok saymakla insan onurunu zaten 

zedelemektedir. Bu görüş doğrultusunda ölüm cezası insan onuru bakımından bir 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda, bu cezanın insan onuru ile bağdaştığı 

söylenemeyecektir. Zira ölümle beraber özgürlük de sona ermektedir. Özgürlük 

temelli insan onuru anlayışına karşı çıkanlar bazı durumlarda bu teorinin olaylara 

yaklaşmakta yetersiz kaldığı görüşündedir. Örneğin bir kadının sahibi bilinmeyen 

sperm yoluyla suni döllenme sonucu hamile kalması durumunda doğacak çocuğun 

onuru zedelenmiş olur mu sorusuna ikinci görüş cevap verememektedir. Zira insan 

onuruna aykırılık teşkil edeceği iddia edilen fiilin gerçekleştirilmesi anında kişi 

henüz doğmamıştır. Kişinin nesebini öğrenmesi en doğal hakkıdır ve bu hak “insan 

onuru” ile bağdaştırılabilmektedir.184 

İnsan onurunu, iradenin özgürce oluşumuna bağlayan ikinci görüşün 

temsilcilerinden Tiedemann,185 insan onurunun somut olarak hangi durumlarda önem 

kazandığını kategoriler halinde açıklamıştır. Buna göre ilk kategori olan “kişinin 

maddi ve manevi bütünlüğü” kapsamında işkence, zorunlu tıbbi müdahale, insan 

vücudu üzerinde deney yapılması, kölelik, zorla çalıştırma ve cinsel kimlik gibi 

konular incelenmektedir. Kişinin salt manevi bütünlüğü ile ilgili alanda ise, özellikle 

kişinin ifade özgürlüğü, haysiyeti, din ve vicdan hürriyeti ile insan onuru arasında 

yakından bir ilişki kurulmaktadır. Özel yaşam kategorisi altında, yaşanılan yerin 

mahremiyeti, iletişimin gizliliği ve tutulan günlükler gibi şahsi yazıların mahremiyeti 

söz konusu olmaktadır. İnsan onuru açısından önem arz eden bir diğer konu ise insan 

yaşamına ilişkindir. Yaşamın başlaması ve bitmesi gibi konuların, özellikle biyo-tıp, 

                                                 

183 Max-Theo Gassner, “Der Verfassungsrechtliche Rahmen für die Regelung von 
Patientenverfügunggen durch den Gesetzgeber,” Die Patientenverfügung, Yayınlayan: Johannes 
Hager, Baden-Baden,  Nomos, 2002, s. 29. 

184 Schüttauf, a.g.e., s. 39,40. 
185 Tiedemann, a.g.e., s. 315. 
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ötenazi ve intihar gibi konuların hukuki olarak formüle edilmesinde, insan onuru 

önemli bir etken teşkil etmektedir.186 

 

c- Değer Yargılarının Çatışması ve Bir Sınırlandırma Aracı Olarak İnsan 

Onuru 

 

Anayasalarda düzenlenmiş olan değer yargıları, ki değer yargılarından kasıt 

sadece temel hak ve hürriyetler değil özgürlük, eşitlik, demokrasi ve hukuk devleti 

de dahil olmak üzere tüm anayasal değer yargıları, bazı durumlarda ihtilaf halinde 

bulunmaktadır. Bazı durumlarda bir hak, başka bir hakkın kullanılmasını 

engelleyebilmektedir. Mesela yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere “ahlak” ve 

“din”, başka hakların kullanılmasında ve sınırlandırılmasında birer araç teşkil 

edebilmektedir. Bir diğer sınırlama ölçütü olarak da “insan onuru” gösterilebilir. 

Üçüncü alt başlık olan temel hak ve hürriyetler altında değer çatışmalarında insan 

onurunun yeri daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Çoğu zaman haklar çatıştığında haklardan sadece birinde insan onurunun ihlal 

edildiği tespit edilmektedir. Ancak bazı durumlar var ki, her iki tarafın da insan 

onuru zedelenmektedir. İhtilaf halinde, insan onurunu koruyan bir yaklaşım 

benimsenmekle birlikte her durumda da insan onurunun ihlal edilmesi kısacası bir 

kişinin insan onuru ile bir başka kişinin insan onuru karşı karşıya geldiğinde bu 

ikilemin nasıl çözüme kavuşturulacağı tartışmalıdır. Durumu somutlaştırmak 

açısından sırasıyla şu örnekler verilebilir: 

Olay 1: Teröristlerce kaçırılıp bir gökdelene düşürülmesi planlanan ve içerisinde 

yolcuların bulunduğu bir uçağın, öncesinde ateş edilip düşürülmesi ile facia 

önlenebilecektir.187 

Olay 2: Bir kişiyi rehin tutan teröristler, taleplerinin karşılanmaması durumunda 

rehinelerini öldürecekleri tehdidinde bulunmaktadırlar. Söz konusu talepler makul 

                                                 

186 A.e., s. 315, 343, 389, 413. 
187 Benzer bir durumda BVerfG, 1 BvR 357/05 sayı ve 15.02.2006 tarihli karar için bkz., (çevrimiçi) 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html, 
22.03.2012. 
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değildir ve teröristler keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirilebilecek 

durumdadır.188 

Olay 3: Çok büyük acılar çeken hasta, doktorundan yaşamına son vermesini 

istemektedir. 

Yukarıdaki olaylar ele alındığında her bir olayda iki taraf bulunduğunu ve her iki 

tarafın da olası bir müdahale yahut ihmal sonucu insan onurunun zedelenmesi söz 

konusudur. Rehin alma olayında hükümet adına adalet bakanı, “…bir taraftan 

rehinenin hayatını korumak için yapılabilecek her şeyin yapılması, diğer taraftan 

rehineyi kaçıranların taleplerine cevap vermek suretiyle konuyla ilgisi olmayan 

insanların hayatının tehlikeye atılmış olunacağı,…”.189 şeklinde görüş beyan etmiştir. 

Daha sonra mahkemenin gerekçeli kararına da yansıyan bu görüşe göre devlet, 

teröristlerin taleplerini yerine getirerek stabil olmayan bir devlet görünümü çizerek 

sonraki olası rehin ve terör eylemlerinin ne yönde sonuçlanacağının kestirilebilir 

olması ile birçok masum insanın hayatını tehlikeye atmış olacaktır. Sonuç olarak, bir 

insanın hayatı, gelecekte ölmesi olası başka insanların hayatına feda edilmiştir. Söz 

konusu olayda mahkeme, rehin tutulan kişinin yaşama hakkı ve insan onuru ile 

ileride suçsuz insanların olası ölümleri ile zedelenecek yaşam hakları ve insan 

onurları arasında kolay olmayan bir muhasebe yapmak durumunda kalmış ve 

neticede rehinenin yaşamına son verilmesi ihtimalinden çok daha zayıf olan olasılığı 

esas alarak hüküm tesis etmiştir.190 

Öte yandan mahkeme, kaçırılan uçak olayında o uçakta bulunan tek bir suçsuz 

insanın hayatının bile, uçağın bir binanın üstüne düşürülmesi sonucu hayatını 

kaybedecek suçsuz insanlara tercih edilemeyeceği yönünde karar vermiştir.191 

Mahkeme bu karara varırken, uçağa binen insanların böylesi bir rizikoyu göze alarak 

uçağa bindiklerine yönelik iddiaları reddetmiştir. Bireysel başvuruya konu olan 

Alman Hava Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fıkrası, ağır sonuçların 

doğması önlenemeyecek olması ve başkaca bir çözüm yolunun kalmaması 

                                                 

188 Benzer bir durumda BVerfG, 1 BvQ 5/77 sayı ve 16.10.1977 tarihli karar için bkz., (çevrimiçi) 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv046160.html, 22.03.2012. 

189 Benzer bir durumda BVerfG, 1 BvQ 5/77 sayı ve 16.10.1977 tarihli kararı için bkz., (çevrimiçi) 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv046160.html, 22.03.2012. 

190 Tiedemann, a.g.e., s. 473. 
191 BVerfG, 1 BvR 357/05 sayı ve 15.02.2006. 
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durumunda, silahlı güçlerce hava aracının silah yoluyla etkisiz hale getirilmesini 

öngörmüştür. Bu konuda Alman Anayasa Mahkemesi devletin, bir suçun faili değil 

fakat mağduru olmuş insanları kasten öldürme yetkisi olmadığını açıkça belirtmiştir. 

Hükümetin, meclisin ve partilerin görüşlerinin aksine, feda edilecek insan sayısı ile 

karşılığında kurtarılacak insan sayısını esas alarak böylesi bir çıkarımda bulunmak, 

Alman Anayasasının 1. maddesinde düzenlenmiş olan insan onuru ve 2. maddesinde 

düzenlenmiş olan yaşama hakkı ile bağdaşmamaktadır. Zira söz konusu düzenleme 

ile insan hayatı devlet tasarrufuna konu olan alelade bir “nesne” haline 

gelmektedir.192 

Olay üçte ise, bir taraftan yaşamı üzerinde tasarruf ehliyeti bulunan ve kendisi 

gerçekleştiremediği için gerekli işlemi doktorundan yapmasını isteyen bir hasta, 

diğer taraftan vicdanı buna izin vermediği için hasta ile iş birliği yapmak istemeyen 

doktor bulunmaktadır. Vicdan özgürlüğü ise kişinin, vicdanını rahatsız edecek 

durumlarla karşı karşıya bırakılmamasıdır. Bu husus, temel hak ve hürriyetler 

bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

Görüldüğü gibi, insan onurunun güçlü bir anlamı olmakla birlikte tam olarak ne 

anlama geldiği ve nasıl yorumlanması gerektiği konusunda ihtilaflar bulunmaktadır. 

Ancak bu haliyle bile, mahkemelerce, değer yargılarının çatışması halinde, etkili bir 

karar verme aracı olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Somut olaylar incelendiğinde, yapılan her türlü insan hakkı ihlalini, insan 

onurunun dokunulmazlığına dayandırmak mümkündür. Öyle ki insan onurunun 

dokunulmazlığı, tüm temel hak ve hürriyetlere bir temel teşkil etmektedir. Yani bir 

temel hakkın ihlali durumunda insan onurunun da zedelendiği görüşü genel olarak 

kabul görmektedir. Tam tersi durumlar, yani her hangi bir temel hak ihlali olmadan 

da insan onurunun zedelenmiş sayılabileceği durumlar da vardır.193 Örneğin 2001 

yılında Almanya’nın Rotenburg kentinde yaşanan ve daha sonra hukuk literatürüne 

                                                 

192 BVerfG, 1 BvR 357/05 sayı ve 15.02.2006 tarihli kararı için bkz., (çevrimiçi) 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html, 
24.03.2012. 

193 Ulrich Steinvorth, “Menschenwürde, Menschenrechte, Menschenpflicht”, Menschenwürde 
Begründung, Konturen, Geschichte, Yayınlayan: Gerd Brudermüller, Kurt Seelmann,Schriften 
des Instituts für Angewandte EthikE.V., c. 8, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2008, s. 93. 
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“Rotenburg’un Yamyamı”194 şeklinde geçen olayda, Armin Meiweis adlı kişi, Bernd 

Jürgen Armando Brandes isimli şahsı, açık rızası dahilinde, önce öldürmüş ve 

akabinde organlarını yemiştir. Önce yerel mahkemede görülen davada Meiweis, 

adam öldürme suçundan değil, kişinin ölme isteğinin yerine getirilmesinden hüküm 

giymiştir. Davanın Alman Yargıtayı’nca ele alınması ile birlikte mahkeme ilk derece 

mahkemesinin hükmünü bozmuş ve kasıtlı adam öldürmeden tekrar yargılama 

yapılmasını talep etmiştir.195 Sonuç olarak Meiweis, kasıtlı ve planlayarak adam 

öldürmekten hüküm giymiştir.   

Söz konusu davadan da anlaşıldığı üzere, insan onuruna atıf yapmak elzem 

olduğu kadar sıkıntılıdır da. Zira yukarıdaki olay bağlamında insan onuruna 

dayanmaksızın verilecek karar hakkaniyeti tatmin edici olmayacaktı. Ancak insan 

onurunun tanımı yapılmadığı ve ahlaki bir değer gibi, yani belli bir öznellik ihtiva 

ederek yorumlanması, bu kavram üzerinde çekinceler doğurmuştur. Kavramın 

yeterince net olmaması, mahkeme kararlarında bu kavrama atıftan olabildiğince 

sakınmayı gerektirir. Öte yandan “Rotenburg’un yamyamı” gibi davalar, insan 

onuruna atıftan kaçınmanın ne derece zor olduğunun da bir göstergesi hükmündedir. 

Bir olayda insan onurunun zedelenip zedelenmediğinin anlaşılması için ahlaki 

içgüdülere dayanılabilir, fakat bunun da ötesinde, olayı hukuk teorisi ve adalet 

prensibi çerçevesinde değerlendirmek icap etmektedir. O halde kategorik bir ayrıma 

yahut tanımlamaya gidilmeksizin her bir dava için insan onuru ayrı ayrı ele alınmayı 

gerektirmektedir.196 

 

3- Anayasa’da Değer Yargıları Bağlamında İnsan Hakları 

 

 İlk bölümde değer yargılarını oluşturan temel unsurlar olarak ahlak, etik, kültür ve 

din sayılmıştır. İnsan hakları bu dörtlü kategori bağlamında incelenmemiş ancak bu 

                                                 

194 Orijinal adıyla “Der Kannibale von Rotenburg”. 
195 BGH, 310/04 sayı ve 22.04.2005 tarihli kararın orjinali için bkz.: (çevrimiçi), http://www.hrr-

strafrecht.de/hrr/2/04/2-310-04.php, (06.03.2012). 
196 Steinvorth, a.g.e., s. 94, 95. 
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bölüm altında, anayasalarda yer alan birer temel değer (Grundwert) olarak ele 

alınması uygun bulunmuştur. 

 Literatürde insan hakları çoğunlukla birer değer olarak ele alınmaktadır. Ancak 

insan haklarının niçin temel bir değer olarak ele alındığı genellikle 

açıklanmamaktadır. Biz de literatürdeki ortak kanaate uyup insan haklarını, 

anayasalarda ve uluslararası metinlerde yerini bulmuş birer temel değer olarak 

incelemeyi uygun gördük. Ancak çalışmanın konusu itibariyle insan haklarının niçin 

bir temel değer olarak kabul edildiği açıklanmaya çalışılacaktır. 

 Bir görüşe göre insan haklarının temellendirilmesi, insanın ahlaki doğasında 

yatmaktadır. İnsanın ahlaki doğası da insanın ihtiyaçları ile yakından ilgilidir. Ancak 

bu durum, insanın fiziki anlamda ihtiyaçları ile ahlaki doğasının her daim uyuştuğu 

anlamına gelmemelidir. Örneğin bir kişinin devlet politikalarını protesto etmek 

amacıyla açlık grevine girmesi pek ala insanın fiziki doğasına aykırılık teşkil edebilir 

ancak açlık grevi aynı zamanda insana tanınmış olan irade özgürlüğünün bir 

ürünüdür ve buna saygı gösterilmesi gerektiğine dair yükümlülük ise kişinin ahlaki 

doğasından çıkarılabilir. Aynı şekilde kişinin dini inancının gereği olarak oruç 

tutması ve buna başkalarının saygı duyması gerekliliği, insanın fiziksel doğasına 

dayanan bir tezle açıklanamayacaktır. İnsanın fiziki ihtiyaçları olana tekabül 

ederken,  olması gereken  ise insanın ahlaki doğası ile açıklanabilecektir.197 Donnelly 

de, insan haklarının kaynağının insanın ahlaki doğası olduğunu savunmaktadır.198 

Donnelly, insan haklarının kaynağını sorgularken şu çıkarımda bulunuyor: hukuki 

hakların kaynağı hukuksa ve sözleşmesel haklar, sözleşmelerden kaynaklanıyorsa hiç 

şüphesiz insan hakları da insandan kaynaklanmalıdır. İnsan ihtiyaçları ile insan 

doğası arasında bir ilişki olsa da bu ilişki, insan haklarının kaynağını açıklayacak 

mahiyette değildir.199 Donnelly, olandan olması gerekene geçişi sağlarken bir başka 

                                                 

197  Kemal Şahin, İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü: Gerekçeleri 
ve  Sınırları, İstanbul, XII Levha, 2009, s. 34, 35. Ayrıca insan hakları ile insan ihtiyaçları 
arasındaki  ilişkiye dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Johan Galtung, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, 
Çev. Müge Sözen, İstanbul, Metis, 1999, s. 70-121. 

