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ÖZEL HUKUK iLiŞKiLERiNE YANSIMIŞ

TEMEL HAKLARIN HUKUKi GÜVENLiK BOYUTU

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

1I. GİRİŞ

Şehir ve güvenlik kavramlarını yan yana 
getirdiğimizde kısaca huzurlu, sağlıklı, mutlu ve 
güvenli bir şekilde hayatın var olduğu şehir akla 
gelir. Şehirde güvenli hayatın olması için, huzuru 
ve güveni bozan engellerin bulunmaması veya 
varsa da tüm engellerin kaldırılması da gerekir. 
Dergimizin bu ayki sayısı şehir ve güvenlik olduğu 
için, aslında ülkemizin tamamını ilgilendiren 
hususlar aynı zamanda toplumu oluşturan şehirler 
bakımından da geçerli olacaktır. Dolayısıyla, 
günlük hayatımızda, canımıza veya malımıza 
yönelecek suç şeklindeki fiiller ve cezaları, 
sağlığımızı etkileyen hastalıklar ve çareleri, 
ekonomik geleceğimizi etkileyen işsizlik, yoksulluk 
ve ekonomik krizleri, hukuki ilişkilerimizi etkileyen 
her türlü uygulamaları ve ihlalleri güvenlik kavramı 
içinde değerlendirmek gerekir.  Ancak biz tüm 
bunlar içinde güvenlik kavramına hukuki güvenlik 
penceresinden bakıp, özelikle temel hakların 
özel hukuka yansıdığı bazı hukuki ilişkilerdeki 
görünümünü değerlendireceğiz.

Hukuki güvenlik, ağırlıklı olarak kamu hukuku 
bilim dalları içinde anayasa hukuku, idare hukuku, 
devletler umumi hukuku ve ceza hukukunu 
ilgilendirmektedir. Hukuki güvenlik kavramı da asıl 
kamu hukuku akademisyenlerince ele alınmakta 
ve açıklanmaktadır. Bununla birlikte konuya temel 
hakların özel hukuktaki uygulamaları açısından da 
bakılmasında yarar vardır. Çünkü şehir güvenliği, 
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kısaca şehir halkının her alanda kendini güvende 
hissetmesiyse, özel hukuk ilişkilerinin geleceği de 
hukuki güvenliğin bir parçası olacaktır. 

Temel hakların özel hukuka yansımaları birçok 
hukuki ilişkide değerlendirmek mümkündür. Ancak 
biz, özellikle son yıllarda çok gündeme getirilen, 
tartışma konusu yapılan ve güvenlik sorunu 
oluşturabilecek halleri kısaca değerlendireceğiz. 
Mülkiyet hakkının korunması bu bağlamda 
yabancıların mülk edinimi, bilim ve sanatsal 
faaliyetler ile bunların kitlesel iletişim araçları 
kullanarak yapılması, dernek, vakıf ve sendika gibi 
sivil toplum kuruluşları faaliyetleri, çalışma hakkı ve 
kullanımı gibi konular ile toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı şeklinde alt başlıklarda kısaca ele alacağız. 

II. HUKUK DEVLETİ İLKESİ İÇİNDE HUKUKİ 
GÜVENLİK KAVRAMI

  Anayasamızın 2. Maddesinde Cumhuriyetin 
temel ilkelerinden biri olan, “hukuk devleti” ilkesi 
yer almaktadır. Hukuk devleti ilkesi, hukuki güven 
ortamının sağlandığı devlet (TANÖR/YÜZBAŞIOĞLU, 
2015, 106) anlamında, özellikle Anayasa Mahkemesi 
kararlarında istikrar kazanmış şekliyle; “eylem ve 
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, 
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 
tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün 
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kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine 
açık olan devlettir” (AYM.18.01.2017 T, 2016/136 
E., 2017/ 9 K.) şeklinde tanımlanmaktadır. Tarihte 
polis devleti kavramının zıddı olarak yerleşen hukuk 
devleti, çağdaş bir demokratik uygarlık aşamasıdır 
(ÖZBUDUN, 2017, 126). Bu ilkenin alt bileşenlerinde, 
yargı denetimi, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma, 
makul sürede yargılanma, normlar hiyerarşisi gibi 
kavramlar yer bulmaktadır. 

Tüm bu alt bileşenlerin olduğu bir sistemde 
hukuki güvenliğin de bulunduğu açıktır. Genel, 
soyut ve sürekli olan hukuk kuralları varsa 
ve işletiliyorsa, hukuk kurallarının belirliliği 
de vardır. Burada belirlilik, hangi fiile hangi 
hukuki hükmün uygulanacağının, sonucu ve 
yaptırımlarının neler olabileceğinin, uyuşmazlık 
çıktığında hangi yargı merciinde hangi yöntemle 
çözüleceğinin önceden belli olmasıdır. Kurallar 
önceden belli olmazsa kişi kendi davranışlarını 
ayarlayamayacağından kendini hukuk güvenliği 
içinde hissetmez (GÖZLER, 2019, 87). Şehir 
hukukunun hukuk şehrine dönüşmesine engel olan, 
özellikle imar uygulamalarında fiili uygulamalara 
uyum gösteren ve sık sık yapılan düzenlemelerde 
yanlışa yanlışla cevap vermenin de (ÖNDER, 2021, 
87) belirliliği de ortadan kaldırdığını ve hukuki 
güvenliği zedelediğini belirtmekte yarar vardır. 

