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Emekli Ö!retim Üyesi
Türkiye, TBMM eliyle, 1 Eylül 2011 tarihinden beri, bir yılını geride bıraktı!ı “yeni
bir Anayasa” yapma sürecini ba"lattı. Sürecin, temel hak ve özgürlüklerin Uzla"ma
Komisyonu’nca kaleme alınması çalı"malarının sürdürüldü!ü Eylül 2012 ortalarındaki a"amasında, kanımca önce "u soru üzerinde durmak gerekir:
Anayasa, sosyal haklar açısından nasıl “yeni” olabilir? Anayasa’nın “yeni”
olmasından mı, “ileri” olmasından mı söz etmek gerekir?
“Yeni” olması istenen, beklenen, önerilen bir Anayasa, sosyal haklar açısından
nasıl, hangi ko"ulla bu sıfatı hak edebilir?
Yeni, neye göre saptanacaktır? Bir önceki Anayasa’ya göre mi? Örne!in bir
Anayasa, “selef”inde yer almayan bir ilkeye/kurala yer verdi!inde yada tersine bir
ilkeyi/kuralı kaldırdı!ında yahut de!i"ik bir düzenleme yaptı!ında, içeri!inden
yalıtılarak “yeni” sayılır mı, ibre “yeni”yi gösterir mi? Bu do!ru ve sa!lıklı bir yakla"ım mıdır?
Soruları daha somut bir dille sormak gerekirse; devletin doru!unun da zaman
zaman dillendirdi!i gibi, Anayasa’nın “fazla detaylı olmaması”, “yeni” sayılması
için yeterli midir? Bu ba!lamda, son iki Anayasa ve özellikle yürürlükte olan ve de!i"tirilmek/yenilenmek istenen ikincisi, ayrıntılı ve ayrıntıcı olmaktan arındırılırsa
yeni ve yenilenmi" sayılır mı? Anayasa, parlamenter sistemde de!i"iklik yaparak
ba"kanlık yada yarı-ba"kanlık rejimi getirirse, “yeni” olarak nitelenmeyi hak eder
mi? Bazı ilkelerin “de!i"tirilmezlik” niteli!ini kaldırırsa, Anayasa “yeni” olur mu?
Bu ve benzeri sorulara, “genel kabul” görecek yanıtlar verilemeyece!i açıktır.
Anayasa’nın bütünü yönünden de!erlendirme yapıldı!ında da yanıtların farklıla"ması kaçınılmazdır. Bu soru ve sorunları tartı"ıp yanıtlar aramak, ne bu bildirinin kapsamına ne de benim uzmanlık alanıma girer.
Ancak “yeni” sıfatını, sosyal haklar açısından tartı"mak, bu konuyla do!rudan
ve dolaylı ilgili kuralları temelinde genel bir de!erlendirme yapmak, Anayasa’nın
kabul tarihi ve yapım süreci itibarıyla de!il, yakla!ım ve maddi içeri"i yönlerinden
“ileri” olma anlamında gerçekten “yeni” sayılmasının ilkelerini ortaya koymak,
“yeni Anayasa”nın aynı zamanda “ileri” sayılabilmesinin ko"ullarını olu"turan
somut önerilerde bulunmak olanaksız de!ildir.
Ba"tan belirtmek isterim ki Anayasa’nın , hemen her ortamda ve söylemde yinelenen “yeni” sıfatına uygun olması,1 ancak yakla"ım ve maddi içeri!i ile “ileri”
1

Bu konuda örne!in, “Hazırlanan bir anayasa, içerdi!i ilkeler, öngördü!ü kurumlar ve
denge mekanizmaları bakımından, yürürlükteki metne göre özgürlükçü, e"itlikçi, demokratik ve sosyal açılımlar öngörüyorsa, ‘yeni’dir” denilerek “yeni”nin Anayasa’nın
bütününü kapsayan bir tanımının verildi!i D#SK Anayasa Raporu’nda (2009: 27), “kurallar”, “kurumlar” ve “denge mekanizmaları” olmak üzere üç ba"lıkta açıklama yapılmı"tır.
Belirtmeme gerek yok ki, hazırlayan Bilim Kurulu’nda yer aldı!ım D#SK Anayasa Raporu’nun sosyal haklar konusundaki yakla"ımı ve içerdi!i ilkeler, çok büyük ölçüde bu bil-
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nitelik ta#ımasına ba!lıdır. Ku#kusuz, “ileri Anayasa”nın genel anlamda ba#lıca
ölçütü, anayasal güvenceye ba!lanacak hak ve özgürlüklere yakla#ım ile biçimlendirilen maddi içerik olacaktır. Gerek özneleri gerekse her birinin maddi içeri!inin bile#enleriyle bir bütün olarak sosyal hakları da, genel olarak bu ölçüt kapsamında dü#ünmek gerekti!i açıktır. "ktidar partisinin ve hükümetin izledi!i ekonomik ve sosyal politikalar anımsandı!ında, “ileri” Anayasa için ölçüt olacak, bir
tür “turnusol” i#levi görecek nokta da kanımca budur.