198 Şahin, a.g.e., s. 41. 
199 Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev. Mustafa Erdoğan-Levent 

Korkut, Yetkin Yayınları, 1995, s. 27. 
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kavram olarak insan onurunu ortaya atmaktadır. Buna göre insan hakları, insanın 

kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için değil, onurlu bir yaşamı sağlamak için 

vardırlar.200 İnsan haklarına salt hayatı yaşamak için değil fakat onurlu bir hayat 

yaşamak için ihtiyaç duyulmaktadır.201   

a- İnsan Hakları Kavramı 

 

İnsan haklarının ne olması gerektiği, hem ahlaki açıdan hem de hukuk felsefesi 

açısından tartışmalıdır. Ancak insan haklarının ne olduğu özellikle uluslararası 

antlaşma belgelerinde belirtilmiştir. İnsan hakları doğuştan gelen ve insanın insan 

olmasından ötürü sahip olduğu haklardır. İnsanın cinsiyetine, rengine, ırkına, yaşına 

ve uyruğuna bakılmaksızın sahip olduğu haklardır. İnsanın elinden alınamayan bu 

haklar aynı zamanda devredilmezlerdir. Tarihi açıdan insan haklarının gelişimine 

bakıldığında insan haklarının belirlenmesi ve yazılı hale dökülmesinin yaşanılan bir 

haksızlık deneyimi sonrası olduğu görülmektedir.202 İnsanın doğuştan sahip olduğuna 

inanılan insan haklarını niçin yazılı olarak belgelendirmek gerekmiştir. Newton, yer 

çekimini bulmadan önce de elmalar havada uçuşmuyordu, yer çekimi yine mevcuttu. 

Newton, sadece var olan olguyu isimlendirerek onu tanımlamıştır. İnsan hakları da 

kişinin doğumuyla birlikte sahip olduğu haklardır. İnsan hakları belgelerinin temel 

muhatabı, insan haklarını en çok ihlal etmeye meyleden devletlerdir. Bu sebeple 

devletlerin, insan hakları kataloglarını tanıyıp, bu hakları tanıyacaklarını, onları ihlal 

etmeyeceklerini ve insanların haklarını hem kendisinden hem de üçüncü kişilerin 

müdahalesinden koruyacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.  

Uluslararası insan hakları belgelerine bakıldığında başında ya “uluslararası” 

yahut “evrensel” tanımlamalarına rastlamaktayız. Görüldüğü gibi insan hakları 

evrensel yani herkes için geçerli olma iddiasındadır. Günümüzde birçok uluslararası 

insan hakları belgesine rastlamaktayız. Bunların arasında en çok bilinen ve belki de 

etki alanı en geniş olanı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Her ne kadar içerdiği 

                                                 

200 Şahin, a.g.e., s. 41. 
201 Donnelly, a.g.e., s. 27. 
202 Hans Jörg Sandkühler, “Universalitaet und Transkulturalitaet der Menschenrechte. Ein Plaedoyer 

gegen Rechtsrelativismus”, yayınlayan Sandkühler, a.g.e., s. 43, 44. 
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insan hakları bakımından evrensel olma iddiasındaysa da etki alanı Avrupa Konseyi 

ülkeleri ile sınırlıdır. Bu sözleşmenin dışında Arap İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika 

İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

İslam’da İnsan Hakları Kahire Bildirisi gibi farklı birçok insan hakları belgesi 

mevcuttur. Düzenledikleri birçok alan kesişmekle birlikte bazı hakların 

muhtevalarında farklılıklar gözlemlenmektedir.  

Bu sözleşmelerin çoğunda yaşam hakkı, vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, 

mülkiyet ve eğitim hakkı gibi birçok hak yer almaktadır. Ancak sözleşmeden 

sözleşmeye farklı bir şekilde düzenlenmiş olan haklar da vardır. Burada sözleşmenin 

hangi kültürel ve dini ortam içerisinde kaleme alındığı büyük önem taşımaktadır. 

Zira birçok hak, kültürel ve dini açıdan farklı toplumlarda aynı şekilde düzenlendiği 

gibi bazı haklar yaşanılan kültür ve benimsenen din ve buna bağlı olarak da yaşam 

felsefesine göre değişiklik gösterebilmektedir.203 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf ülkeler her ne kadar aynı metne taraf 

olsalar da bu ülkelerdeki yargı organlarının söz konusu insan haklarını 

yorumlamalarında da farklılıklar gözlemlenmektedir. Avrupa kültürünün temelini 

oluşturan hıristiyan-yahudi kültürü içerisinde dahi, yorum farklılıkları söz konusu 

olabilmektedir. Mesela, hayatın sonlandırılması ve aile kavramlarına ilişkin algıların 

Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösterdiği, ülkelerin yargı organlarının aynı 

konuya ilişkin olarak verdikleri farklı kararlardan anlaşılmaktadır. 

Haklar aynı kalsa da, hakların kapsamı ve sınırları ile ilgili yorumlar sadece 

toplumdan topluma değil, zamana göre de değişiklik göstermiştir. Buna göre insan 

haklarının hem dikey hem de yatay olarak farklılaşmasından söz edilebilmektedir. 

İnsan haklarının yatay değişiminden kasıt, insan haklarının yukarıda da belirtildiği 

üzere coğrafi temelli değişimidir. Öte yandan insan haklarının dikey 

farklılaşmasından kasıt, tarihi perspektif içerisinde insan haklarının içeriğinin 

yorumlanmasında gerçekleşen değişimdir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi, yaşayan bir metindir ve değişime açıktır.204 Bu değişim, sözleşmeyi 

                                                 

203 Sukopp, a.g.e., s. 27. 
204 Lord Justice Stephen Sedley, “Are Human Rights Universal, and Does It Matter?”, Human 

Rights, Democracy and the Rule of Law: Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat: 
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yorumlayan organ olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda 

gerçekleşebilmektedir. Buna örnek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

eşcinsellerin hakları konusundaki içtihadını zaman içerisinde değiştirmesi 

gösterilebilir.205 Bir başka örnek ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ikinci 

maddesinde düzenlenmiş olan yaşam hakkının bir istisnası olarak gösterilen ölüm 

cezasının ancak 6. ve 13. protokollerin yürürlüğe girmesinden sonra kaldırılması 

olarak verilebilir. Temel bir değer olarak görülen yaşam hakkının 1985 yılına kadar 

sözleşmede bulunan ölüm cezası ile sınırlandırılması, yaşam hakkının yorumundaki 

değişikliği gösteren güzel bir örnektir. 

Tyrer v. United Kingdom davasında mahkeme, kararında sözleşmenin yaşayan bir 

belge olduğunu ve günün koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir.206 

 Davaya konu olan olayda 15 yaşındaki Anthony Tyrer, okulundaki bir 

öğrencinin vücut bütünlüğüne zarar vermekten yerel mahkemece o dönemin 

uygulanan hukuk kurallarına (section 56 (1) of the Petty Sessions and Summary 

Jurisdiction Act 1927) uygun olarak “sopa” cezasına çarptırılmıştır. Başvurucunun 

babası ve bir doktor gözolis tarafından pantolonu indirilmiş ve bir taburenin üzerine 

eğilmiş vaziyette verilen ceza icra edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

yukarıdaki kararında da belirttiği üzere söz konusu cezanın, günün gelişmelerine 

aykırı olduğunu tespit etmiş ve ayrıca sözleşmenin üçüncü maddesinde koruma altına 

alınmış olan işkence yasağına aykırılık teşkil ettiğine hükmetmiştir. 

                                                                                                                                          

Droits de l’homme, democratie et Etat de droit, yayınlayan: Breitenmoser/ Ehrenzeller/ Sassoli/ 
Stoffel/ Wagner Pfeifer, Nomos, 2007, s. 793, 794. 

205 Bkz. Norris v. Irland, ECHR, App. No.: 10581/83, 26.10.1988. (çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=norris
&sessionid=90971838&skin=hudoc-en, 06.04.2012., Dudgeon v. United Kingdom, ECHR, App. 
No.: 7525/76, 24.02.1983.                                                                             

      (çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=dudge
on&sessionid=90970177&skin=hudoc-en, 06.04.2012. 

206 Tyrer v. United Kingdom, ECHR, App. No.: 5856/72, 25 April 1978, (çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=tyrer&
sessionid=90983001&skin=hudoc-en, 06.04.2012. Mahkeme kararında: “The Court must also 
recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must 
be interpreted in the light of present-day conditions. In the case now before it the Court cannot but 
be influenced by the developments and commonly accepted standards in the penal policy of the 
member States of the Council of Europe in this field.” demiştir. 
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Bir hakkın nasıl yorumlandığının yanı sıra o hakkın nasıl ihlal edildiği de son 

yarım yüzyıl içerisinde oldukça değişmiştir. Mesela eskiden özel hayat, daha çok 

devlet görevlilerinin müdahaleleri sonucu ihlal edilirken günümüzde ses, zehirli 

gazlar gibi çevresel etmenler yahut basın mensupları tarafından da ihlal 

edilebilmektedir.207 

İnsan haklarının evrensel mi yoksa göreceli mi olduğu sorusuna bir üçüncü 

yaklaşımı Yash Ghai sergilemektedir. Yash Ghai’nin ortaya attığı ılımlı kültürel 

çoğulculuk görüşüne göre, bazı insan hakları tartışmasızdır ve bu anlamda da 

evrensel olma özelliğini haizdir. Bazı insan hakları ise, kültürel farklılıklar sebebiyle 

farklı standartlar ön görmektedir. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 4. 

maddesinde yer alan “Özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.” 

ifadesi her ne kadar açık ve tartışmasız olarak görünse de çeşitli kültürel anlayışlar 

çerçevesinde farklı yorumlanabilmektedir. Örneğin son dönemde özellikle Fransız 

Devleti’ni meşgul eden bir konu olmakla birlikte batı Avrupa’da genel olarak 

gündem yaratmış olan hijap, insan hakları bağlamında üç farklı şekilde 

yorumlanabilmiştir. Bir bakış açısına göre, başörtüsü dini ve kültürel bir değer 

olmakla kadının iradesine bırakılmalıdır. Kadına bu konuda seçme hakkı tanımakla 

ve kadının iradesini öne çıkarmakla kişisel özerkliğin (personal autonomy) 

korunması amaçlanmıştır. Bir diğer görüş ise, meseleyi eşitlik bazında ele alarak 

başörtüsünü erkek egemenliğinin kadın üzerinde kullanılması şeklinde 

algılamaktadır. Buna göre bu şekilde kadının özerkliğine müdahale edilmektedir. Son 

dönemde Fransa’nın benimsemiş olduğu üçüncü bakış açısı, toplumdaki bireylerin 

dini özgürlüklerini garanti almak amacıyla laik bir sistem benimsemiş olan 

devletlerde, başörtüsünün dini bir sembol sayılması ve bunun kamusal alanda 

takılmasının başkalarının din özgürlüğünü ihlal ettiği şeklindeki görüştür. Sonuç 

olarak bir kültür, başörtüsünü yorumlarken kişinin özerkliğine daha çok önem 

verirken diğer bir kültürde cinsiyet eşitliği yahut laik devlet kaideleri daha ağır 

basabilmektedir.208 

                                                 

207  Sedley, a.g.e., s. 795. 
208 Yash Ghai, “Universalism and relativism: human rights as a framework for negotiating interethnic 

claims”, aktaran Sedley, a.g.e., s. 801, 802. 



70 
 

b- Yaşam Hakkı 

 

Yaşam hakkı ile insan onuru arasında sıkı bir ilişki vardır. Zira insan onuru 

korumasından faydalanabilmek için öncelikle canlı olmak icap etmektedir. İnsan 

onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmek için sağ olmak gerekmektedir.209 Alman 

Anayasa Mahkemesi kürtaja ilişkin 25.02.1975 tarihli ilk kararında yaşamı anayasal 

düzen çerçevesindeki en üstün değer olarak tanımlamış ve insan onuruna ve diğer 

tüm temel haklara temel teşkil ettiğini belirtmiştir.210 

 

(1)- Yaşamın Başlangıcı 

 

Günümüzde artan hızda önem kazanan biyo-teknolojik gelişmeler yaşamın  hangi 

aşamada başlamış sayılacağı sorununu gündeme getirmiştir. Zira çoğu ulusal ve 

uluslararası belge, yaşam hakkını koruma altına alırken hangi zamandan itibaren 

yaşamın başladığını ve bununla birlikte söz konusu varlığın insan olarak kabul 

edilebileceği hususunda hüküm içermemektedir. Özellikle mahkeme kararları ve 

gelişmelere ayak uydurmak ve aradaki hukuki boşluğu kapatmak amacıyla çıkarılan 

kanunlar bu hususta yol gösterici olmaktadır.  

Yaşam hakkı mutlak bir hak değildir. Bazı durumlarda başka bir takım haklar 

lehine sınırlandırılabilmektedir. Bazı filozoflara göre yaşam hakkının 

sınırlandırılması, söz konusu beşeri canlının gelişiminde hangi aşamada olduğu ile 

doğru orantılıdır. Bu görüşe göre, gelişmiş bir insanın yaşam hakkının elinden 

alınmasını meşrulaştıran sebeplerin, bir embriyonun yok edilmesi için gerekli olan 

sebeplere nazaran daha mühim olması gerekmektedir. Ancak yaşam hakkının insan 

onuru açısından ele alınması durumunda böylesi bir ayrıma gidilemeyeceği, çünkü 

yaşamın başlamasıyla her insani canlının insan olmasından kaynaklı bir haysiyetinin 

oluştuğu ve buna göre de her ne durumda olursa olsun korumayı hak ettiği kabul 

edilmektedir. İnsan onuru, izafi bir koruma sağlamamakta ve insanın, bir canlı olma 

                                                 

209 Tiedemann, a.g.e., s. 413. 
210 BverfG, 1 BvF 1,2,3,4,5,6/74 sayı ve 25.02.1975 tarihli kararı için bkz. (çevrimiçi) 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html, 20.03.2012. 
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yolunda hangi aşamada bulunduğundan bağımsız bir şekilde geçerlilik 

göstermektedir.211 

 

(2)- Çocuğun Varlığının “Zarar” Olarak Görülmesi 

 

Yaşam hakkı ile insan onurunun birlikte ele alındığı bir diğer konu ise “çocuğun 

zarar” olarak görülmesi durumudur. Bu konu, Alman Yargıtayı’na ve Anayasa 

Mahkemesi’ne yansımış birkaç olay ile açıklanabilir. 

Olay 1: Daha fazla çocuk sahibi olmak istemeyen ebeveynler, erkek tarafının 

kısırlaştırılmasına karar vermişlerdir. Ancak prosedürün gerçekleştirilmesi 

sırasındaki tıbbi bir hata sonucu söz konusu kısırlaştırma başarıyla 

gerçekleştirilememiş ve çiftin çocuk sahibi olmasıyla sonuçlanmıştır. 

Kısırlaştırmanın başarısız olduğu konusunda bilgilendirilmeyen ve doğmasını arzu 

etmedikleri bir çocukları olan çift, prosedürü gerçekleştiren doktora, oluşmuş olan 

bakım masraflarının karşılanması için dava açmıştır. 

Olay 2: Doğuştan fiziki ve zihinsel engelli bir çocukları olan ve olası bir 

hamilelikte çocuğun engelli doğması konusundaki riskler hakkında bilgi sahibi 

olmak amacıyla doktorlarına danışan çift, riskin çok düşük seviyede olduğu yönünde 

bilgilendirilmişlerdir. Doğan çocuğun ilk çocuk gibi engelli olması sonucunda çift 

çocukları için gerekli olan bakım masraflarını doktorlarından talep etmiştir.  