Belirliliğin, hukuki güvenliliği etkilediği bir diğer 
hal de, Kanunlarda yer alan geçici hükümlerdir. 
Bilindiği üzere geçici hükümlerin süresi belli olup 
geçiş sürecinde uygulama alanı bulurlar. Ancak 
bazı temel haklarla bağlantılı olarak bazı özel 
kanunlarda geçici hükümlerin uygulama süresinin 
sürekli uzatılması da, kişilerde nasıl olsa yine süre 
uzatılır anlayışına sebep olabileceğinden bu 
durum hukuki güvenliği zedeleyecektir.  

Ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 
günümüzde de her platformda “Türkiye de hukuk 
devleti ilkesi ne derecede işliyor” gibi sorulara 
veya anketlere, genç veya yaşlı birçok insan 
muhatap olmuş veya olmaktadır. Kamuoyuna 
da verilen cevapların çoğunluğunda, hukuk 
devleti ilkesine yeterince işlemiyor açıklamaları 
yapılmaktadır. Bu şekilde bir kamuoyu algısı, sanki 
Türkiye’de hukuki güvenlik sorunu olduğu imasını 
doğurmaktadır. Cevap veren herkesin mutlaka 
bir hukuk ihlali yaşadığı söylenemez. Herkesin de 
hukukçu olmadığı bir yerde acaba hukuk devleti 
ilkesi uygulamalarında gerçekten bir sıkıntı mı var? 

yargı camiasından gelmiş bir hukukçu olarak bazı 
gözlemlerimi aktaracağım.

Hukuki güvenlik, hukuk devleti ilkesi 
uygulamalarının derecesi olduğuna göre, temel 
hak kullanımında bir ihlal yaşamamış veya temel 
hak kullanmakla birlikte yeri ve zamanında usulüne 
uygun kullanmadığı için hakkını kötüye kullanmış 
bir kişinin hukuk devleti ilkesine yönelik olumsuz 
cevabını tek başına dikkate almak doğru olmaz. 
Bir diğer deyişle bu kişinin hukuki güvenliğinin 
olmadığı veya mevcut durumda hukuk devleti 
ilkesinin bulunmadığı söylenemez. 

Çünkü, kişinin kendisinin bir temel hak ihlali 
olmadığı halde, detayını bilmediği başkasının 
hakkında hüküm kurması kesin doğruya götürmez. 
Aynı şeklide kişinin aleyhine karar vermiş hakim de, 
bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş hakim 
sayılmaz. Genel bir ifadeyle, Türkiye de yargı 
bağımsızlığı yoktur ve hukuk devletine inanmıyorum 
şeklinde bir beyanın altında kanaatimce sübjektif 
ve hukuki geçerliliği olmayan başka nedenler 
yatmaktadır. Her bir hukuki uygulamayı kendi 
içinde delilleriyle değerlendirmek gerekir. Sosyal 
medyada duyulan her olayı genelleyerek hukuk 
devleti ilkesine inanmıyorum demek doğru bir 
davranış olmayacaktır. Ancak gerçekten temel 
hak uygulamalarında hukuki haksızlığa uğramış 
kişilerin bulunması da mümkündür. Böyle durumları 
genellememek ve neticede uygulayıcıların da 
insan olduklarına bağlamak ve varsa hukuki 
yollarını sonuna kadar kullanmak gerekir. Çünkü 
hukuk herkese her zaman lazım olacak şekilde bir 
gerekliliktir. Hukuki uygulama lehine ise iyi, aleyhine 
ise kötü anlayışından vazgeçilmesi gerekir.  

Burada, temel hak uygulamalarına yönelik 
dava açmış veya hakkında dava açılmış 
kişilerin kendileri için veya bir başkasının makul 
sürede yargılanmadığına ilişkin açıklamalarını 
ise önemsemek gerekir. Çünkü makul sürede 
yargılanma, kişiler açısından önemli bir hukuki 
güvenlik meselesidir. Aşağıda temel hakların özel 
hukuk uygulama örneklerinde ayrıca açıklanacağı 
gibi geciken adalet, adalet değildir prensibinden 
yola çıkarak, yargılamaların çok gecikmesi, adalete 
erişim hakkı anlamında da  hukuki güvenliği 
zedeler. Ancak yargılamanın gecikmesine sebep 
olan hallerin tamamını sadece devlete ve hukuk 
kurallarına bağlamamak gerekir. Başta başvuranın, 
diğer tarafın, devlet birimlerinin, savunma 
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mekanizmalarının da yargılamanın gecikmesine 
sebep olduğunu bilmek gerekir. Devletin, hukuki 
güvenlik unsurunun zedelenmemesi için, birçok 
mevzuatta e-tebligat, e-duruşma, pilot süre 
uygulaması gibi değişiklikleri yapması, mahkeme 
sayıları ile hakim ve savcı sayısını artırması bu 
anlamda önemli gelişmelerdir. Hatta önemli bir 
uygulama 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ile 
getirilmiştir.  Uyuşmazlık konusu üzerinde tarafların 
serbestçe tasarruf edebildiği alanlarda tarafsız 
ve bağımsız bir arabulucu ile alternatif bir çözüm 
yöntemi olarak uyuşmazlığın tarafları serbestçe 
karar verebilmektedirler. Bu uygulama makul sürede 
yargılanma hakkı ihlallerine önemli bir çözüm 
yöntemi olacaktır. Bu arada, hukuki güvenlik 
unsurunun zedelendiğine yönelik uygulamada 
örnekli yapıcı eleştirilerin de faydalı olduğu 
ve karşılık bulduğunu yargı paketleri şeklinde 
yürürlüğe konulan düzenlemelerden görmekteyiz. 