Bu iki olayda da yerel mahkeme ve ikinci olayda Alman Yargıtay’ı davacılar 

lehine karar vermiş her iki doktoru da tazminat ödemeye hükmetmiştir. Mahkemeler 

kararlarını gerekçelendirirken, çocuğun varlığının değil fakat çocuğun varlığının 

beraberinde getirdiği bakım masraflarının birer zarar olarak görülebileceğini ifade 

etmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapan doktorlar, bir çocuğun 

istenmeden yahut sakat bir şekilde doğmuş olmasının hiçbir şekilde bir “zarar” 

olarak görülemeyeceğini ve bunun insan onuru ile bağdaşmayacağını 

savunmuşlardır. Alman Anayasa Mahkemesi’nin birinci dairesi doktorların bu 

iddialarını kabul etmemiştir. Buna göre her ne kadar insan onurunun, bir insanın 

varlığının ticari çıkar konusu yapılmasıyla da zedeleneceği kabul edilse dahi söz 
                                                 

211 Tiedemann, a.g.e., s. 423. 
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konusu iki durumda da böylesi bir ticarileştirme tespit edilememiştir. Ancak Alman 

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci dairesi birinci dairenin aksi bir görüş benimseyip bir 

çocuğun varlığının hiçbir koşul altında bir zarar olarak nitelendirilemeyeceğine ve 

bununla birlikte tazminat konusu yapılamayacağına hükmetmiştir.212 

 

(3)- Yaşamın Sona Ermesi, Aktif ve Pasif Ötenazi 

 

Yaşamın hangi aşamada başladığı sorusu kadar yaşamın hangi aşamadan itibaren 

sona ermiş sayılacağı da üzerinde ihtilaf bulunan konuların başında gelmektedir. 

Günümüzde sadece nefes alış-verişin durması ile birlikte kalp atışının sona ermesi bir 

insanın ölümünü ilan etmek için yeterli görülmemektedir. Ölümün ne zaman 

gerçekleştiği sorununa yönelik bir teori 1968 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre 

insan yaşamı, beyin fonksiyonlarının durması ile birlikte sona ermektedir. Ancak 

beyin ölümü teorisinin kabul edilmesi halinde hamileliğin erken safhalarında henüz 

beyin fonksiyonları olmayan bir embriyonun canlı bir varlık olarak kabul edilmesine 

rağmen ölü sayılması söz konusu olacaktır.213 

İnsanın hayatına kendi kendine son vermesi de yine hukuken önem arz eden 

konulardandır. İnsan onuru açısından bu duruma bakıldığında insanın yaşamına son 

vermesini, kendi iradesini kullanarak hayatı üzerinde tasarruf etmesi şeklinde 

yorumlayan ve insan onurunun kişiye bu hakkı tanıdığı sonucuna varan görüşün yanı 

sıra, insan yaşamının kutsallığını öne çıkaran ve bu sebeple insan hayatının yine o 

insanın kendisi tarafından sona erdirilmesinin doğru olmadığını savunan görüşlere 

rastlamak mümkündür.214 

Aktif ve pasif ötenazi, hem insan onuru hem de yaşam hakkı açısından yoğun 

tartışmaların ve fikir ayrılıklarının yaşandığı konuların başında gelmektedir. Ötenazi, 

kelime anlamıyla “iyi ölüm”, “huzurlu ölüm” anlamına gelmektedir. Günümüzdeki 

kullanımıyla ise bir kimsenin ölümüne yardımcı olmak anlamında kullanılmaktadır. 

                                                 

212 BGH 18.03.1980, BGH 16.11.1993, BVerfG 12.11.1997, BVerfG 22.10.1997.; Thilo Brander, Das 
Bundesverfassungsgericht und der Dissens um die Divergenz (çevrimiçi) http://www.humboldt-
forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=12, 20.03.2012. 

213 Tiedemann, a.g.e., s. 423, 424. 
214  A.e., s. 426. 
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Ölmeyi dileyen kimse, ötenazinin söz konusu olduğu durumlarda kendi başına ölümü 

gerçekleştirecek hareketi kendisi icra edememektedir.215 

İlginçtir ki ötenazi konusunda insan onuru, yaşamına son vermek isteyen taraf 

kadar yaşama bu şekilde son verilmesine karşı çıkan tarafın da haklılıklarını 

dayandırdıkları bir argümandır. Ölmek isteyen kişi, insan onurunun sadece onurlu bir 

yaşamı değil, onurlu bir ölümü de kapsadığı iddiasındadır. Buna göre kişinin acı ve 

çaresizlik içindeki bir yaşama kendi iradesiyle son vermesi ve böylece onurlu bir 

ölüm yaşaması insan onurunun ve yaşam hakkının gereğidir. 

Her ne kadar doktrinde, aktif ve pasif ötenazi diye bir ayrıma gidilse de bazı 

yazarlara göre216 böyle bir ayrım söz konusu değildir. Yirminci yüzyılın sonlarına 

doğru ortaya atılan aktif ve pasif ötenazi ayrımında aslında ahlaki anlamda bir fark 

olmadığı gibi niyet/irade açısından da bir fark bulunmadığı iddia edilmektedir. Pasif 

ve aktif ötenazi arasında yapılan ayrım, icrai hareket ve ihmal üzerine 

kurgulanmıştır. Ancak kişiyi hayatta tutan makinenin kapatılması yahut kişiyi 

hayatta tutan ilacın verilmesinin bırakılması durumları pasif ötenazi kapsamında ele 

alınsa da ihmalin icrai bir hareketle gerçekleştirilmesi çelişki yaratmaktadır.217 

Ancak bu konuda birçok çalışması bulunan ceza hukukçusu Roxin’e göre kişiyi 

hayatta tutan makinenin fişinin çekilmesinde icrai bir hareket suretiyle ihmali bir 

davranış vardır. İcrai bir hareket suretiyle ihmal, normatif açıdan bakıldığında ihmali 

bir harekete eş değerdir.218 

Aktif ötenaziyi pasif ötenaziden ayıran temel husus, aktif ötenazide hastada ölüm 

sonucunu doğuran olayın, ikinci kişinin aktif hareketidir. Bunun aksine ikinci kişi, 

hastanın ölümüne ihmali bir hareketle sebep oluyorsa pasif ötenazi söz konusu 

                                                 

215 Mehmet Ali Zengin, Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan 
Haklarının Korunması, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 53. 

216 Bunun için bkz., D. Birnbacher, “Recht auf Sterbehilfe-Pflicht zur Sterbehilfe?”, Sterbehilfe-
Handeln oder Unterlassen, Stuttgart, 1998.; James Rachels, “Active and Passive Euthanasia”, 
New England Journal of Medicine 292, 1975, s. 78-80.; Patrick Hopkins, “Why does removing 
machines count as “passive” euthanasia?”, Hasting Centers Report 27, 1997, s. 29-37. 

217 Stephan Sahm, Sterbebegleitung und Patientenverfügung: Aerztliches Handeln an den 
Grenzen von Ethik und Recht, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 2006, s. 35, 36. 

218 Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 2, 2004, § 31, karş. Ulrich Schroth, “Der 
Handlungsspielraum des Arztes am Ende des Lebens: Die Strafrechtliche Sichtweise,” Die 
Patientenverfügung, Yayınlayan: Johannes Hager, Baden-Baden, Nomos, 2002, s. 67. 
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olmaktadır.219 Pasif ötenazide, hastanın bu yönde var olan veya varsayımsal iradesi 

doğrultusunda hastanın yaşamını idame etmesine yardımcı olan tedbirlerin 

kaldırılması ile hastanın ölümü gerçekleşmektedir.220 Birçok hukuk sisteminde kural, 

hastanın hayatta tutulması veya yaşam süresinin uzatılmasıdır. Ancak çoğu ülke bu 

kuralın temel şartı olarak, hastanın iradesini görmektedir. Hastanın, hayatta kalma 

yahut ömrünü uzatma yönünde bir iradesi bulunmadığı taktirde buna hastanın kişilik 

hakları çerçevesinde saygı gösterilmelidir. Hastanın yaşam süresini uzatma 

yükümlülüğü, hastanın tedaviye son verme yönünde bir iradesi bulunmadığında da 

söz konusudur.221 Aktif ve pasif ötenazi arasında metod farklılıkları vardır. Buna 

göre aktif ötenazide bir takım dış faktörlerin etkisi söz konusudur. Buna en sık 

verilen örnek, hastanın tüm yaşamsal fonksiyonlarını durduracak ilacın enjekte 

edilmesidir. Pasif ötenazi metotları ise eylemsizlik yahut yaşam süresini uzatacak 

tedbirlerin kesilmesi şeklinde özetlenebilir. Ötenazi kavramı açıklanırken, birçok 

zaman irade unsuruna da atıf yapılmaktadır. Ötenazi teriminin, nazi döneminde kamu 

yararı ve toplumun iyiliği adı altında gerçekleştirilen ölümlerle sıkça anılmış olması, 

özellikle alman literatüründe bu kavramın tercih edilmemesine neden olmuştur. 

Onun yerine ölüme yardım yahut hekim destekli ölüm gibi kavramların kullanılması 

tercih edilmiştir.222 Zamanla mahkemeye intikal eden, şartları birbirinden farklı dava 

sayısının artması, pasif ve aktif ötenazi kavramlarının yanı sıra başka kavramların 

oluşmasını beraberinde getirmiştir. Buna göre intihara yardım (assisted suicide, Hilfe 

zum Selbstmord) durumunda hasta kendi iradesi ve eylemiyle yaşamına son 

vermektedir. Doktorun gerekli ilacı hastanın masasının üstüne bırakması ve hastanın 

kendisinin ilacı bedenine enjekte etmesi intihara yardım olarak nitelendirilmektedir. 

Dolaylı ötenazi ise, kişiye güçlü dozda ağrı kesici vermek suretiyle yaşam 

beklentisinin kısaltılması yoludur. Özellikle ölümcül kanser hastalarında acının 

dindirilmesiyle birlikte başkaca organların iflas etmesi ile yaşam süresinin kısalması 

bu kategoriye girmektedir. Dolaylı ötenaziyi destekleyen temel argüman olarak 

                                                 

219 Schroth, a.g.e., s. 61. 
220 Indirekte Sterbehilfe, BGH, 15. 11. 1996, 3 StR 79/96. 
221 Schroth, a.g.e., s. 66. 
222 Raymond Whiting, A Natural Right to Die, Greenwood Press, Westport Connecticut, 2002, s. 17. 
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ağrısız bir ölümün değerinin, uzatılmış bir yaşamdan daha üstün olduğu ifade 

edilmektedir.223 

Amerika’da 1983 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda bitkisel hayata giren 

yirmi dört yaşındaki Nancy Cruzan’ın, ölene kadar bu şekilde kalacağı doktorları 

tarafından eşi ve ebeveynlerine söylendiğinde, yasal vasi olarak tayin edilmiş olan 

ebeveynler hastane yönetiminden Nancy’yi hayatta tutan tüm tedbirlerin 

kaldırılmasını talep etmişlerdir. Hastane yönetiminin bir mahkeme kararı olmadan 

talebe karşılık veremeyeceğini açıklaması üzerine mahkemeye dava açılmış ve dava 

sonucunda mahkeme “onurlu bir ölümün, bilinçsiz bir şekilde sürdürülen bir yaşama 

nazaran hastanın menfaati dahilinde olduğunu” hükme bağlamıştır. Bir üst mahkeme 

olan Missouri Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozmuş ve vasilerin, 

hastanın açık onayı olmadan kendisini hayatta tutan beslenmesini durdurmaya yetkili 

olmadıklarına hükmetmiştir. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada 

mahkeme, eyalet yüksek mahkemesinin verdiği kararı beşe karşı dört oy ile 

onamıştır. Mahkemenin bu kararındaki temel dayanaklarından biri, kişinin açık ve 

doğrudan rızasının bulunmamasıdır. Zira her ne kadar bazı durumlardaki insanlara 

beslenmeyi reddetme hakkı tanınmışsa da, bu hakkın yaşam hakkı ile olan doğrudan 

ilişkisi sebebiyle bu hakkın kullanılmasına dair kararı da yine bu hakkı kullanacak 

olan kişi vermelidir. Davada oy veren hakimlerce savunulan bir diğer görüş ise 

anayasanın eyaletlere, anayasada yasaklanmamış olmak şartıyla, her türlü kararı alma 

yetkisini vermiş olduğudur. Oldukça dar bir yorum tarzı olan bu görüşe göre 

anayasanın hiçbir yerinde, kişilerin kendi ölümleri üzerinde tasarruf hakları olduğuna 

dair bir hüküm mevcut değildir ve söz konusu dar yorum yöntemiyle eyaletlerin bu 

hususta yetkili mercii oldukları sonucu çıkarılmıştır.224 

Akli durumu yerinde olan insanlar, hayatlarını kurtaracak bir tedaviyi 

reddettiklerinde doktorlar bir ikilem ile karşı karşıya kalmaktadır. Zira doktorların, 

hastalarının menfaatleri doğrultusunda hareket etmek gibi hem etik hem de mesleki 

                                                 

223 “Sterbehilfe-Rechtsklage in der Welt”, (çevrimiçi) http://www.cdl-
rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/Sterbehilfe-in-der-Schweiz.html, 29.03.2012. 

224 Ronald Dworkin, “The Right to Death”, The Right to Die, The New York Review of Books, c. 
XXXVIII, 31.01.1991, Ed. Melvin I.Urofsky, Philip E. Urofsky, New York&London , Garland 
Publishing, 1996, s. 387, 388. 
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yükümlülükleri bulunmaktadır. Öte yandan hastasının kendi bedeni üzerinde 

yapılacak tasarruflar konusundaki karar verme iradesine (autonomy) de saygı 

duymalıdır. Çatışan iradelerin söz konusu olduğu bu durumda, dikkate alınması 

gereken üçüncü bir alternatif öne sürülmüştür. Buna göre hastanın iradesi, sadece 

kendisinin “hayatının korunması” çıkarı açısından en iyiyi değil, devletin bu hususta 

gördüğü çıkar ile karşılaştırılmalıdır. Mesela, kendisine kısa süre içerisinde kan nakli 

yapılmazsa ölecek olan hastaya, kendisi bunu dini sebeplerden ötürü reddetse dahi 

kan naklinin yapılması, kendisinin menfaati dahilinde yapılacak en doğru iş olarak 

görülebilir. Zira kişinin hayatta tutulması kendi menfaatine (bu bir varsayımdır) ve 

bu sebeple de hem toplum hem de devlet menfaatine uygun düşmektedir. Bir başka 

durum ise, uygulanacak tedavi sayesinde dahi uzun bir ömür beklentisi olmayan 

hastanın hayatta tutulmaya çalışılması durumunda, devletin hastayı hayatta 

tutmaktaki menfaati ile kişinin kendi menfaati arasında bir çatışmanın olduğu 

durumdur. Hastanın kendi iradesi karşısında, devletin o kişinin yaşamında gördüğü 

menfaatin üstün tutulması günümüz hukuk sistemlerinde artık kabul edilmeyen bir 

görüştür. Kişi, kendi iradesini oluşturamayacak yahut beyan edemeyecek bir 

durumda olduğunda kimin iradesinin esas alınacağı hususu ise halen tartışmalıdır.225 

Amerika’da bu tartışmalar yaşanırken İngiltere’de 1989 yılında, vücudundaki 

yaralar sonucu bitkisel hayata giren Anthony David (Tony) Bland’in durumu 

mahkemelere yansımıştır. Tony Bland’i hayatta tutan suni beslenmenin sona 

erdirilmesini isteyen vasi, bu konuda hastane yönetiminin karşı tutumu ile 

karşılaşmıştır. İngiliz hukukunda bu durumun bir ilk teşkil etmesi nedeniyle dava 

önce temyiz mahkemesinde ve nihai olarak Lordlar Kamerası’nda görülmüş ve 

karara bağlanmıştır. Amerika’daki meslektaşları gibi İngiliz makamları da kişinin 

menfaatini esas alınmış ve buna göre karar vermiştir.226 Ancak ilginçtir ki İngiliz 

hukukçular, irade meselesine değinmekle birlikte bu durum başka ülkelerdeki gibi 

“irade” üzerinden yürütülen yoğun tartışmalara yol açmamıştır. Lordlar 

Kamerası’nın ve temyiz mahkemesinin üzerinde yoğunlaştığı konu cezai sorumluluk 

                                                 

225 Dworkin, “The Right to Death”, The Right to Die, s. 389, 390. 
226 “The case of Tony Bland,” (çevrimiçi) http://www.spuc.org.uk/about/no-less-human/Bland.pdf, 

27.03.2012. 
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olmuştur. Sonuçta, Tony Bland’in içinde bulunduğu bitkisel hayattan çıkma 

olasılığına doktorları tarafından ihtimal verilmemesi ve hastanın bu şekilde yaşamını 

idame ettirmesinde kendisi açısından bir menfaat görülmemesinden dolayı, vasisinin 

onayı ile suni beslenme sona erdirilmiş ve Tony Bland, kaza geçirdikten dört yıl 

sonra ölmüştür.227 İnsan onuru kavramının İngiliz hukukundaki eksikliği kendisini bu 

davada belli etmiştir, zira mahkemenin olaya yaklaşımı daha çok ceza hukuku 

açısından olmuş, insan onuru çerçevesinde bir değerlendirme hiç yapılmamıştır. 

Pasif ötenaziye ilişkin bir diğer dava, 2010 yılında Alman Yargıtayınca karara 

bağlanmıştır.228 2002 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 

vejetatif bir hayat süren yetmiş bir yaşındaki Erika Küllmer, o tarihten beri karnından 

kendisine bağlı bir sondaj yardımıyla suni olarak beslenmektedir. Hastanın eşinin 

ölümünden sonra 2006 yılında mahkemece atanan vasiden, suni beslenmenin 

durdurularak annelerinin huzur içinde ölmesini isteyen G.K ve B.K’nın bu talepleri, 

hastanın bu yönde önceden verilmiş açık bir irade beyanının bulunmamasından 

dolayı reddedilmiştir. Daha sonra hukuken annelerine vasi olarak atanan G.K ve B.K, 

hastaya bakan doktorun da onayı doğrultusunda bakımevi yönetiminden suni 

beslenmeyi durdurmasını istemiş fakat bakımevi personelinin ve yönetiminin direnişi 

ile karşılaşmıştır. Nihayetinde bir uzlaşıya varılması ile birlikte yapılan suni 

beslenme durdurulmuş ancak bu sefer de bakım evi genel müdürlüğünün müdahalesi 

ve tehditleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Ne yapacağını şaşıran G.K., tıp hukukunda 

uzmanlaşmış olan avukat  Wolfgang Putz’u aramış ve kendisi kısa bir istişarenin 

ardından G.K’ya annesinin midesine giden sondayı kesmesini önermiştir. Bunun 

üzerine G.K, sondayı kendisine tavsiye edildiği üzere kesmiştir. Bakımevi 

personelinin durumu fark etmesi üzerine Erika Küllmer bir hastaneye nakledilmiş ve 

tekrar sondaya bağlanmıştır. Kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan ve 

hüküm giyen avukat Putz,  Alman Yargıtay’ına yapmış olduğu temyiz başvurusu 

sonucunda aklanmıştır. Buna göre Alman Yargıtayı 25.06.2010 tarihinde vermiş 

olduğu kararında, iradesini beyan edemeyecek olan hastanın önceden açık bir şekilde 

                                                 

227 Airedale NHS Trust v. Bland, United Kingdom House of Lords Decision,04.02.1993, (çevrimiçi) 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1992/5.html, 27.03.2012. 

228 BGH, 2 StB 454/09, 25.06.2010. 
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beyanı varsa, vasinin ve hastanın doktorunun iradesinin aksine hastayı hayatta 

tutmaya devam edecek tedavi (buna suni beslenme, yaşam destek ünitesi vs. de dahil 

olmak üzere) uygulanmayacağına hükmetmiştir. Hastanın önceden açık bir beyanı 

tespit edilemiyorsa, hastanın hayat felsefesi, değer yargıları ve dini görüşleri dikkate 

alınarak iradesinin ne yönde olacağı varsayımsal olarak belirlenir.229 Varsa hastanın 

iradesi, yoksa da doktorun ve vasinin iradesinin aksine hastane yahut bakım 

personelinin hastayı hayatta tutmaya devam edecek önlemleri almaya hakkı 

yoktur.230 

Tony Bland davasından yıllar sonra İngiltere’de tartışma yaratan bir diğer konu 

Pretty v. Director of Public Prosecutions and Secretary of State for Home 

Department231 ve Pretty v. The United Kingdom davaları olmuştur. Diane Pretty, 

1999 yılında motor nöron hastalığına yakalanmasıyla bilinci açık olmakla birlikte 

vücudunu hareket ettiremez hale gelmiş ve hayat standardı oldukça düşmüştür.Her ne 

kadar İngiliz yasalarına göre intihar etmek suç teşkil eden bir fiil olarak 

düzenlenmemişse de Pretty, içinde bulunduğu durumdan ötürü bu akti tek başına 

gerçekleştirememiştir. Ancak bir kişinin intiharına yardım etmek İngiliz hukukuna 

(Section 2(1), Suicide Act 1961) göre suç teşkil etmektedir. Pretty mahkemeden, 

kocasının kendisine intiharında yardımcı olabilmesi ve bunun sonucunda hakkında 

cezai işlem başlatılmamamsı hususunda talepte bulunmuştur.232 İdare mahkemesi, 

duruma uygulanacak hukukun, hastanın talebinin yerine getirilmesine izin 

vermediğinden dolayı davayı reddetmiştir.233 Bunun üzerine 2001 yılında AİHM’e 

                                                 

229 (çevrimiçi) 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=52999&linked=urt
&Blank=1&file=dokument.pdf, 29.03.2012. 

230 Bunun için bkz., 13.09.1994 tarihli BGH 1 StR 357/94 kararı, 17.03.2003 tarihli BGH XII ZB 2/03 
kararı, 08.06.2005 tarihli XII ZR 177/03 kararı. 

231 Pretty v. Director of Public Prosecutions and Secretary of State for Home Department, 18. 10. 
2001, Case No.: CO/3321/2001 Mahkeme kararı için bkz., “England and Wales High Court 
(Administrative Court) Decisions,” (çevrimiçi) http://www.bailii.org/cgi-
in/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2001/788.html&query=diane+and+pretty&method=
boolean, (27.03.2012). 

232 Pretty v. The United Kingdom, ECHR, App. No.: 2346/02, 29.04.2001 kararı için bkz., (çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=2346/0
2&sessionid=89764554&skin=hudoc-en, 27.03.2012. 

233 Pretty v. Director of Public Prosecutions and Secretary of State for Home Department, 18. 10. 
2001, Case No.: CO/3321/2001. 
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dava açan Pretty, sözleşmenin 2.,3.,8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş haklarının 

ihlal edildiğini iddia etmiştir. Sözleşmenin 2. maddesi yaşam hakkına ilişkindir. 

Pretty, 2. maddenin “yaşam hakkına” ilişkin olup, bizzat yaşamın kendisine ilişkin 

olmadığını iddia etmiştir. Bu argüman doğrultusunda yaşam hakkı, sözleşmedeki bir 

çok hak gibi mefhumu muhalifi ile birlikte yorumlanmalıdır. Toplanma hakkını 

düzenleyen 11. maddenin aynı zamanda toplanmama hakkını da kapsadığı yahut 

düşünceyi ifade özgürlüğünü düzenleyen 9. maddenin suskun kalma özgürlüğünü 

kapsadığı gibi yaşam hakkı, ölüm hakkını da kapsamalıdır. Ancak mahkemenin bu 

argümana karşı görüşü, konusu yaşam olduğu bu kadar açık olan bir hakkın “ölümü” 

koruyamayacağı yönünde olmuştur.234 

 Sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen işkence ve kötü muamele yasağına da 

dayanan Pretty, devletin kişinin kötü muameleye maruz kalmaması için pozitif 

yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir. Kendisinin hayatta tutulması durumunda sancılı 

bir ölümün kendisini beklediğini ve devletin an itibariyle yaşamış olduğu “onursuz 

ve değersiz” yaşamına son vermek suretiyle onu daha da zorlayacak bir sonu 

önlemesi gerekmektedir. Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayatın 

gizliliği hakkı ise, kişiye self determinasyon hakkı tanımaktadır. Buna göre devlet 

Pretty’ye hayatına son verme hakkı tanımamakla bu hakkına müdahale etmiş 

olmaktadır. Mahkeme ise, self determinasyon hakkının kişinin yaşamını nasıl idame 

edeceğini konu edindiğini fakat yaşamın nasıl sona erdirileceği konusunun self 

determinasyon hakkı çerçevesinde ele alınamayacağını tespit etmiştir. Pretty’nin 9. 

maddedeki iddialarını ciddi görmeyen mahkeme, 14. madde uyarınca da bir 

ayrımcılık tespit edememiştir. Pretty’nin, İngiliz hukukunun engelli olmayan 

insanlara kendi hayatlarına son verme hakkı tanımasına rağmen kendisi gibi bunu tek 

başına gerçekleştiremeyecek olan engellilerden bu hakkın saklı tutulmasını 

ayrımcılık olarak nitelendiren argümanı da kabul edilmemiştir.  Zira mahkemeye 

göre intiharın cezasız bırakılması onu bir hak haline getirmemektedir. Ayrıca bir 

ayrımcılık yasağı ihlalinin varlığını tespit ederken mahkeme, farklı bir muamelenin 

                                                 

234 Pretty v. The United Kingdom, ECHR, App. No.: 2346/02, 29.04.2001 kararı için bkz., (çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=2346/0
2&sessionid=89764554&skin=hudoc-en, 27.03.2012. 
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varlığını, bu farklı muamelenin meşru bir amacının bulunup bulunmadığını ve 

başvurulan önlem ile gerçekleştirilen amaç arasında makul bir orantı bulunup 

bulunmadığına bakmaktadır.235 Söz konusu olayda ise mahkeme farklı muameleyi 

meşru kılacak sebeplerin varlığını tespit etmiştir.  

 Sonuç olarak Pretty v. United Kingdom davasında Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, hastanın sözleşme kapsamında korunmakta olan haklarından hiç birinin 

ihlalini tespit etmemiştir. Mahkemenin kararını vermesinden kısa bir süre sonra ise 

Diane Pretty hayatını kaybetmiştir. 

Diane Pretty davasından sonra aynı taleple mahkemelere dava açan Tony 

Nicklinson, 12 Mart 2012 tarihinde mahkemenin verdiği karar uyarınca davasını 

yüksek mahkeme nezdinde savunabilecektir. Pretty davasından beri bir çok gelişme 

olmuş ve son olarak Ocak 2012’de “assisted dying” komisyonunun raporu 

çerçevesinde var olan mevzuatın günün koşullarına uyum sağlamakta yetersiz kaldığı 

görüşü kabul edilmiştir. Davaya bakan hakim, bu raporu dikkate alarak 

Nicklinson’un yüksek mahkeme önünde talebini savunabileceğine hükmetmiştir.236 

 İntihara yardıma ilişkin bir diğer dava ise Alman mahkemelerine intikal etmiş 

olan Bay K.’nın davasıdır.237 Bayan K., 51 yaşında geçirdiği bir kaza üzerine 

tamamen felç olmuş ve kendi başına hareket edemez hale gelmiştir. Kendi hayatını 

anlamsız ve değersiz olarak tanımlayan Bayan K., yaşamına son vermek amacıyla 

Alman İlaç ve Tıp Malzemeleri Enstitüsü’ne kendisine 15 gr. Natrium-Pentobarbital 

verilmesini talep etmiş, fakat Enstitü bu anestetik maddenin salt tıbbi tedavi amaçlı 

kullanım için verilebileceğini ve kişiyi hayatta tutmak amaçlı kullanım için 

verilebileceğini fakat bunun aksine hayata son vermek amacıyla kişilerin kullanımına 

                                                 

235 Mahkemenin bir ayrımcılık vakasının tespiti için öngördüğü şartlar için bkz. De Geillustreerde 
Pers N.V. v. The Netherlands, ECHR, App. No.: 5178/51, Judgement of the EComHR of 06 July 
1976, para.94. Rasmussen v. Denmark, ECHR, App. No.: 8777/79, Judgement of the ECHR of 28 
November 1984, paras. 35-38. Karlheinz Schmidt v. Germany, ECHR, App. No.: 13580/88, 
Judgement of the ECHR of 18 July 1994, para. 24. Hoffmann v. Austria, ECHR App. No.: 
12875/87, Judgement of the ECHR of 23 June 1993, para. 31. 

236 Tony Nicklinson v. Ministry of Justice, Royal Court of Justice, Case No.: HQ11X04443 “England 
and Wales High Court (Queen’s Bench) Decisions,” (çevrimiçi) http://www.bailii.org/cgi-
bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/QB/2012/304.html&query=tony+and+nicklinson&method
=boolean, 29.03.2012. Commission on Assisted Dying için bkz., “Commission on assisted 
Dying,”(çevrimiçi) http://www.commissiononassisteddying.co.uk/, 29.03.2012. 

237 BVerfG, 1 BvR 1832/07, 04.11.2008. 
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sunulamayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine İsviçre’ye giden Bayan K., intihara 

yardım hizmeti veren bir klinikte kendisi için hazır edilen ilacı bir makine yardımıyla 

alarak yaşamına son vermiştir. Bay K., hem idare hem de yüksek idare 

mahkemesinde karısının hem Alman Anayasa’sının 1. maddesinde koruma altına 

alınmış olan insan onurunun hem de Anayasanın 6. maddesinde belirtilen evlilik ve 

aile yaşamının ihlal edildiğini iddia etmiş fakat mahkemeler, kendisinin hakkın 

taşıyıcısı olmaması sebebiyle dava açmaya ehil olmadığı yönünde karar vererek 

davaları geri çevirmişlerdir. Son olarak Alman Anayasa Mahkemesi’nin de Bay 

K.’nın yapmış olduğu bireysel başvuruyu reddetmesi üzerine Bay K., konuyu Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştır.238 

 Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2002 yılında intihara yardımı 

(Hilfe zum Selbstmord, assisting suicide) sözleşmedeki hiçbir hakkın kapsamı 

çerçevesinde yorumlamadıysa da, günümüzde bazı ülkelerde bu durumun artık 

cezalandırılmadığı görülmektedir. 

Devletler yaşamın sona erdirilmesi konusunu farklı farklı ele almış ve buna göre 

de mevzuatlarını oluşturmuşlardır. İsviçre, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde hem 

aktif ötenaziye hem de intihara yardım, dolaylı ötenazi ve pasif ötenazi hukuki olarak 

düzenlenmiş ve ceza hukuku kapsamından çıkarılmıştır. Almanya’da aktif ötenazi 

halen beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken, intihara yardım konusunda 

hastanın açık iradesi belirleyici olmaktadır. Özellikle mahkeme içtihatları 

doğrultusunda hukuki mevzuat, toplumsal gelişime uyarlanmış ve dolaylı ve pasif 

ötenazi suç olmaktan çıkarılmıştır. Portekiz, Macaristan ve Yunanistan gibi bazı 

ülkelerde pasif ve dolaylı ötanazi konularında bir hukuki boşluk söz konusudur.239 

Türkiye’de ise Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 13. maddesi “ötenazi yasağını” 

düzenlemektedir. Buna göre: “Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her 

ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir 

başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.” Bu madde gereği 

                                                 

238 Bay K’nın davası, 1BvR 1832/07 sayı ve 04.11.2008 tarihli karar için bkz.: (çevrimiçi) 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20081104_1bvr183207.html?Suchbegr
iff=suizid, 27.03.2012. 

239 “Regelungen zur Sterbehilf in Europa,” (çevrimiçi) http://www.cdl-
rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/Sterbehilfe-in-Europa.html, 27.03.2012. 
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Türkiye’de ne pasif ne de dolaylı ötenazi serbesttir. Ceza hukukuna bakıldığında 

ayriyeten ötenazi için bir hüküm bulunmadığından kasten adam öldürme hükümleri 

uygulanmaktadır. 