III. HUKUKİ GÜVENLİK GÖZÜYLE BAKILABİLECEK 
BAZI ÖZEL HUKUK UYGULAMALARI

1. Genel Olarak 

Anayasada yer alan temel hakların yasama, 
yürütme ve yargı gibi kamu gücünü kullananlar 
ile kişileri de bağlamaktadır. Dolayısıyla burada 
esaslı olarak kişi ile devlet arasındaki ilişkiler 
değerlendirilmektedir. Ancak bu durum, kişiler arası 
ilişkiler olarak adlandırılan özel hukuk ilişkilerinin temel 
haklarla ilgisinin olmadığı anlamına gelmeyecektir. 
Bilakis, yasamanın özel hukuk normlarını düzenlerken 
temel hakların korunmasını kamu düzeni veya kamu 
yararıyla (KILIÇARSLAN İSFEN, 2011, 200) emredici 
hükümlerle sağladığını belirtmekte yarar vardır. 
Özel hukuk ilişkilerine genel hüküm niteliğinde TBK 
m. 27’de kamu düzenine aykırılık, kişilik haklarına 
aykırılık, ahlaka aykırılık, emredici kurallara aykırılık 
ve imkansızlık olarak geçersizlik hükmü verilerek bir 
sınır getirilmekle birlikte, her bir özel düzenlemede de 
kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak çerçevesinde 
değerlendirilebilecek ve sebebinin hukuki güvenlik 
olduğu söylenebilecek bir çok kısıtlamalara da yer 
verilmiştir. Özellikle Anayasanın 33 maddesinde 
derneklere, 51. maddesinde sendikalara ilişkin hukuki 
güvenlik sınırlarının belirlendiği ve ilgili Kanunlarında 
da geniş düzenlemelerin bulunduğunu belirtelim. 
Aynı şekilde Anayasanın 32. maddesinde yer alan 
düzeltme ve cevap hakkı da 5187 sayılı Basın 
Kanunu hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde 

hukuki güvenlik oluşturan birçok özel hukuk ilişkisi 
örnekleridir.

2. Mülkiyet Hakkının Kullanımı

 Mülkiyet hakkının temel haklarda önemli bir 
yer tutması açısından kullanımının engellenmesi 
veya sınırlandırılmasının çerçevesinin iyi çizilmesi 
gerekmektedir. Anayasamızın 35. maddesinde 
temel haklardan mülkiyet hakkına yer verilmiştir. 
Bu hakkın ancak kanunla sınırlanması ve bu hakkın 
kullanımının toplum yararına aykırı olmaması 
gerekliliğinden dolayı, özellikle şehir hukuku içinde 
merkezin taşra teşkilatı ve belediye mevzuatı 
açısından kamulaştırma ve imar uygulamaları 
kamu hizmeti ve kamu yararı kavramlarıyla hukuki 
güvenliğin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Gerçek veya tüzel bir kişi (yabancı ise 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki sınırlamalar 
içinde) mülk edinme hakkını kullandığında, bu 
hakkının, kamu yararı ile ancak kamulaştırma 
dışında elinden alınamayacağını biliyor ve 
rahatsa, mülkiyet hakkında hukuki güvenlik var 
demektir. Kamu yararıyla kamulaştırılacaksa da 
gerçek değeri ile olacağından eminse yine hukuki 
güvenlik var demektir. En temel hak olan mülkiyet 
hakkında sistem bu şekilde kurulmuş ve yıllarca 
devam etmekle birlikte, demek ki, hukuki güvenlikte 
sıkıntılar yaşanmış ki, 23.09.2012 tarihinden itibaren 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu 
açılmış ve bugüne kadar mülkiyet hakkına ilişkin 
yüzlerce başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru yolunun açılmış olması, kişilerin 
temel haklarının kullanımında hukuki güvenliklerinin 
sağlama alınması amaçlanmıştır. Özellikle 
kamulaştırmada kamu yararı, kamulaştırma bedeli, 
gecikmeye bağlı faiz, kamulaştırma amacının yerine 
getirilmemesi, taşınmaz mülkiyeti dışında alacak 
haklarının da geç ödenmesi gibi bir çok uygulama 
örneğinde (ALTIN/DUMAN/DİĞERLER, 2020, 10-
69) Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkı ihlaline 
karar vermesi, kişiler açısından hukuki güvenliklerini 
pekiştirme örnekleridir. 