Bazı ülkelerde aktif ötenaziye halen karşı çıkılmasındaki temel argümanların 

başında, yaşamın kutsallığı gelmektedir. Yaşam, öylesine kutsal ve değerlidir ki o 

yaşama sahip olan insan dahi bunu sonlandırmaya yönelik bir tasarrufta bulunamaz. 

Bir diğer argüman ise, aktif ötenaziye izin verilmesi ile birlikte yaşamın 

korunmasının zorlaşacağıdır. Zira katil, işlediği suçu ölenin talep etmesi üzerine 

işlediğini iddia edebilecektir. Aktif ötenaziye izin veren ülkelerin başında gelen 

Hollanda’da bu durumun sıkı şartlara bağlanmış olmasına rağmen birçok suiistimalin 

bildirilmiş olması bu durumun bir göstergesidir. Ciddiye alınması gereken bir diğer 

karşı argüman ise, ölmek isteme iradesinin kolayca ifade edilebileceğidir. Hayatına 

son vermek istediğini belirtmek çoğu zaman o hayatın sonlandırılması için gerekli 

adımın atılması için yeterli olmamaktadır. Zira çoğu kez bu irade beyanı, aslında pek 

de ciddi olmamaktadır. Bu irade beyanının ciddiyeti ancak kişinin gerçekten kendi 

kendine hayatını almasıyla anlaşılmaktadır. Ciddi bir ölme isteğinden, ancak kişinin 

bu isteğe yönelik eyleme geçmesiyle emin olunabilir.240 

Ötenazi konusunda dünyadaki gelişmeler de dikkate alındığında yürütülen 

tartışmaların dünyadaki değer yargılarının, kuralların, yaşam tarzlarının ve 

teknolojinin değişiminin bir parçası haline geldiği görülmektedir.241 Ötenazinin din 

açısından kutsal sayılan insan ve insanın yaşamının sona erdirilmesine ilişkin olması 

sebebiyle, çeşitli dinlerin ötenaziye bakış açıları da önem kazanmaktadır. 

 

c- Değer Yargısı Olarak Din ve Din Özgürlüğü 

 

Anayasal olarak koruma altına alınmış bir temel hak olan din hürriyeti, aynı 

zamanda evrensel bir değer oluşturmaktadır. Bu değer, öncelikle kişinin serbestçe 

dinini seçmesini yahut duruma göre seçmemesini ve kendince inandığı dinin 

                                                 

240 Schroth, a.g.e., s. 61, 62. 
241 Lutz Barth, Das Gewissen zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung, (çevrimiçi) 

http://www.nahrungsverweigerung.de/scripts/sub/jurasp/Presse_BGH_Wachkoma.pdf, 6.03.2012. 
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gereklerini yerine getirmesini garanti altına almaktadır. Doktrinde din hürriyetinin 

bir diğer boyutu, devlet önünde eşit muamele hakkı olarak ifade edilmektedir. Yani 

devlet, belli bir dine inanan kesimi, başka bir dine inanan yahut hiç inanmayan 

kişilere nazaran destekleyici edimlerde bulunamaz.242 

Dini inancın gereklerinin uygulanması aynı zamanda din özgürlüğünün vicdan 

özgürlüğü ile olan bağlantısına ışık tutmaktadır. Tarihi gelişmelere dönüp bir bakış 

atıldığında, Avrupa’da 1648 yılında sona eren otuz yıl savaşları sonrasında yapılan 

Vestfalya Antlaşması’nda (Münster Anlaşması olarak da geçmektedir) herkesin 

vicdan rahatlığı içerisinde dini vecibelerini yerine getirebileceği ön görülmüştür. 

Görüldüğü üzere din özgürlüğü öncelerde istenilen dine inanma özgürlüğü, vicdan 

özgürlüğü ise inanılan dinin gereklerini serbestçe yerine getirebilme özgürlüğü 

olarak anlaşılmıştır. Ancak zamanla vicdan özgürlüğünün yorumu değişmiş ve 

inanılan dine göre yaşama hakkı olarak değil, kişinin kendi ahlaki değerleri 

çerçevesinde hareket edebilmesi şeklinde yorumlanmıştır. Bu yorumdan sonra vicdan 

özgürlüğünün artık “iyi” ve “kötü” ye ilişkin olduğu söylenebilecektir. Sonuç olarak 

din özgürlüğü ne kendini bir dine adama ve ne de dini temelli ahlaki değerler 

çerçevesinde yaşama hakkıdır. Zira ilki günümüzde ifade özgürlüğü, ikincisi ise 

vicdan özgürlüğü olarak nitelendirilmektedir. Din özgürlüğü, dini vecibeleri yerine 

getirme özgürlüğüdür. Bu başlık altında çeşitli dini ritüellerin ifasının yanı sıra, 

(türban, başörtüsü, kipa, haç gibi) dini sembollerin taşınması yahut yemeğe ilişkin 

çeşitli hükümlerin (İslama göre hayvanın kesiliş şekli, Yahudilikte ve İslam’da bazı 

hayvanların etinin yenmemesi gibi) dikkate alınması gerekmektedir.243 

Din özgürlüğü, kişinin hüviyetinin korunması ve sürdürülmesi için hayati bir 

öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında din özgürlüğüne insan onurunun somutlaşmış 

hali olarak bakmak mümkündür.244 

Din özgürlüğünün sağlanması için, kişinin dini inançlarının gerçekten bir din 

oluşturup oluşturmadığına bakılmaz ve yine dinler bünyesindeki mezhepler arasında 

ayrım yapılmaz.245 

                                                 

242 Daniel O. Conkle, Constitutional Law: The Religion Clauses, New York, Foundation Press, 
 2003,s. 40, 41. 

243  Tiedemann, a.g.e., s. 380, 381. 
244  A.e., s. 381. 
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Farklı dinlere mensup yahut hiç inanmamayı tercih etmiş olan kişilerin devlet 

önünde eşit korumaya tabi tutulması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak bu durum, 

devletin destekleyici edimleri söz konusu olduğunda devletin resmi dini olan dini 

teşvik edememesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Örneğin kamu görevlisi alımlarında 

yahut mahkeme önünde yargılamalarda dini kimliğe göre hareket etmek hem eşitlik 

ilkesine hem de din hürriyetine aykırılık teşkil ederken, devletçe benimsenmiş dinin, 

ülke sınırları içerisinde yeni ibadet yerlerinin açılması yahut bu dinin gereklerini 

öğreten kurumların oluşturulmasına olanak tanınabilir. Burada eşitlik ilkesinin ihlal 

edildiği itirazı öne sürülebilir. Ancak din olgusunun karakterine bakıldığında inanılan 

“şeyin” doğruluğuna kesin kanaat getirmeyi içinde barındırdığı görülecektir. Din, 

kendisinin doğruluğuna kesin olarak kanaat getirmeyi gerektirir. Aksi taktirde 

inançtan bahsedilemez. Benimsenen dinin doğruluğuna inanmak per se diğer 

inançların dışlanması anlamına gelecektir. Bu durumda belli bir dini benimsemiş 

olan bir devletin hakim dini desteklemesi ve fakat diğer dinleri de eşit derecede 

koruması altına alması ve serbestçe uygulanmasını sağlamasını gerekmektedir. Bu 

durumda anayasal değerler arasındaki bir çatışmadan söz etmek mümkündür.  

Sonuç olarak vurgulamak isteriz ki, hangi inançtan olursa olsun herkes inandığı 

şeyin gereklerini yerine getirmekte serbesttir ve bu açıdan eşit muamele görmeye 

hakkı vardır. 

 

d- Vicdan Özgürlüğü 

 

Vicdan özgürlüğü denilince öncelikle vicdan kavramını tanımlamakta fayda 

vardır. Kelime olarak arapçadan dilimize geçmiş olan vicdan kelimesi, insanın 

içindeki iyi ile kötüyü ayırd eden duygu şeklinde tanımlanmaktadır.246 Öte yandan 

vicdan, ahlaki yargılar ve insan onuru gibi unsurlarla yakından ilgilidir. Toplum, 

kişiden “insan” gibi davranmasını beklemektedir. Bir insanın “insan gibi” 

davranmasını belirleyen standartlar ise ahlaki temellidir. Söz konusu ahlaki 

                                                                                                                                          

245 Gözler, a.g.e., s. 140. 
246 Devellioğlu, a.g.e., s. 1150. 
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standartları kişi, içinde yaşadığı toplumdan iktibas etmektedir. Bu ahlaki standartları 

sağlayan kişi “iyi” bir insan, sağlamayan ise “kötü” insan olarak bilinir.247 

Kişinin vicdanı ile çatışması, benlik ile ahlaki standartlar arasındaki bir 

uyumsuzluk olması halinde söz konudur. Bu uyumsuzluk, ya bir karar öncesinde 

yahut ahlaki yargılarımızla örtüşmeyen bir kararı uygulamaya geçirdikten sonra 

ortaya çıkabilmektedir. Vicdan özgürlüğü, konu olarak vicdanın rahat olmadığı 

durumları kapsamaktadır. Vicdanen rahat olunmayan bir durum kişide, kendisinin 

olduğunu düşündüğü yahut olmayı istediği kişi gibi olmadığına ilişkin bir korku 

oluşturmaktadır. Kişinin gerçek kimliği ile kendisi hakkında sahip olduğu görüş artık 

örtüşmemektedir. İşte bu durumda, kişiler kendi gözlerinde değerlerini yitirmekte, 

kendileri hakkında, iğrenmeye varacak ölçüde menfi görüşlere sahip olmaktadırlar. 

Vicdan özgürlüğünün garanti altına aldığı alan, kişinin kendisini sahip olduğu ahlaki 

değer yargıları ile çatışmaya sürükleyecek ve vicdanen rahatsız olmasına sebep 

olacak durumlara sokulmamasıdır.248 

Birbirine yakın gibi gözüken inanç ve vicdan, birçok anayasada ayrı bir temel 

hak olarak düzenlenmiştir. Vicdan, kişinin yasaklanmış ve caiz olan hakkındaki 

idrakı ve bu idrak gereğince davranarak haklı ve haksızı ayırması şeklinde 

tanımlanabilir. Vicdan özgürlüğünün düzenleme alanı, vicdanın gerektirdikleri ile 

hukukun gerektirdiklerinin arasındaki çatışma alanıdır. Vicdani dürtünün sadece dini 

temelli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Manevi bir yükümlülük doğuran her 

türlü temel, bu kapsamda sayılabilir. Ancak din ile vicdan arasında sıkı bir ilişkinin 

söz konusu olduğu yadsınamaz. Dini temellerin, vicdani dürtülerin oluşmasına etki 

ettiğini savunanların yanı sıra Amerikan doktrini vicdanın, inancın esin kaynağı 

olduğunu savunmaktadır. Buna göre inanç özgürlüğü, kaynağını vicdan 

özgürlüğünden almaktadır.249 

Vicdan özgürlüğü kişinin, hür bir şekilde ve hiçbir etki altında kalmadan 

vicdanını oluşturmasıdır. İnanç özgürlüğünde olduğu gibi vicdan özgürlüğü de, 

pozitif hukukun başkaca bir şey öngörmesi halinde dahi kişinin vicdanına göre 

                                                 

247 Tiedemann, a.g.e., s. 368, 370, 373. 
248 A.e., s. 371, 372. 
249 Bayer, a.g.e., 30-32. 
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hareket etmesini/etmemesini koruma altına almaktadır. İnanç özgürlüğü, inanmamayı 

da koruması altına alırken, kişinin iç dünyasıyla oldukça ilişkili olan vicdan 

özgürlüğünün, vicdansız olmayı kapsayıp kapsamadığı ise tartışmalıdır. Özellikle 

vicdanın, ölçülmesi zor bir meta olması ve varlığının tespitinin mümkün olmaması, 

inanç özgürlüğü ile bu hususta kıyas yapılamayacağını göstermektedir. Ancak dini 

kuralların, vicdanın oluşmasına ve şekillenmesine ne derecede etki ettiği 

düşünüldüğünde inanç özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanması, vicdan 

özgürlüğünün de daha etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.250 

 

e- İfade Özgürlüğü 

 

İnsan haklarının niçin birer değer yargısı olarak ele alındığı yukarıda 

açıklanmıştır. Bu sebeple insan hakları için getirilmiş argümanlar, doğal olarak ifade 

özgürlüğü için de geçerlidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, insan onuru, insan 

haklarının temellendirilmesine yardımcı olduğu için ifade özgürlüğünün de 

temellendirilmesine kaynaklık edebilir. İnsanın görüşlerini ve düşüncelerini 

açıklaması, ahlaki doğasının gereğidir.251 

İfade özgürlüğü söz konusu olduğunda, çoğunlukla sübjektif yargılara dayanarak 

verilen beyanlardan bahsedilmektedir. Bu beyanların ne doğru, değerli yahut 

gerekçelendirilmiş olması, ne de gerçekçi olması gerekmektedir. Bir kişinin beyanı, 

başka kişilerin gözünde değersiz, anlamsız yahut sebepsiz olabilir. Ancak ifade 

özgürlüğünün koruma alanına girmeyen bazı durumlar vardır. Özellikle ifade edilen 

görüş ile başka bir kişinin onuru zedelemekteyse insan onuru, ifade özgürlüğünün bir 

sınırını teşkil etmektedir. Tiedemann, burada da bir ayrıma gidip kişinin “kendi 

değerini” hedef alan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtmektedir. Bunun 

aksine, kişinin mesleki edimlerini yahut o kişinin toplum içindeki konumunu ve 

değerini hedef alan ifadeler, kişinin dışa yönelik onurunu hedef aldığı için “insan 

onuru” sınırlandırmasına takılmamaktadır. Zira burada insanın insan olmasından 

ötürü değeri inkar edilmemekte fakat toplum içerisindeki itibar ve kişinin icraatları 
                                                 

250 A.e., s. 33, 37. 
251 Şahin, a.g.e., s. 44, 55. 
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küçük düşürülmektedir. Mesela bir kitap eleştirisinde, kitap yazarının yazdıklarının 

kalitesizliğinden ötürü “beceriksiz” olarak tanımlanması durumunda her ne kadar bu 

ifadeler yazarın duygularını incitse de bu ifadelerle “insan onurunun” 

zedelenmediğini söyleyenler bulunmaktadır. Zira kişinin yeteneğini sorgulamak 

onun insan olarak onurunu zedelememektedir. Zira aptal ve beceriksiz yazarlar da 

insan onuruna sahiptirler. Fakat kişiyi ırkı, dış görünüşü yahut cinsiyeti yüzünden hor 

gören söylemler, doğrudan onun “kendi değerinin/onurunun” hedef alındığını 

göstermektedir.252 

Din hürriyeti ve ifade özgürlüğü birbiriyle yakından ilişkilidir. Kişinin, 

benimsemiş olduğu inancı ifade edebilmesi de din hürriyetinin kapsamı dahilindedir. 

Başlı başına bir anayasal değer olan ifade özgürlüğünün kapsamı, din hürriyeti ile 

çakışabilmektedir. Mesela bir dinin değerleriyle alay etmenin ya da onları 

karikatürize etmenin ifade özgürlüğünün ne derecede kapsamına gireceği hususu son 

yıllarda tartışma konusu olmuştur. Söz konusu durumda iki temel değer arasındaki 

bir çatışmadan bahsedilir. Bu durumda sorulması gereken soru bir değer  yargısının, 

bir başka değer yargısının sınırlandırılmasında, sınırlandırma ölçütü olarak kullanılıp 

kullanılamayacağıdır.  

Uluslararası insan hakları kataloglarına bakıldığında düşünce özgürlüğünün, din 

ve vicdan özgürlüğü ile birlikte düzenlendiği ve bu üçlü formülün bir parçası olduğu 

görülmektedir (Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi 18. md., Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi 9. md., Avrupa Temel Haklar Şartı 10. md.). Düşünce özgürlüğü, sadece 

kişinin aklına her geleni düşünmesi özgürlüğü değil, aynı zamanda bu düşüncelerini 

ifade etmek ve iletişimin bir parçası haline getirme özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü 

her türden düşünceyi kapsadığı için buna dini fikirler de dahildir. O halde birbiriyle 

rahatça ve serbestçe iletişim kurma özgürlüğü, dini bir inanca sahip olmayı, kişinin 

bu inanca tabi olduğunu alenen belli etmesini ve başkalarını inandığı şeyin 

doğruluğuna ikna etmesini de kapsamaktadır. Bu aşamaya kadar ayriyeten din 

özgürlüğünü düzenleyen bir maddeye ihtiyaç duyulmamaktadır.253 

                                                 

252 Tiedemann, a.g.e., s. 360-367. 
253 A.e., s. 379. 
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Ancak uluslararası insan hakları belgelerinden de anlaşılacağı üzere, din 

özgürlüğü sadece bir dine serbestçe inanmayı yahut inanmamayı, inancını 

değiştirmeyi ve başkalarına bu inançtan bahsetmeyi düzenlememektedir. Din 

özgürlüğü aynı zamanda dinin gereklerinin yerine getirilmesini, yani dinin tatbikini 

de kapsamaktadır. Ancak söz konusu olan salt fikir sahibi olmak fikir alış verişinde 

bulunmak değil, bu fikirler ve inançlar doğrultusunda yaşama hakkıdır.254 

Sonuç olarak, bu bölüm altında çeşitli alt başlıklar arasında sayılan değerleri, 

birçok anayasada yerlerini almış olmalarından dolayı anayasal değer olarak 

nitelendirmek mümkündür. Her ne kadar değerler sübjektif karakterde olsa da, söz 

konusu bu değerler üzerinde dünyanın birçok yerinde bir konsensüs sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

254 A.e., s. 379, 380. 
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III. BÖLÜM 

AVRUPA DEĞERLERİ VE HUKUKA YANSIMASI 

 

Bu başlık altında, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi çerçevesinde Avrupa’yı 

oluşturan ve Avrupa’ya “Avrupalı” kimliğini veren değer yargıları incelenecektir. 

A- Avrupa Birliği Antlaşmaları Çerçevesinde Değer Yargıları 

 

Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika; Avrupa Birliği’nin 

temel taşlarını attığından beri bu birliğin salt ekonomik yahut politik karakterli bir 

birlik olmanın ötesinde özellikle kültür, bilim ve eğitim sisteminde bir iş birliği 

projesi olduğu vurgulanmıştır. Bu amaçların normatifleştirilmesi yönündeki ilk adım 

1992 yılında, Jean Monnet Projesinin hayata geçirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Projeye “tekrar başlayabilseydim, Avrupa düşüncesini ekonomiden değil kültürden 

başlatırdım” diyen Jean Monnet’in isminin verilmesi bu açıdan manidardır. Yine 

1992 tarihli Maastricht Antlaşması’nın başlangıç metnine bakıldığında, birliğin 

kültürel birliğine atıf yapıldığı görülmektedir.  Buna göre üye ülkelerin temel arzusu 

tarihlerini, kültürlerini ve geleneklerini gözeterek, halkların arasındaki dayanışmayı 

güçlendirmektir. Özellikle kültüre verilen önem,  1957 tarihli Avrupa Topluluğu 

Sözleşmesinin 128. maddesinde “Kültür” başlığı altında düzenlenen maddeden 

anlaşılmaktadır. Buna göre birlik, üye devletlerin kültürlerinin gelişmesi için katkı 

sağlar, denilmektedir. Birliği konu alan bir sözleşmede her bir devletin, kendi 

kültürel değerlerini ön plana çıkaran bir yapının ön görülmüş olması önemlidir. Zira 

maddede bir Avrupa kültürünün oluşturulmasından ziyade, her bir kültürel farklılığın 

korunması ve geliştirilmesi amacından bahsedilmektedir. Her ülkenin farklı kültürel 

değerleri olmakla birlikte Avrupa’nın,  tarih boyunca birbirine geçmiş manevi, siyasi 

ve hukuki değerlerin oluşturmuş olduğu kültürel bir mirasından söz etmek 

mümkündür.255 

Avrupa Birliği, birçok farklı değeri bünyesinde barındıran bir yapılanmadır. Bu 

açıdan bakıldığında onca değerin, hukuki metinlere nasıl aktarıldığının incelenmesi 
                                                 

255 Stern, a.g.e., s. 872, 873. 
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açısından eşsiz bir örnek teşkil etmektedir. Yapılan sözleşmelerin çokluğu bize bu 

açıdan değerlendirmeler yapacak geniş bir alan sağlamıştır. 

Avrupa Birliği, birçok açıdan kendisini bir değerler topluluğu olarak 

tanımlamaktadır. Her ne kadar birçok sözleşmede kelimesi kelimesine “değer” 

sözcüğüne rastlanmasa dahi, bu kavrama yakın olan “ideal”, “amaç”, “ilke” ve 

“kural” gibi kavramlara sıkça yer verildiği görülmektedir. Kendisini bir değerler 

topluluğu olarak tanımlarken Avrupa Birliği, politik ve ekonomik bir birlik olmanın 

ötesinde üyelerinin birbiriyle olan bağlarına ve ortak değerlere atıf yapmaktadır. Bu 

değerler, birliğin kimliğini belirleyen temel esaslar olarak görülmektedir.256 

Avrupa Birliği kimliği meselesi daha ayrıntılı incelendiğinde, buna ilişkin ilk 

gelişmelerin 1970’li yıllarda yaşandığı görülmektedir. Avrupa Birliği vasfını ancak 

1992 tarihli Maastricht sözleşmesi ile alan Avrupa Birliği, daha öncesinde Avrupa 

Kömür ve Çelik topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Topluluğu 

şeklinde varlık göstermekteydi. Uzun süre bir “kimlik” arayışı söz konusu değilken 

bu üç topluluğun birbiriyle olan ilişkilerini geliştirip siyasi bir koordinasyona gitmesi 

ve başka ülkelerin topluluğa üye olması ile Avrupa kimliği meselesi önem 

kazanmıştır. Bu açıdan 1973 yılında Avrupa Topluluğu üye ülkelerinin dış işleri 

bakanlarının bir araya gelip hazırladıkları “Avrupa Kimliğine İlişkin Belgenin” ayrı 

bir önemi vardır. Bu belge de ortak bir kimliğe yönelik arayışın başladığını açıkça 

göstermiştir.257 

Bir Avrupa kimliği oluşturma gayreti çerçevesinde özellikle dış dünyada kolayca 

fark edilebilir olması açısından 1971’de Beethoven’in 9. Senfonisinin milli marş 

olarak belirlenmesi, 1986 yılında mavi zemin üzerine daire şeklinde dizilmiş olan on 

iki yıldızlı Avrupa bayrağının belirlenmesi ve 1999’dan bei yürürlükte olan ortak 

para birimi Euro’nun kabulü önemli sembolik gelişmelereden sayılabilecektir. Yine 

Avrupa Birliği pasaportlarının yürürlüğe girmesi ve de facto ülkeler arasındaki 

sınırların kaldırılması da yine ortak bir kimlik oluşturma çabaları arasında 

sayılmaktadır. 1985 yılından beri Avrupa genelinde “Avrupa Kültür Başkenti’nin” 

seçilmesi ve bu şehirlerin kültürel programlarının mali açıdan Avrupa Birliğince 

                                                 

256 Mandry, a.g.e., s. 15, 50, 53.  
257 A.e., s. 107. 



91 
 

desteklenmesi ile kültürel anlamda bir kaynağının ve dolayısıyla kimlik oluşumuna 

katkı sağlanması ön görülmektedir. Bu şekilde Avrupa ile olan kültürel özdeşleşme, 

milli kültürün değerlerinin muhafazası ve geliştirilmesi ile amaçlanmaktadır. Bu 

sayılan tüm çalışmalar Avrupa Birliği vatandaşlarınca fark edilmektedir. Bu 

gelişmelerein alenen fark edilmesi de yine aidiyet ve kimlik meselelerinde bireyleri 

yönlendirici faktörler olmaktadır.258 

Avrupa Birliği’nin kendisini özellikle bir “değerler topluluğu” olarak 

tanımlaması, bu tanımlamayı “Avrupalıları birbirlerine ve Avrupa’ya bağlayan 

nedir” sorusuna bir cevap mahiyetinde kabul etmek de mümkündür.259 

Avrupa Birliği gibi siyasi bir topluluk açısından, bu topluluğu bir arada tutanın ne 

olduğu düşünüldüğünde salt “tesadüfi” nitelikteki ortak benzerliklerden öte, farkında 

olunan benzerlikler söz konusu olmaktadır. Belli bir siyasi topluluğa aidiyet 

duygusunu ortaya çıkaran milli bayramların, ortak bir bayrağın yahut milli marşın 

yanı sıra ortak değerler de söz konusu olmaktadır. Ancak “değerler topluluğu” 

kavramı beraberinde soru işaretleri de getirmektedir. Zira öncelikle söz konusu olan 

bu değerlerin, somut olarak neye karşılık geldikleri sorusu cevaplandırılmalıdır. 

Bunun yanında “değerler topluluğu” kavramına yönelik getirilen bir eleştiri ise 

kavramın dine atıf içerdiği yönündedir. Günümüzde Avrupa Birliği’ni bir Hıristiyan 

kulübü olarak tanımlayanların sayısının hiç de az olmadığı dikkate alınırsa bu 

eleştirinin ciddiyeti anlaşılmaktadır.260 

Bahis konusu Avrupa değerlerinden somut olarak ne anlaşılması gerektiğine 

yönelik ipuçlarına Avrupa Birliği sözleşmelerinde rastlanmaktadır. Bu hususta 

özellikle Avrupa Anayasası Hakkında Sözleşme Tasarısının ve sözleşme metninin 

incelenmesi yararlı olacaktır. Dönemin Almanya Dış İşleri Bakanı Joschka Fischer, 

Avrupa Parlamentosunda yaptığı bir konuşmasında yazılacak olan bir Avrupa 

Anayasa’sının, salt katı hukuki bir anlayışı yansıtmaktan öte birlik bünyesinde 

                                                 

258 A.e., s. 108. 
259 A.e., s. 15, 50, 53.  
260 A.e., s. 164, 15. 
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yaşayan insanların bir arada yaşamasını sağlayan ortak değerlerin birleşimi olması 

gerektiğini ifade etmiştir.261 

Anayasaya ilişkin sözleşmenin, yapılan referandumlar sonucu Fransa ve 

Hollanda tarafından reddedilmesi sonucu yürürlüğe girmemiş olması bu açıdan önem 

teşkil etmemektedir. Zira değerlere ilişkin hükümler daha sonra yapılan Lizbon 

Anlaşmasına aynen aktarılmıştır. Avrupa Birliği Anayasa Tasarısı metninde 

değerlere ilişkin ifadelere birçok yerde rastlanmaktadır. Özellikle birliğin ilkelerinin, 

amaçlarının ve yetkilerinin ne olduğunun belirtildiği birinci bölümde, değerlere 

ilişkin hükümlere rastlanmaktadır. Burada birliğin üzerine inşa edildiği değerleri tek 

tek sayan 2. madde özellikle anlamlıdır. Tasarının ikinci maddesi şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Avrupa Birliğinin temel değerleri şunlardır: insan onuruna saygı, özgürlük, 
demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarının muhafazasıdır. Bu değerler, tüm 
üye devletlerin; çoğulculuk, hoşgörü, adalet, dayanışma ve ayrımcılık yasağının 
hakim olduğu toplum yapısında ortaktır.”262 

 
Bu değerlerin sayılması ile birlikte Avrupa Birliği’nin bir nevi karakterini 

oluşturan “çekirdek” alanı inşa edilmiştir. Açık bir şekilde sıralanan bu değerler,  

birliğin ortak değerlerini teşkil etmekte ve adeta birliğe yeni katılacak ülkeler 

açısından bir “katılım kriteri” oluşturmaktadır. Madem ki bu değerler, birliğin 

kimliğini oluşturan temel “genleri” dir, o halde bu birliğin üyesi olacak olan diğer 

devletler de bu şartları sağlamalıdırlar.263 

Anayasa tasarısındaki 2. madde üzerinde yapılan tartışmalarda yapılan 

eleştirilerden biri, bir değer olarak “eşitliğin” niçin maddede yer almadığıdır. 

Özellikle kadın ve erkeğin kanun önünde eşit olduğu hususunun eksik bırakılması 

eleştiri konusu olmuştur. Eksik kaldığı düşünülen bir diğer değer olarak “milli 

kimlik” ve “çeşitlilik” gösterilmiştir. Bu değerlerin bir alt kategorisi olarak, özellikle 

                                                 

261 “Rede des Bundesministers des Auswärtigen und EU-Ratsvorsitzenden, Joschka Fischer, 
zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union vor dem 
Europäischen Parlament am 21. Juli 1999 in Straßburg (gekürzt)” (çevrimiçi), http://ig.cs.tu-
berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Politikerreden-polDokumente/Fischer1999-2001-
Reden.pdf, 10.07.2012. Karş. Bertil Emrah Oder, Avrupa Birliği’nde Anayasa ve Anayasacılık, 
Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2004, s. 156. 

262 Mandry, a.g.e., s. 49-54. 
263 A.e., s. 58. 
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dilsel kimliklerin eksikliği vurgulanmıştır. Bu eleştirilerin bir sonucu olarak eşitlik, 

bir değer olarak metne eklenmiştir. İlk defa bir değerler kataloğuna yer veren metin 

olan Maastricht Sözleşme’sinin 6. maddesinde, Anayasa taslak metninden farklı 

olarak eşitlik ve insan onuru gibi iki temel değere yer verilmemiştir. Ayrıca 

çoğulculuk, hoş görü, adalet ve ayrımcılık yasağı gibi değerler de ilk defa Avrupa 

Anayasa’sı taslak metninde yer almıştır.264 

Birçok milletvekili, anayasada doğrudan dini değerlere atıf yapılmasını talep 

etmiştir. Bu talebi ifade etmek üzere Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk 

Partisi, Polonya Anayasa’sını örnek alarak Avrupa Anayasa’sına konulmak üzere şu 

metnin eklenmesini teklif etmişlerdir: 

“Topluluğun değerleri, yaratıcıyı; hakikatin, adaletin, iyinin ve güzelin kaynağı 
olarak benimseyenlerin değerlerini ihtiva ettiği gibi, bu inançları paylaşmamakla 
birlikte başkaca kaynaklardan doğan evrensel değerlere saygı gösterenleri de 
kapsamaktadır.”265 

 
Bu yönde bir başka teklifte bulunan Macaristan milletvekili Jozsef Szajer, 

Avrupa düşüncesi ardındaki temel kaynağın, Hıristiyan-Yahudi temelli kültür olduğu 

düşüncesini taşımaktadır. Avrupa Birliği, siyasi bir proje olmaktan öte manevi bir 

birlik olarak algılanmıştır. Balkan ülkelerinin, anayasada dine yönelik ifadelerin yer 

almasını istemesinin arkasındaki temel düşünce, komünizm altında rahat bir şekilde 

yaşayamadıkları dinlerini serbestçe yaşamak isteği olarak görülebilir. Bu madde 

tekliflerine özellikle Fransız, Hollandalı ve Danimarkalı milletvekillerinin yanı sıra 

Avrupalı sosyalistler de karşı çıkmıştır. Anayasa metninin laik kalması ve her türlü 

değerden ari olması, bu gurup için ayrı bir önem taşımıştır. Zira anayasanın ikinci 

kısmını oluşturan Temel Haklar Şartı’nda zaten din, vicdan ve inanç özgürlüğü birer 

temel hak olarak garanti altına alınmıştır. Yapılan tartışmaların sonucunda varılan 

karar, dini atıflardan anayasa metninde sakınılması gerektiği yönünde olmuştur. Dini 

atıflara maddelerde değil, başlangıç kısmında yer verilebilir.266 

                                                 

264 A.e., s. 59, 72. 
265 Metnin orjinali: “The Union’s values include the values of those who believe in God as the source 

of truth, justice, good and beauty as well as those who do not share such belief but respect these 
universal values arising from other sources” 

266 Mandry, a.g.e., s. 61. 
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Aynen Avrupa Anayasa’sına aktarılması planlanan Avrupa Temel Haklar 

Şartı’nın başlangıç kısmı üzerinde önceden yürütülmüş olan tartışmaların aynısının 

Avrupa Anayasa’sının başlangıç bölümü üzerinde de yürütüldüğü görülmektedir. 