Mülkiyet hakkının kullanımında yabancıların 
Türkiye de mülk edinmesi hususu, tartışılan 
konulardan biri olup güvenlikle ilişkilendirilmeye 
çalışılmaktadır. Özellikle yerleşme hakkıyla da 
bağlantılı olarak, bir yerden mülk edinerek yerleşen 
kişilere karşı takınılan toplu tutumlar da güvenlik 



50

sorunu olarak algılanabilmektedir. Yabancılar 
için konuya sadece Tapu Kanunu m. 35 uyarınca 
bulunduğu yerde %10’luk Türkiye genelinde ise 
30 hektarlık sınır açısından bakmamak gerekir. 
Tüm dünya uygulamalarında olduğu gibi mülk 
ediniminin ticari yatırımlar boyutuyla 4875 sayılı 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu açısından 
da değerlendirmek gerekir. Ayrıca geçen süreçte 
yabancıların elde ettikleri mülk edinimlerinin 
sonuçlarının neler olduğuna da bakmak gerekir. 
Yabancıların mülk edindiği şehirlerin tarihi, kültürü, 
dini, ahlakı, sosyolojisi ve hukuku acaba değişime 
uğramış mıdır?, göç hareketleri yaşanmış mıdır?

Gördüğümüz kadarıyla yabacıların 
mülk edindiği yerlerde önemli bir değişim 
bulunmamaktadır. Mesela, Almanya’daki 
Türklerin değişimi ne ise, Türkiye’de mülk edinmiş 
yabancıların da değişimi o kadardır. Belki yabancı 
evlilikler artmış olabilir. Önemli olan kişinin kendi 
iradesiyle kendisini geliştirmesi ve korumasıdır. 
Ancak yine de sosyolojik olarak araştırmalar 
yapılabilir ve sonuçlarına göre mevzuatta 
değişikliğe gidilmesinde de bir engel yoktur.

  

3. Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler

Düşünce özgürlüğü tek başına bir anayasal 
bir temel haktır. Düşünce kişinin iç aleminden 
çıkıp dış aleme yansıdığında ifade özgürlüğüne 
dönüşmektedir. Her iki temel hakta Anayasamızda 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu iki özgürlük dışında 
yine bu özgürlüklerin bir yansıması da ayrıca 
düzenlenmiş bilim ve sanat özgürlüğünün 
kullanımıdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, kişinin hususiyetini taşıyan eser kavramına 
yer vermiş ve ilim edebiyat, sinema, musiki ve 
güzel sanat eserlerini fikri mülkiyet olarak koruma 
altına almıştır. Sinema eserleri bakımından 5224 
sayılı Kanunla sinema sanatı bakımından filmler 
ticarileştirilmeden önce kamu düzeni, genel 
ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının 
korunması, insan onuruna uygunluk ve anayasal 
diğer ilkeler doğrultusunda değerlendirmeye 
alınmaktadır. Aynı şekilde basın yayın özgürlüğü 
adı altında kitlesel iletişim özgürlüğü olarak 
değerlendirebilecek olan radyo ve televizyon 
yayımcılığı da  6112 sayılı Kanun uyarınca RTÜK,  
yayın hizmet ilkelerine aykırılık halinde yayın 
durmaya ilişkin yetkilerini kullanması, internet 
üzerinden yapılan yayınlar bakımından da 5651 

sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri İletişim 
Kurumunun yayından kaldırma veya erişimin 
engellenmesi gibi yetkileri kullanması, hakkın 
kullanımının sınırını çizdiği için hukuki güvenliğin 
de sınırını çizmektedir.  Son zamanlarda sosyal 
medya kullanımı ve sınırlarına ilişkin yapılan 
tartışmalar da dikkate alındığında, kitlesel 
iletişimin hukuki güvenlik sınırını, kamu düzeni, milli 
güvenlik, genel ahlak ve ailenin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi, ayrımcılık yapılmaması 
gibi her bir hakkın kullanımına ilişkin unsurlar 
çizmektedir. Burada bir yanda başka kişilerin 
aynı konudaki temel hakları korunurken diğer 
yanda da hakkı usulüne uygun kullananların da 
korunmasıyla çifte hukuki güvenlik sağlanmaya 
çalışıldığını söyleyebiliriz.  

Burada Anayasada yer alan düzeltme ve cevap 
hakkının hukuki güvenlik boyutu da önem arz 
etmektedir. Kişinin haysiyet ve şerefine dokunan 
veya gerçeğe aykırı yayın veya haberlerin 
yapılması halinde, dava hakkı bir tarafa özellikle 
suç teşkil etmeyen hallerde bu yayın veya haberin 
düzeltilmesini isteme hakkı verilmiş olması, önemli 
bir hukuki güvenlik oluşturmaktadır. Burada basın 
hürriyetinin de önemli olduğu bir yerde 5187 sayılı 
Basın Kanunun 14. maddesi bu konuyu detaylı 
olarak, düzeltme ve cevap hakkının yapılmasını 
ve yapılmaması halinde Sulh Ceza Hakimi’ne 
başvuru esaslarını düzenlemiştir.  

Bir tarafta basın hürriyetinin kapsamı, diğer 
tarafta kişinin şeref ve haysiyetine dokunma 
unsurunu,  eleştiri sınırı veya fikir ve sanat eserleri 
yönüyle belirlemek her zaman kolay değildir. 
Uygulamada yüzlerce davaya dönüşmüş veya 
dönüşmemiş örneklerin bulunduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla birden fazla temel hakkın yarıştığı 
durumlarda, hangisinin hak kullanımı hangisinin 
hakkı kötüye kullanma teşkil ettiğini belirlemek ve 
ona göre tarafların hukuki güvenliklerinin sınırını 
belirlemek gerekmektedir. 

Bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, 
açıklama ve yayma faaliyetlerinin ayrıca devletin 
şekli, cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü, 
resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentiyle ilgili  
hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla 
kullanılamaması da bir diğer hukuki güvenlik sınırıdır.  

Bilimsel faaliyetler bakımından 2547 sayılı YÖK 
Kanunu da üniversiteler ve YÖK ilişkilerini de bu 
kapsamda olduğunu hatırlatalım. 
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4. Sivil Toplum Kuruluşu Faaliyetleri

Sivil toplum kuruluşları kişilerin bir araya gelerek 
ortak amaçlarının gerçekleşmesi için oluşturdukları 
ağırlıklı olarak gönüllülük esasına göre çalışan hukuki 
kuruluşlardır. STK’lar başta dernek vakıf, sendika, 
siyasi parti, ticari kuruluşlar ve meslek odaları gibi 
ayrı ayrı isimlendirilebilir. STK’ların önemli bir işlevi, 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve 
yerleşmesini sağlamaktır. 

Anayasanın 33. maddesi dernek kurma 
özgürlüğünü düzenlemiştir. Bu özgürlük derneğe 
üye olma veya üyelikten çıkmayı da içermektedir. 
İdeal amaçlar için kurulduğundan her ne kadar 
kendi yasal mevzuatları olsa da sendikalar, siyasi 
partiler ve spor kulüplerini de dernek temelinde 
değerlendirmek (DÜNDAR SEZER, 2008, 4) 
mümkündür. Zaten Anayasanın 51. maddesi 
de sendika kurma özgürlüğünü  dernek kurma 
özgürlüğü gibi ayrıca düzenlemiştir. Bir nevi 
birleşme özgürlüğü olarak da adlandırılan bu 
özgürlüklerin hukuki güvenlik sınırı, milli güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin 
korunması olabileceği ve bunun da ancak kanunla 
olabileceği yine aynı maddede yer verilmiştir. 

Türk Medeni Kanunu hükümleri,  ayrıca 
dernekler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu, vakıflar 
bakımından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, sendikalar 
bakımından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, siyasi partiler bakımından 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinde, 
serbest kuruluş ve faaliyetler öngörülmüşse de 
istisna teşkil eden yukarıdaki şartların varlığında 
kapatılması mutlaka mahkeme kararı aranması, 
hakkın kullanım sınırını göstermektedir. 

Türkiye’de 2021 yılı için 121.813 faal derneğin, 
5906 yeni vakfın, 113 siyasi partinin, 627 sendika 
ve konfederasyonun, 129 yabanca STK’nın, 
3003 meslek odasının, 53.259 kooperatifin 
faaliyet yürüttüğü ilgili web sitelerinden 
görülmektedir.   STK’ların toplam üye sayılarının 
da neredeyse nüfusun beşte birini geçtiği bir 
ortamda, hem kamuoyu oluşturmada hem 
de hukuki güvenlik kavramının ülkemizde 
kurumsallaşmasına önemli katkıları olduğu 
açıktır.  Dernek kurmanın izne tabi olmadığı ve 
mülki amirliğe bildirim ile tüzel kişilik kazandığı bir 
durumda, kapatılmasının anayasada yer alan 
gerekçeler gibi 5253 sayılı Kanun hükümlerine 

aykırılık oluşturmasına bağlı olduğu durumda 
bile mülkiyet hakkı ihlallerinde açıkladığımız 
gibi yargı yolunun tamamlanmasından sonra 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkı da bulunmaktadır. Örnek kabilinden bir 
hayvanları koruma ve geliştirme derneğinin horoz 
dövüştürme müsabakası nedeniyle yöneticilerine 
verilen ceza ile birlikte derneğin de kapatılması 
kararına karşı yapılan başvuru üzerine Anayasa 
Mahkemesinin 2014/4711 numaralı başvuruya 
verdiği 22.02.2017 tarihli kararında (16.03.2017 T. 
ve 30009 sayılı RG) belirtildiği gibi, bir derneğin 
kapatılabilmesinin demokratik toplum düzenin 
gereklerine uygunluk ve ölçülülük ilkelerine göre 
değerlendirilip, hak ve özgürlüğün bu şekilde 
kısıtlanmasının son çare ve toplumsal bir ihtiyacı 
karşılama amacıyla yapılabilecektir. 

5. Çalışma Hakkı ve Kullanımı

Kamu çalışanları bakımından idare hukuku 
kuralları geçerli olsa da gerek kamu hukuku 
gerekse özel hukuk olarak iş hukuku bakımından 
geçerli olan temel hukuki güvenlik, Anayasamızın 
18. maddesinde yer alan zorla çalıştırma ve 
angarya yasağıdır. İstisnası ise, tutuklu veya 
hükümlerinin çalışması, olağanüstü hallerde ülke 
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı vatandaşlık ödevi 
sayılan hallerdir. Bu hallerde bile ücret ödenmesi 
gerektiği için her halükarda angarya ise yasaktır. 
Sadece 442 sayılı Köy Kanunun 15. maddesinde 
imece usulünde ücret olmasa da ağırlıklı olarak 
gönüllü çalışma olduğundan bu da angarya 
sayılmayacaktır. Bunun dışında çalışma hakkının 
ana başlıkları Anayasamızın 49-55 maddeleri 
arasında çalışma hakkı, şartları, dinlenme hakkı, 
sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
hakkı ile ücrette adalet olarak sayılmıştır. 

Yazı konumuz temel hakların özel hukuk 
yansımaları olduğu için burada 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri öne çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 
çalışma hakkına ilişkin hukuki güvenlik hükümlerinin 
incelenmesi ayrı bir makalenin konusu olacak 
kadar geniş olmakla birlikte en azından, hukuki 
güvenliğin yapı taşı sayılabilecek hallerin bazılarını 
sıralamakla yetineceğiz.

  -İşçi yararına yorum; özel hukukta sözleşme 
serbesti içinde yorum kuralı kural olarak itimat 
(güven) prensibidir(OĞUZMAN/ÖZ, 2018, 69,192).  
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Güven nazariyesi, objektif bir kriterdir ve normal 
şartlarda anlaşılması gereken hali esas alır. Oysa 
iş sözleşmelerine anayasa gözüyle bakıldığı için 
28.05.1958 Tarihli 15/5 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararı (26.09.1958 T ve 10017 sayılı RG) 
uyarınca yorumda tereddüt halinde işçi yararına 
yorum yapılması gerekmektedir (SÜZEK, 2020, 
32, ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, 2019, 26). 
Bu işçiler bakımından uyuşmazlıklarda önemli bir 
hukuki güvence teşkil eder.

-Asgari ücret sınırı; Anayasanın 55. maddesi ile 
İş Kanunu m. 39  ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde 
işçinin günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde belirlenmektedir. Aynı şekilde işçi 
ücretinin ¼ den fazlasının haczedilememesi ve 
rehnedilememesi, imtiyazlı alacak sayılması, 
takas edilememesi, ücret garanti fonundan 
yararlanma imkanının bulunması da önemli bir 
hukuki güvencedir. 

-Fazla çalışma ve sınırı; ancak işçinin 
muvafakatıyla yapılabilen fazla çalışma 
karşılığı ücret alınmakta olsa bile yıllık 270 saati 
geçememesi de bir hukuki güvence teşkil eder. 

-İş sözleşmesi yapma yasakları; 15 yaşından 
küçüklerin hafif işler hariç çalıştırılmamaları, 
ağır işlerde kadınların çalıştırılmamaları bir 
zorunluluktur. 

-İş sözleşmesi yapma zorunlulukları; elli ve 
daha fazla işçi çalıştıran işverenler yüzde üç 
engelli ve yüzde iki eski hükümlü çalıştırma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, işyerinden 
toplu işçi çıkarmada, malulen veya hastalık 
nedeniyle ayrılmada, askerlik nedeniyle ayrılmada 
bu engellerin kalkması halinde başvuru halinde işe 
alma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Burada hukuki güvenlik açısından da tartışılan 
bir konu da yabancıların çalıştırılmasıdır. Acaba 
yabancının çalışması, çalışma hakkı kapsamında 
Türk vatandaşının hukuki güvenliğini zedelemekte 
midir?

Ülkemizde yabancıların çalıştırılması, 6735 
sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 

Türkiye’nin göç akınına uğrayan ve dört 

milyondan fazla sığınmacının yaşadığı bir ülke 
olması nedeniyle bu konu sadece hukuki güvenlik 
açısından değil, genel güvenlik açısından da 
değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Ülke olarak tarihten 
gelen medeniyet misyonumuz çerçevesinde 
misafirperverliğimizi göstermiş ve göstermekteyiz. 
Bugüne kadar da genel anlamda şehirlerimizde bir 
güvenlik sorunu da oluşmamıştır. Ancak konumuz 
burada yabancıya ilgili kanunlar çerçevesinde 
Çalışma Bakanlığınca çalışma izni verilmiş kişilerin, 
Türk vatandaşlarının yerini alıp almadığı, onların 
çalışma haklarına bir zarar verip vermediğidir. Özel 
hukuk ilişkileri eşitler arası ilişkiler olarak istisnalar 
hariç sözleşme özgürlüğüne dayanmaktadır. 
Dolayısıyla yabancı çalıştırılması teşvik edilmediği 
sürece Türk vatandaşlarının çalışma hakkına 
ilişkin hukuki güvenlikleri zedelenmiş olmaz. Kayıt 
dışı çalışma izni olmadan yabancı çalıştırılması 
hususu ise Kanuna göre yasak olduğu için fiili 
durum olarak çalıştırılıyorsa ihbar veya şikayet 
haklarının kullanılmasından da kaçınmamak 
gerekir. Devletin de bu tür uygulamalara fırsat 
vermemesi gerekir.  Ayrıca çalışma izni verilmesi 
konusunda Bakanlığın hassas davranması ve 
genel bir denge kurması gerekmektedir.  

Ayrıca sendikalaşmanın sonucu olarak da, 6356 
sayılı Kanunda grev ve lokavt hakları da önemli 
bir hukuki güvenlik sağlamaktadır. 2021 yılı başına 
göre 14 milyondan fazla çalışanın bulunması, 
bu temel hakkın özel hukuk yansımasında iş 
sözleşmeleri hükümlerinin önemini daha da 
artırmaktadır.