Başlangıç bölümünde özel olarak Hıristiyanlığa değinilmesi ve Avrupaya bir kimlik 

hasredilmesi açısından dini bir mirastan bahsedilmesi bazı tarafların istekleri 

dahilindeydi. Bu isteğin arkasında ilk olarak tarihi gerçekliğin kabul edilmesi ve 

ikinci olarak da dini itikadın sadece geçmişte kalmadığının, günümüzde de söz 

konusun olduğunun ifade edilmesi arzusu yatmaktadır. Ancak sonuçta ortaya çıkan 

metinde, dini referanslara nazaran Avrupa’nın benimsemiş ve geliştirmiş olduğu 

eşitlik, özgürlük ve rasyonalite gibi hümanist değerlere yer verilmesi uygun 

bulunmuştur. Yapılan görüşmelerde Türk heyetinin, başlangıç bölümünde 

“yaratıcıya” yapılacak bir atıfa itirazı olmamıştır. Doğrudan Hıristiyanlığa yapılacak 

bir atıf ise, bu atfın diğer dinlere mensup insanların kendilerini ikinci plana itilmiş 

hissetmelerine sebep olacağı kadar Türkiye’nin Avrupa Briliği’ne olası bir katılımını 

da zorlaştırabilecek mahiyettedir.267 

Hazırlanan Avrupa Anayasa’sı metninin, 2005 yılında Fransa ve Hollanda 

referandumlarında reddedilmesi ile süreç tıkanmıştır. 2007 yılında bu sefer 

“Anayasa” adı altında hazırlanmayan bir başka metin olan Lizbon Anlaşması 

imzalanmış ve başarılı bir onaylama sürecinin ardında 2009 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Taslak anayasa metninden birçok farklılığı bulunmakla birlikte değerlere 

ilişkin madde aynen anlaşmaya aktarılmış ve 2. maddesinde şu şekilde ifade 

bulmuştur:268 

“Birlik; insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, 
azınlıkların hakları dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine 
kurulmuştur Bu değerler; çoğulculuğun hakim, ayrımcılığın yasak olduğu, hoşgörü, 
adalet, dayanışma ile kadın ve erkek eşitliğinin hakim olduğu tüm üye devlet 
toplumlarında ortaktır.”269 

                                                 

267 A.e., s. 64, 66, 67. 
268 A.e., s. 76, 78. 
269 Maddenin orjinali: “The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which 
pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men 
prevail.” 
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 Görüldüğü üzere Lizbon Anlaşmasında eşitlik, özgürlük, insan onuru gibi 

değerlerin yanı sıra hukuki metinlerde pek ifade edilme şansı bulamayan hoşgörü, 

çoğulculuk, adalet gibi temel değerlere de yer verilmiştir. Mahkemelerin, kararlarını 

dayandırmaktan kaçındıkları fakat toplumun temelinde var olan bu ikinci “değerler 

silsilesinin” bu derece önemli bir metinde yer alması oldukça dikkat çekicidir. 

Avrupa Birliği Anayasa’sının başlangıç kısmı ve esas metni üzerinde yapılan 

tartışmalar, “değerlerin” içeriği üzerinde Avrupa Birliği devletleri arasında bir 

konsensüs olduğunu göstermektedir. İlginç olan ise, üzerinde büyük oranda uzlaşılan 

değerlerin “temelleri” üzerinde aynı uzlaşının sağlanamamış olmasıdır. Değerler, bir 

“kaynaktan” teşekkül ederler, yahut “kökleri” vardır veya bir “mirasın” parçasıdırlar 

ve bu miras ile nesiller boyu intikal ederler. Bu değerler Avrupa’yı bugünkü 

anlamıyla şekillendirmiştir. 

Yukarıda da görüldüğü üzere, söz konusu değerler büyük oranda benimsenmiş 

fakat bu değerlerin temellendirilmesinde uyuşmazlık meydana gelmiştir. Bir kısım 

milletvekili ve gruplar benimsenmiş olan değerlerin kaynağını yıllar boyu yaşanan ve 

nesilden nesile aktarılan Hıristiyan değerlerinin olduğunu savunmuş ancak sonuçta 

her hangi bir dine atıf yapılmadan Avrupa’nın kültürel, dini ve hümanist mirasına ve 

değerlerine değinilmesi tercih edilmiştir.270 

 

B- Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Değer Yargıları 

 

Bir topluma hakim değerlerin hukuki metinlerde sabitleştirilmesi önemlidir. Zira 

değerlerin yazıya dökülmesi ile bu değerler somutlaştırılmış olmaktadır. Ancak her 

ne kadar yazıya dökülmüş değerlerin varlığı büyük önem arz etse de, en önemli 

nokta ikinci aşama olan “yorumlama” kısmıdır. Birinci aşamada kanun koyucu baş 

aktörken, ikinci aşamada en önemli yetki mahkemelerindir. Zira yazılı olanın, yani 

henüz teorik olanın pratiğe dökülmesi yani toplumsal hayata yansıması ancak 

mahkemeler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Mahkemeler, verdikleri kararlarla söz 

konusu değerlerin hayat bulmasını sağlamaktadırlar. 

                                                 

270 A.e., s. 67, 68. 
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Toplumda var olan değerlerin yazıya geçirilmesi nispeten daha kolay bir iştir. 

Esas uyuşmazlıklar bu değerlerin somut olaylarda farklı şekillerde yorumlanmasında 

vuku bulmaktadır. Avrupa’nın üzerine inşa edildiği temel değerlerin nasıl 

yorumlandığını anlamak için mahkeme kararlarını incelemekte fayda vardır. 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, günümüzde Avrupa Birliği halini almış olan 

ulusal üstü yapılanmanın kurulmasına yönelik ilk girişimlerle birlikte kurulmuştur. 

Topluluğun daha ilk şekillenmeye başladığı o yıllarda topluluğun temel organları 

arasında yerini alan Adalet Divanı, günümüzde sürekli artan faaliyetleri ile Birlik 

Hukuku’nun gelişimine yön vermektedir. 

Divan’ın İngilizce (European Court of Justice) ve Almanca (Europaeischer 

Gerichtshof) ismine karşılık gelmesi açısından, Avrupa Adalet Divanı kavramını 

kullanmak daha yerinde olacaktır. Yine 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon 

Antlaşmasında, Divanın ismi resmen Avrupa Birliği Adalet Divanı olarak 

değiştirilmiştir. Sadece şekle ilişkin bir tartışma olmakla birlikte, Divanının hangi 

sistemin bir parçası olduğuna delalet etmesi bakımından isimlendirme konusu önem 

arz etmektedir. 

Birliğin en üst yargı organı olan Avrupa Birliği Adalet Divanı, birlik hukukunun 

yorumlanması ve uygulanmasını sağlamak suretiyle Avrupa hukukunda gelişmelere 

öncülük etmektedir. Yine Birliğe üye devletlerin yapılan antlaşmalara uymalarını 

sağlamak ve komisyonun almış olduğu kararların üye devletlerce ulusal mercilerce 

hayata geçirilmesi, Divan’ın görevleri arasındadır.271 

Kısaca, Birliğin her alandaki işleyişinin, Birliğin oluşturmuş olduğu hukuk 

sistemi çerçevesinde işlemesini sağlamak suretiyle Birliğin bütünleşmesini sağlamak 

ve bu süreçte Birlik hukukunda ortaya çıkan boşlukları doldurmak, Divan’a yüklenen 

işlevlerdir denilebilir.272 

Aynı zamanda danışma görevi gören Divan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin 

Avrupa Birliği hukuku ile kendi milli hukukları arasında bir ihtilaf gördükleri zaman 

başvurdukları mercidir. Avrupa Birliği, kendisini oluşturan ülkelerin ortak değerleri, 

                                                 

271  Mehmet Emin Akgül, Avrupa Biriliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi, Ankara,  Yetkin 
Yayınları, 2008, s. 67. 

272  A.e., s. 68. 
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ki artık günümüzde Avrupa Değerlerinden söz edilmektedir, üzerine kurulmuştur. 

Ancak kabul etmek gerekir ki her ülkenin, kendi tarihi geçmişi de göz önünde 

bulundurularak farklı hassasiyetleri vardır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu 

hassasiyetlerin birlik hukuku ile ne ölçüde uyum içinde olduğunu denetler. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararlarından önemli olan bir dava, Omega 

Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH, Bonn Belediye Başkanı’na karşı 

davasıdır. Alman kanunlarına göre kurulmuş olan Omega şirketi, İngiltere’den aldığı 

mallarla Almanya’da bir oyun tesisi kurmak istemektedir. Lazer teknolojisi 

kullanılarak oyuncuların birbirlerini “öldürmelerine” imkan tanınmaktadır. Oyunun 

amacı, oyuncuların otomatik tabancaya benzer lazer tabancaları ile olabildiğince 

puan toplamalarını sağlamaktır. Bu puanlar, diğer oyuncuların giymiş olduğu 

yeleklere iliştirilmiş özel lazer algılayıcıların vurulması ile toplanmaktadır. Bonn 

Belediye Başkanı bunun üzerine 14.09.1994 tarihinde Omega şirketine yönelik, 

tesislerinde “lazer ışınları yahut başka teknolojiler” aracılığı ile “oyun icabı adam 

öldürmeyi” sağlayan oyunların oynanmasını yasaklayan bir karar çıkarmıştır. Zira bu 

oyun, şiddeti olduğundan daha tehlikesiz göstermeye çalışmak suretiyle umumun 

temel değerlerine aykırılık teşkil etmektedir. Sonuçta Alman Danıştayı’nın önüne 

giden davada mahkeme oyunun ihtivasının insan onurunu zedelemekle Alman temel 

değerler sistemine aykırılık teşkil ettiği yönünde görüş beyan etmiş ancak özellikle 

malların serbest dolaşımı ile ilgili olarak bu kararının Avrupa Birliği hukuku ile ne 

derece uyum içinde olduğunun çözüme kavuşturulması amacıyla Avrupa Birliği 

Adalet Divanı’na konuyu danışmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı konuya ilişkin 

yapmış olduğu incelemesinde Alman mercilerin, insan onurunun bu tür oyunlar 

aracılığı ile zedelendiği yönündeki görüşünü desteklemiştir. Zira insan onuru, 

Avrupa Birliği’nin de temel değerlerindendir. Bu sebeple Avrupa Topluluğu 

Antlaşmaları ile tanınmış hakların kullanılmasına karşılık, ortak bir değer ve Birlik 

hukukunda var olan bir değer olarak insan onurunun korunması önce gelmektedir.273 

                                                 

273 Wallau, a.g.e., s. 88-92. Karar için bkz., Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH 
gegen Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, EuGH, Rs. C-36/02, 14.10.2004 (çevrimiçi) 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%
2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%2
52C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
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C- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değer Yargıları 

 

Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan onurunu doğrudan 

koruması altına almamışsa da, mahkemenin yıllar içinde geliştirmiş olduğu 

içtihatlardan, insan onurunun da yorum yoluyla sözleşmenin temel bir parçası haline 

geldiği görülmektedir. Zira mahkeme, özellikle sözleşmenin 3. maddesinde koruma 

altına alınmış olan işkence yasağı ve 8. madde kapsamında garanti edilen özel 

hayatın ve aile hayatının korunması hakkında vermiş olduğu kararlarında, insan 

onuruna sıkça atıf yapmıştır. Mahkemenin vermiş olduğu kararlar incelendiğinde 

insan onurunun korunmasının, her ne kadar sözleşme metninde yer almasa da 

sözleşmenin ana gayesi haline geldiği söylenebilir.274 

AİHM, 3. maddeye ilişkin vermiş olduğu kararlarında birçok kez insan onurunu, 

maddenin yorumlanmasında bir araç olarak kullanmıştır. Koruması altına aldığı 

işkence yasağı, onur kırıcı ve insanlık dışı davranış yasağı ile insanın manevi 

bütünlüğünü ve özgürlüğünü garanti altına almış olmakla insan onurunu da koruması 

altına aldığı söylenebilir. Sözleşmenin 3. maddesinin koruması altına aldığı ve 

nispeten yumuşak bir unsur olan “onur kırıcı” davranış yasağı, kavramın muğlaklığı 

dolayısı ile birçok olaya uygulanabilmektedir. Bu sebeple mahkeme, bu unsuru 

incelerken insan onuru ile birlikte incelemeyi yeğlemiştir.275 

Mahkemenin insan onurunu korumaya yönelik olarak geliştirmiş olduğu 

içtihatlarını anlamak için öncelikle Tyrer v. United Kingdom davası incelenmelidir. 

Mahkeme bu davada, yerel mahkeme tarafından öngörülmüş olan ve bir doktor ve 

cezalanan öğrencinin babası eşliğinde uygulanacak olan “sopa” cezasını “onur kırıcı” 

bir ceza olarak nitelendirmiştir. Mahkeme, bu içtihadıyla ilk kez Sözleşmenin 3. 

maddesi ile amaçlananın aynı zamanda insan onurunu korumak olduğunu 

belirtmiştir: 

                                                                                                                                          

36%252F02%2B&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&parties=omega&jge=&for=&cid=2
339395, 01.06.2012. 

274 Wallau, a.g.e., s. 103. 
275 A.e., s. 103, 104. 
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“Davacı, her ne kadar ciddi ya da etkisi uzun süren bir zarar görmemişse de, 

kendisini resmi makamların bir nesnesi haline getiren ceza ile tam da 3. maddenin 

korumayı amaçladığı bir değeri, yani insan onurunu zedelenmiştir.”276 

Bu davadan da görülüyor ki mahkeme, insan onurunu bir yorum aracı olarak 

kullanmıştır. Zira mahkeme insan onuruna dayanmadan da 3. maddenin ihlalini tespit 

edebilirdi. Ancak mahkeme, insan onuruna yaptığı atıf ile yapılan ihlalin ağırlığını 

ortaya koymayı tercih etmiştir.277 

Mahkeme, Sözleşme bünyesindeki insan onuru garantisini sadece 3. madde ile 

sınırlı tutmamış, her ne kadar normatif bir dayanağı olmasa da insan onurunun 

korunmasını sözleşmenin ana gayesi olarak belirlemiş ve sözleşmenin yazılı olmayan 

bir ilkesi olarak benimsemiştir. Evlilik içinde tecavüzün cezaya tabi tutulup 

tutulamayacağının incelendiği S.W. v. United Kingdom278 davasında davacı taraf, 

evlilik içerisinde bir tarafın zorlaması ile cinsel ilişkiye girilmesinin, evliliğin kurmuş 

olduğu özel ilişki çerçevesinde cezalandırmaya tabi tutulamayacağını iddia etmiştir. 