6.  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının 
Kullanımı

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 
kaynağını Anayasanın 34 maddesinden alan, 
önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine ilişkin esasları 
geniş bir şekilde düzenlemiştir. 

  Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel haklardan 
olmakla birlikte bu hakkın kullanımı özellikle 
toplumsal alanları da ilgilendirdiğinden etkisi 
mülkiyet hakkının kullanımı gibi sadece hukuki 
ilişkinin taraflarıyla sınırlı kalmamaktadır. 
Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması, 
bir bakıma doğrudan kamu düzeninin bir parçası 
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haline gelmektedir. Çünkü birden fazla kişinin belli 
olan ortak çıkarlarını bir araya gelerek savunmakta 
ve fikirlerine kamuoyu oluşturarak, hukuki veya 
siyasal karar vericileri etkilemeye çalışmaktadırlar. 
Ancak geçmiş yılların verdiği tecrübe göstermiştir 
ki, her ne kadar amaç barışçıl, silahsız ve saldırısız 
yapılması gerekmekteyken, araya fırsatçılar veya 
kamu düzenini bozmak isteyen hukuk dışı unsurlar 
da gösteri yürüyüşlerine dahil olmakta ve amacı 
dışına çıkartılarak kamu düzenini bozulmaya 
çalışılmaktadır. Kamu düzeninin bozulması, bu 
temel hakkın kullanımında hukuki güvenliğin 
de zedelenmesine yol açmaktadır. 2013 yılı gezi 
olayları bunun en açık örneğidir. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı, aynı düşüncede olan 
kişilerin fikirlerini bir araya getirerek kamuoyuna 
duyurmaya çalışmalarından dolayı çok önemli bir 
temel haktır ve kütü örnekleri var diye vazgeçilecek 
bir hak değildir. Önemli olan usulünü bilmek ve 
sınırlarını korumaktır. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun yapılırsa, bir anlam ifade eder. 
Bu hakkı fırsat bilip, suç teşkil eden sloganlar 
atmak, taş, sopa kullanmak, yakmak veya tahrip 
etmek gibi gösteri yürüyüşü yapılacak alanı, 
sokak eylemlerine dönüştürmek, hakkı kötüye 
kullanmak olduğu kadar aynı zamanda suç 
işlemektir. İyiniyetle başlayan bu hakkı, kötüye 
kullanmak isteyenlere de bizzat hakkı kullananlar 
fırsat vermemelidir. Bir tarafta merkezi idare 
anlamında polis teşkilatı, bir tarafta yerel idare 
anlamında zabıtanın bir görevi de toplantı ve 
gösteri yürüyüşünün güvenliğini sağlamakken, 
hakkın kullanımına engel görülerek mukavemette 
bulunmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının 
da sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu durumda, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin hukuki 
güvenliğin sağlanabilmesi bakımından, 2911 sayılı 
Kanunda yer alan düzenlemelere açık bir şekilde 
uygun bir düzen içinde başvuru yapılıp faaliyet 
gerçekleştirilmelidir. Sistemin iyi anlaşılması için, 
Kanunda düzenlenen suçların iyi tetkik edilmesi, 
verilmiş cezalara ilişkin olayların iyi incelenmesi 
gerekmektedir. Kolluk güçlerinin en basit bir 
ihmaliyle veya masum bir hak kullanımı perdesi 
altında sokak olaylarına dönüştürülmüş bir çok 
örnek bulunduğundan, bu hakkın kullanımının 
çerçevesi ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu arada merkezi veya yerel 
idarenin kolluk güçleri de yangına körükle 

gitmemeli, zorunlu olduğunda müdahale etmeli, 
gereksiz yere zor kullanmamalı ve  toplantı ve 
gösteri yürüyüşünün usulüne uygun yapılmasını 
sağlamalıdır. Çünkü bir tarafta toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı korunurken, diğer tarafta 
da başkalarının hak ve özgürlükleri korunmakta 
olduğunun bilinmesi gerekir.  

IV.  SONUÇ

Tarihte dış tehditlere karşı surlarla veya 
kanallarla korunmaya çalışılmış şehirlerin güvenlik 
ihtiyacı, tehditlerin çeşitlerine göre zamanla 
artmış, artık günümüzde teknolojik gelişmelerle 
birlikte her alana yayılmıştır. Bunun sonucu, 
tüm güvenlik alanlarını kapsayan akıllı şehirlerin 
meydana getirilmesidir.   

Güvenliğin sağlanması aslında genel 
itibariyle kamu düzeninin sağlanmasıdır. Kamu 
düzeni de hukuk içinde hukuk kurallarıyla 
sağlanabileceğinden bu güvenliğin adı da hukuki 
güvenlik ifade edilecektir.

En üst norm olan Anayasamız da cumhuriyetin 
temel nitelikleri arasında hukuk devleti ilkesi 
bulunmaktadır. Yargı denetimi, yargı bağımsızlığı, 
adil yargılanma, makul sürede yargılanma, normlar 
hiyerarşisi gibi alt bileşenleriyle hukuk devleti ilkesi, 
hukuk kurallarının belirliliği ve hukuki güvenlik 
sağladığı ölçüde varlığını gösterecektir. Uzun 
zamandır bu ilke üzerinde yapılan tartışmaların 
sebebi de, alt bileşenlerde yaşanan bazı 
olumsuz örneklerdir. Bir ya da birden fazla örneği 
genelleyerek veya doğrudan tüm alt bileşenlerinin 
bulunmadığını söylemek doğru bir söylem olmaz. 
Çünkü hukuk devleti ilkesi içinde hukuki güvenlik 
değerlendirilirken sadece temel hak sahipleri değil, 
diğer tüm temel hak sahipleri de dikkate alınmalıdır. 
Bir diğer anlatımla kamu düzeni olan genel 
güvenliğin de ihmal edilmemesi gerekir. Ancak 
hukuk devleti ilkesi bakımından yapılan eleştirilerden 
makul süreleri aşan yargılama konusu ise haklı 
ve önemli bir eleştiridir. Yakın zamanda bu temel 
hakkın sağlanmasına ilişkin e-tebligat, e-duruşma, 
davanın belli sürede tamamlanması projesi ve 
arabuluculuk yöntemi gibi düzenlemelerinde bu 
eleştirilerin olumlu sonucu olarak yapıldığı ve çok 
yerinde olduğunu belirtelim. 
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Hukuki güvenliğin uygulama örnekleri asıl kamu 
hukuku içinde yer almakla birlikte Anayasada yer 
alan temel hakka ilişkin birçok hüküm doğrudan 
özel hukuk alanında yer almaktadır. Bunlar içinde 
kişilerin özel hukuk ilişkilerinin güvenli ve sağlıklı bir 
şekilde   kurulması ve devamı da hukuki güvenliğin 
bir parçasıdır. En kutsal temel haklardan olan 
mülkiyet hakkının korunması, yargı korumasına 
ilaveten bir de AYM’ye bireysel başvuru yoluyla 
teminat altına alınması önemli bir hukuki güvence 
teşkil etmektedir. Burada yabancıların belli sınırda 
mülk edinmesinin ülke güvenliğine veya bireylerin 
mülkiyet hakkının zedelenmesine tek başına 
yol açmadığını da belirtelim. Mülk edinme ve 
sonuçlarının farklı bilim dallarınca incelenmesinin 
de faydalı olacağını düşünmekteyim. Özellikle 
yerleşme ve özel teşebbüs kurma temel hakkının 
da hukuki güvenlik kadar genel güvenliğe bağlı 
olduğunu geçmiş tecrübelerden görmekteyiz. 

Hukuki güvenlikte önemli bir yer tutan düşünce 
özgürlüğü ile bunun dış dünyaya yansıma 
biçimindeki özgürlüklerdir. Düşünce dış dünyaya 
bilim ve sanat eseri olarak değişik platformlardan 
çıkabilir. Son zamanlarda bu anlamda basın yayın, 
internet, sosyal medya önemli vasıtalar olmaktadır. 
İşte burada devletin somut bireysel özgürlükleri 
koruma ile diğer bireylerin temel haklarını ihlal 
edilmemesini sağlama anlamında genel bir 
hukuki güvenlik sağlama yükümlülüğü devreye 
girmektedir. Karşılıklı olarak haklar arasında kamu 
düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak, kamu güvenliği, 
suç işlenmesinin önlenmesi gibi kavramlarla denge 
kurulmaktadır. Hukuki güvenliğin yansıma alanı 
bulduğu birçok özel hukuk bilim dalı yer almakla 
birlikte burada genel güvenliği de etkileyen 
durumlara yer verildiğinden özellikle STK’lar önemli 
bir baskı grubu olmakta ve güçlü konumunda 
olan taraflara denge unsuru oluşturmaktadır. 
Benzer düşüncede olanların birleşme özgürlükleri 
çerçevesinde kamuoyu oluşturma ve etkileme 
haklarının nasıl kullanılacağı ve sınırları ise açık 
ve net belirlenmelidir ki, hukuki güvenlikte sorun 
kalmasın. Aynı husus, çalışma hakkı bakımından 
da geçerli olacaktır. Özellikle yabancıların çalışma 
hakları, vatandaşlarımızın çalışma hakkını hukuki 
güvenlik açısından doğrudan olmasa da, belki 
dolaylı yoldan etkileyebileceğinden çalışma izni 
verilirken genel denge gözetilmeli ve kayıt dışı 
çalışma engellenmelidir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel hakkının 

kullanımında bir araya gelenlerin bütünlüğü ve 
korunmasının zorluğu nedeniyle geçmişimiz çok 
sayıda kötü örneği barındırmaktadır. Bu sebeple 
bu hakta hukuki güvenlik olmalı ancak bu, genel 
güvenlik sağlayıcılar ile toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapacak olanların her ikisinin de hukuk 
kuralları içinde kalmasıyla sağlanabilecektir. 
Diyarbakır anneleri örneği bu anlamda tüm 
taraflar bakımından hukuki sınırlarında kalma 
anlamında güzel bir örnektir.  Sözün özü,  bireyin 
hukuki güvenliği sağlanmalı, ancak bu  diğer tüm 
bireylerin hukuki güvenliklerine zarar vermemeli ve 
genel güvenliği de zedelememelidir.   
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