Mahkeme ise, sözleşmenin 7. maddesi ile birlikte evlilik içinde dahi olsa zorlama ile 

cinsel ilişkiye girilmesinin sözleşmenin ana gayesi olan insan onurunun korunması 

ile çeliştiğini tespit etmiştir. Bu kararıyla mahkeme ilk kez insan onuru korumasını 3. 

maddenin dışına çıkarmış ve onu sözleşmenin bütün metnine yaymıştır. Verdiği 

kararlarda mahkeme insan onurunu ne tanımlamış ne de niçin insan onurunu 

sözleşmenin temel bir ilkesi olarak benimsediğini açıklamamıştır. Görülüyor ki 

mahkeme, insan onurunu daha ziyade bir yorum aracı olarak kullanmıştır.279 

Pretty v. United Kingdom davasında ise mahkeme, sözleşmenin her hangi bir 

maddesinin ihlalini tespit etmediyse de 3. madde kapsamında koruma altına alınan 

“küçük düşürücü davranışı” nasıl anladığı yönünde bir açıklama yapma ihtiyacı 

hissetmiştir. Buna göre: 

“Bir davranışın; saygısızlık, kişi onurunun ayaklar altına alınması yahut korku, 
acı ya da aşağılık duygusu yaratmak suretiyle insanı küçük düşürdüğü yahut 

                                                 

276 Tyrer v. United Kingdom, ECHR, App. No.: 5856/72, 25 April 1978. 
277 Wallau, a.g.e., s. 104, 105. 
278 S.W. v. United Kingdom, ECHR, App. No.: 20166/92, 20190/92,  22.11.1995. 
279 Wallau, a.g.e., s. 106, 107. 
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onurunu kırdığı (…) durumlarda 3. maddenin uygulama alanı dahilindeki “küçük 
düşürücü davranıştan” söz edilebilir.”280 

 
Goodwin v. United Kingdom davasında ise mahkeme, sözleşmenin 8. maddesinin 

ihlal edildiğini tespit etmekle birlikte insan onurunun da ihlalini bulgulamıştır. Bu 

davada insan onuru, özel hayatın ve aile hayatının korunmasında başvurucunun 

“kimliğinin” ne ölçüde korunacağının belirlenmesi hususunda bir yardımcı araç 

olarak kullanılmıştır. Davanın konusunu, başarılı bir cinsiyet değişikliği ameliyatı 

geçiren bir transseksüelin hukuki olarak tanınması teşkil etmiştir. Bu kararında 

mahkeme, “insan onurunun ve kişi özgürlüğünün korunmasının, sözleşmenin özünü 

oluşturduğunu”281 tespit etmektedir. Cinsiyetini yüksek bir bedel karşılığında seçen 

kişinin, seçmiş olduğu bu kimlik ile uyum içinde onurlu bir şekilde yaşaması, 

sözleşmenin 8. madde kapsamında koruması altına aldığı bir hak olarak 

görülmüştür.282 

Mahkeme, tutukluluk ve mahkûmiyet şartlarının uygunsuz şartlarda olmasını 

mahkûmların insan onurunu zedelediği iddiası ile yine 3. maddenin koruması altına 

düşen “küçük düşürücü davranış” yasağı çerçevesinde ele almıştır.283 

Prenatal dönemde insan onurunun korunmaya değer bir “değer” olup olmadığı 

sorunu da yine mahkemenin ele aldığı tartışmalı konulardan olmuştur. Bu açıdan Vo. 

v. France davası önem arz etmektedir. Altı aylık hamile bir kadına, rutin gebelik 

muayenesi yapılması gerekirken, hastanede gerçekleşen bir isim karışıklığı 

sonucunda spiralin çıkarılması işlemi yapılmıştır. Hiçbir ön muayene yapmadan 

müdahaleyi gerçekleştiren doktor, gebe kadının rahim kesesini yırtmıştır. Bunun 

sonucunda ameliyata alınan kadının gebeliği sonlandırılmak durumunda kalınmıştır. 

Fransız mahkemeleri önünde “taksirli adam öldürme” suçuyla yargılanan doktor, 

“fetüsün” Fransız hukukunda korunmaya değer bir insan olarak kabul edilmemesi 

sebebiyle suçlamalardan beraat etmiş ve dava Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sine 

yansımıştır. Yaşam hakkını düzenleyen sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiği 

                                                 

280 Pretty v. The United Kingdom, ECHR, App. No.: 2346/02, 29.04.2001. 
281 Bkz. Goodwin v. The United Kingdom, ECHR, App. No.: 28957/95, 11.07.2002. 
282 Wallau, a.g.e., s. 108-110. 
283 A.e., s. 112, 113. Kararlar için bkz.: Kudla v. Poland, ECHR, App. No.: 30210/96, 26.10.2000; 

Valasinas v. Lithuania, ECHR, App. No.: 44558/98, 24.07.2001; Kalashnikov v. Russia, ECHR, 
App. No.: 47095/99, 15.07.2002. 
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iddiası ile önüne gelen bu davada mahkeme, öncelikle yaşamın hangi aşamada 

başladığı konusunu açıklığa kavuşturma gereği hissetmiştir. Ancak mahkeme bu 

sorunu derinlemesine ele almaktan imtina etmiş ve bu konuya yönelik olarak 

sözleşmeye taraf ülkelerin takdir haklarının (magrin of appreciation) olduğunu 

belirtmiştir. Sonuçta mahkeme, her ne kadar yaşamın başlangıcı ile ilgili bir karara 

varmamış olsa dahi kararında, henüz doğmamış insanın onurunun korunmasına 

yönelik şu tespite yer vermiştir.284  Mahkeme şöyle diyor:  

“(…) İnsan onuru adına korunması gereken, (embriyonun), 2. madde 
kapsamında yaşama hakkına sahip bir “insan” olarak değerlendirilmeden, insan 
olabilme olasılığı ve ehliyetidir.”285 

 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, insan onuru altında korumaya değer 

gördüğü şey, embriyonun doğmuş bir “insan” olma potansiyelidir. Görülüyor ki 

mahkeme, insan onuru korumasını doğmamış çocuk için de uygulanacak şekilde 

geniş yorumlamayı tercih etmektedir. Ancak mahkeme henüz doğmamış çocuğun 

korunmaya değer bir onuru olduğunu kayıt altına almakla birlikte, henüz 2. madde 

çerçevesinde korunmaya değer bir yaşam hakkının olduğunu kabul etmemektedir.286 

Mahkeme, prenatal dönemde olduğu kadar postmortem dönemde de insan 

onurunun korunması gerekliliğinin olup olmadığını incelemiştir. Babasının kimliğini 

tespit edebilmek amacıyla ölmüş bulunan bir kişiden DNA almak suretiyle babasının 

kim olduğunun tespit edilmesini isteyen ve sözleşmenin 8. maddesine dayanan 

davacının talebi, yerel mahkeme önünde yapılan yargılamada reddedilmiştir. Yerel 

mahkeme, kişinin soy bağını öğrenmek suretiyle kimliğini oluşturma hakkını 

tanımakla birlikte bu hakkın mutlak olmadığını ve başkalarının hakları ile 

çatışmadığı sürece talep edilebileceğine karar vermiştir. Davacının nesebini öğrenme 

hakkının karşısında ölü kişinin ve onun akrabalarının, ölüm sonrasında da onurunun 

korunmasında menfaati bulunmaktadır.287 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 8. madde ile ilgili önüne gelen bir diğer 

dava ise ensest ilişkinin cezalandırılabilirliğini konu alan Stübing v. Germany 

                                                 

284 Wallau, a.g.e., s. 114, 115. 
285 Vo. v. France, ECHR, App. No.: 53924/00, 08.07.2004. 
286 Wallau, a.g.e., s. 115, 116. 
287A.e., s. 117, 118. Karar için bkz.: Jaeggi v. Switzerland, App. No.: 58757/00, 13.07.2006. 
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davasıdır. Başvuran, Alman Ceza Kanunu’nun 173. maddesinin 2. fıkrasının 2. 

cümlesi uyarınca çarptırılmış olduğu hapis cezasının, sözleşmenin 8. maddesi 

kapsamında koruma altına alınmış olan özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal 

ettiğini iddia etmiştir. Alman Ceza Kanunu’nun 173. maddesinin 2. fıkrasının 2. 

cümlesi, cinsel ilişkiye giren aralarında biyolojik bağ bulunan kardeşlerin 

cezalandırılmasını öngörmektedir. Küçük yaşta biyolojik ailesinden alınıp başka bir 

aile tarafından evlatlık edinilen başvuran, daha sonra biyolojik ailesi ile iletişime 

geçmiş ve biyolojik annesinin ölümünden sonra kendisinden yedi yaş küçük olan 

biyolojik kız kardeşi ile düzenli ve karşılıklı rızaya dayanan cinsel bir birliktelik 

yaşamıştır. Bu birlikteliğin sonucunda sırasıyla 2001, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 

dört çocuk doğmuştur. Başvuran, Alman mahkemelerince, Alman Ceza Kanunu’nun 

173. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca iki kere hapis cezasına çarptırılmış, 

bunlardan biri para cezasına çevrilmiş, diğeri ise hapis cezası şeklinde uygulanmıştır. 

Başvuran, söz konusu mahkûmiyet sonucunda özel ve aile hayatının zarar 

gördüğünü, ailesi ile bağının zedelendiğini, ensest ilişki için ceza kanununca 

öngörülmüş olan cezanın orantısız olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia ile önce Alman 

Anayasa Mahkemesi’nin önüne giden davada mahkeme, ensest ilişkinin 

cezalandırılmasını, evliliğin ve ailenin korunması açısından yerinde görmüştür. 

Alman toplumunda yaygın olan ve temel hukuk metinlerinde tanımlanmış olan aile 

yapısı, kardeşler arası cinsel ilişkiye girilmesini reddetmektedir. Alman kanun 

koyucusuna ve mahkemelerine göre, ensest ilişkinin serbest bırakılması Alman aile 

yapısına zarar verecektir. AİHM ve Max Planck enstitüsünün yapmış oldukları 

çalışmalar, sözleşmeye taraf ülkelerin ensest ilişkinin cezalandırılması konusundaki 

hukuki düzenlemelerinin çok farklı olduğunu göstermiştir. Konseye taraf otuz dokuz 

ülkeden yirmi dördünde (Danimarka, İtalya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, 

Macaristan, İngiltere, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 

Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, 

Lichtenstein, Makedonya, Moldova, San Marino ve Slovakya) kardeşler arası cinsel 

ilişki ceza hukuku açısından suç teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir. Geri kalan on 

beş ülkede ise ( Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Estonya, Gürcistan, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, Slovenya ve 

Ukrayna) ensest ilişki cezai takibata konu oluşturmamaktadır. Belçika, Hırvatistan ve 
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Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler, ensest ilişki için ön görülmüş olan hapis cezası 

arttırma eğilimi gösterirken, Portekiz ve Sırbistan’da suç olmaktan çıkarılmıştır. 

Fransa, Hollanda, Rusya, İspanya ve Türkiye’nin ceza mevzuatında ensest ilişki 

hiçbir şekilde düzenlenmemiştir. Ceza mevzuatları ensest ilişki hakkında her hangi 

bir cezai hüküm ihtiva etmeyen devletlerde, kardeşlerin evlenilmesine izin 

verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu davada, Alman Hükümeti, her bir devletin 

ensest ilişkinin cezalandırılması konusunda bir “takdir hakkının” olduğunu ifade 

etmiş ve bu takdir hakkının çerçevesinin, toplumda var olan ahlaki ve kültürel 

uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç 

olarak AİHM, söz konusu davada başvuranın aile hayatının zarar gördüğünü kabul 

etmiş fakat Alman Hukukunun bu hakka müdahalesini meşru görmüştür.288 

Alman Anayasa Mahkemesinin, ensest ilişkinin cezalandırılmasını öngören 

hukuki düzenlemeyi “tarih boyunca oluşmuş kültürel temelleri olan inanç” ile 

gerekçelendirirken; AİHM sözleşmeye taraf olan ülkelerin çoğunluğunda ensest 

ilişkinin yasaklanmış olmasına atıf yapmıştır. Her iki mahkemenin kararından da 

anlaşılıyor ki, ahlaki algı, son bir tabu mahiyetinde olan ensest ilişkinin serbest 

bırakılmasında engelleyici bir etkendir. Zira homoseksüel ilişki, zinadan sonra ensest 

ilişki, mağduru olmayan son suç olarak görülmektedir ve bu ilişkinin önündeki 

engellerin başında toplumun ahlaki algısı da yatmaktadır.289 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

288Stübing v. Germany, ECHR, App. No.: 43547/08, 12.04.2012. 
289 “Warum das Inzestverbot wiedersinnig ist,” (çevrimiçi) 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/inzest-urteil-in-strassburg-warum-das-inzestverbot-
widersinnig-ist-1.1331288-2, 01.07.2012.; “Menschenrechtsgerichtshof billigt deutsches 
Inzestverbot” (çevrimiçi), http://www.spiegel.de/panorama/justiz/europaeischer-
menschenrechtsgerichtshof-bestaetigt-inzestverbot-a-827032.html, 01.07.2012. 
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SONUÇ 

 

İnsan davranışlarını düzenleme iddiasında olan hukuk, davranışlarını düzenlemek 

istediği toplumun davranış kurallarını da dikkate almak zorundadır. Bunun ötesinde 

toplumu o şekilde davranmaya, hatta sadece davranmaya değil, düşünmeye ve 

hissetmeye iten zemini de görmek zorundadır. Ancak daha önce ifade edildiği üzere, 

hukukun uygulandığı toplum nezdinde salt nasıl ve hangi usullere uyularak 

çıkarıldığı değil, toplumun kendisini ne ölçüde uygulanan hukuk kuralları ile 

bağdaştırdığı da hukukun meşruiyeti ve bununla birlikte etkili bir şekilde 

uygulanması açısından önemlidir. 

Değer yargılarının anayasaya yansıması, anayasaların düzenledikleri konular 

itibariyle zordur. Devletin örgütlenmesi, yapısı ve işleyişine ilişkin kısmına 

toplumsal değer algısını yansıtmak zordur. Ancak anayasaların başlangıç 

bölümlerinde, genel esasların düzenlendiği bölümde ve temel haklar kataloğunda 

toplumun değer yargılarına rastlamak mümkündür. Değer yargıları, korunan değerin 

kendisi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Zira temel hak ve hürriyetlerin birer “değer 

yargısı” olduğuna şüphe yoktur. Birçok belgede koruma altına alınmış söz konusu bu 

“değer yargıları” büyük oranda evrensel bir karaktere bürünmüşlerdir. Bu da birçok  

değer yargısının daha az sübjektif bir karakter sergilediği anlamına gelmektedir.  

Anayasalar, normlar hiyerarşinin en tepesinde yer almaktadırlar. Bu, anayasaların 

tüm diğer yasal mevzuata temel ve kaynak teşkil ettiği anlamı taşımaktadır. Hiçbir 

hukuk kuralı, anayasaya aykırı olamaz. Anayasalar normlar hiyerarşisindeki yerinin 

gereği olarak genel, yani herkesi ilgilendiren hükümler içermelidirler. Çoğulcu bir 

toplumda herkes için uygulanabilir bir anayasanın belli bir kesimin değer yargılarını 

yansıtması mümkün değildir. Tüm toplumu yansıtan değer yargıları ancak 

anayasalarda yer alabilir. Ancak, bu değer yargıları, muhtevaları gereği zaten belli 

bir farklılığı beraberlerinde getirmektedirler. Ancak, tüm farklılıklara rağmen 

insanlığın “ortak” denilebilecek değer yargıları vardır. Bunlara en tipik örnek olarak 

birçok ulusal ve uluslararası temel insan hakları belgesinde yer edinmiş olan; insan 

hayatının kutsallığı, insan onuru gibi değer yargıları verilebilir. 

Her ne kadar bu değer yargıları üzerinde evrensel bir konsensüs sağlanmışsa da 

toplumlar arasındaki farklılıklar özellikle bu değer yargılarının yorumlanması 
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hususunda ortaya çıkmaktadır. Yani bir değer yargısının, hukuk dünyasında ifade 

ediliş biçiminde ve sınırlandırılma ölçütünde. Bu açıdan mahkemelerin vermiş 

oldukları kararlar ayrı bir önem ifade etmektedir.  

Bu çalışmada iki aşamalı olarak değer yargıları ile hukukun ve anayasaların 

ilişkisi incelenmiştir. Hukukun neredeyse her alanında karşımıza yoğun olarak çıkan 

değer yargıları, anayasalara ancak sınırlı şekilde yansımaktadır. Bunun da sebebi 

düzenleme konuları itibariyle daha teknik konulara yer vermiş olmalarıdır. Çok 

temel, artık dünya devletlerinin çoğunun üzerinde konsensüse vardığı “demokratik 

değerler” ise anayasaların başlangıç ve ilk bölümlerinde temel haklar olarak yerlerini 

almışlardır. İnsanın onurlu bir varlık oluşu, insanlık onurunun ve hayatının 

korunması gereken “değerler” olduğu, kişinin özel yaşamının belli bir mahremiyet 

alanını kapsadığı yahut herkesin kanun önünde, din, dil, cinsiyet, yaş, ırk ve benzeri 

nedenlerle eşit muamele görmesi gerektiği gibi değer yargıları anayasalardaki 

yerlerini almışlardır.  

Sonuç olarak, her bir değer yargısının, anayasaya rengini veren birer damlacık 

olduğunu söyleyebiliriz. Kanaatimce toplumdaki renk çeşitliliği anayasaya 

olabildiğince yansımalı ve ne renkten olursa olsun ona “renkli” anayasa 

denilebilmesi sağlanmalıdır.  
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