Bu bildiride konuyu, sosyal haklar alanındaki anayasalla#ma sürecini genel ve
Türkiye’deki geli#imiyle anımsatarak incelemeye ba#layaca!ım. Bu ba!lamda,
özellikle 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası üzerinde, yakla#ım ve maddi içerikleri
temelinde, “hak” temelli ve “program” nitelikli kurallarıyla kar#ıla#tırmalı bir de!erlendirme yapmayı önemsiyorum. Tüketici olmamak üzere Anayasa Hukuku
alanında ileri sürülen kimi görü#lere kısaca de!indikten sonra, her iki Anayasa’nın
–dikkatli okunmadı!ı ve pozitif metinlerini a#an bir yakla#ımla yorumlandı!ı
kanısında oldu!umu belirterek– “devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinin sınırı”
diyerek aynı ba#lıkla yaptıkları düzenleme ve de!i#iklikler temelinde “aykırı” görü#lerimi sunaca!ım.2 Ardından da, ayrı bir ba#lıkta, özellikle son üç yıldan beri
giderek daha ayrıntılı ve Sosyal "nsan Hakları Ulusalüstü Hukukuna (S"HUH) dayandırarak tartı#maya sundu!um ve bu kez yenileriyle daha da ayrıntılandırdı!ım
“sosyal devlet ve sosyal haklar” konusundaki önerilerime yer verece!im.
G!R!$: ANIMSATMA VE SAPTAMALAR
Önce, bazı bilgileri, –ö!retideki görü#lere girmeksizin– sosyal haklar özelinde
kısaca anımsayalım: Ülkemizde sosyal haklar, ilk kez sistemli bir bütünlük içinde,
1876’dan 1982’ye de!in yapılan be# Anayasa’dan 1961 tarihli olanında yer aldı.
Selefi 1924 Anayasası’nda öngörülen haklar arasında, tanımı yapılmaksızın
yalnızca adı belirtilen birkaç (hatta bir) sosyal hak vardı. Bu nedenle 1961 Anayasası, yapılı# biçimi ve ortamı ne olursa olsun, sosyal hakların anayasal öncüsüdür.
5 Anayasada, 1921 tarihli olanı dı#ında, çe#itli de!i#iklikler yapıldı. Sayı ve içerik olarak en çok de!i#iklik yapılanı, ku#kusuz 30 yıldır yürürlükte olan 1982 Anayasası’dır. 1961 ve 1982 Anayasalarındaki de!i#ikliklerden bazıları sosyal ve ço!u
sendikal haklarla ilgilidir.
diride dile getirdi!im görü# ve önerilerle –do!al olarak– örtü#mektedir. De!i#ik bir dille
belirtmem gerekirse, sosyal devlet ve sosyal haklar konusundaki dü#üncelerim, özellikle
2010 ve 2011’de yayımlanan yazı ve makalelerimden önce bu raporda yer aldı.
2

Bu bildirinin Sempozyum Kitabına yeti#tirmeyi dü#ündü!üm metninde, do!al olarak, 1
Eylül 2011’de ba#latılan “yeni Anayasa” süreci çerçevesinde emek ve sermaye örgütlerinin TBMM Ba#kanlı!ı’nın “Yeni Anayasa Sitesi”ne resmen ilettikleri önerilerin sosyal
haklarla do!rudan ve dolaylı biçimde ilgili olan bölümlerini de inceleyip de!erlendirmeyi öngörüyordum.
Ancak, Yeni Anayasa Sitesi’nde görü# ve önerilerini bildirdikleri belirtilen sendikal örgütlerden önemli bir bölümünün önerilerine ula#amadım; e-posta yoluyla yaptı!ım ba#vurulara –dördü dı#ında– Sempozyum Kitabının baskıya girdi!i tarihe de!in hiçbir yanıt alamadım. Söz konusu sendikaların taradı!ım web sayfalarında da, –birkaçı dı#ında– “haber”
nitelikli olanlar sayılmazsa, bu konuda herhangi bir bilgi yada açıklamaya rastlamadım.
Sempozyum Kitabının basımında gecikmeye yol açmamak için, “Açılı# Bildirisi”nin “Emek
ve Sermaye Örgütlerinin Yakla!ımları” konusundaki eksikli!ini –eri#meyi umdu!um belgelerle– konu#mamda giderebilece!imi dü#ünerek, Sempozyum Programına ekledim.
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1961 Anayasası’nda; 1969, 1970 (2), 1971 (2), 1973 ve 1974 yıllarında olmak
üzere, toplam 7 de"i!iklik gerçekle!tirildi. En kapsamlısı ve 1961 Anayasası’nı dönü#türerek 1982 Anayasası’na do!ru evrilen geri dönü# sürecini ba#latmı# olanı, 1971’de
1488 sayılı yasayla yapılmı# olanıdır. 7 de!i#iklikten yalnızca 2’si “Sosyal ve "ktisadi
Haklar ve Ödevler” bölümüne, daha açık bir dille 1’i kamula#tırmaya ve 1’i de sendika hakkına ili#kindir.
1982 Anayasası’nda ise; 28 yıl içinde yapılan toplam de"i!iklik sayısı 19’dur.3 2003
yılında gerçekle#tirilen de!i#iklik, bu sayı içinde yoktur, çünkü iki kez veto edildi!inden yürürlü!e girememi# ve sonunda kadük olmu#tu. 19 de!i#iklikten 5’i, üçüncü
bölümde düzenlenen “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”e ili#kindir. A#a!ıda
daha ayrıntılı olarak de!inece!im bu de!i#iklikler; 1995, 1999, 2001, 2008 ve 2010
yıllarında gerçekle#tirildi. 5 de!i#iklikten 3’ü AKP öncesinde yapıldı. 1982’den 1995’e
de!in, sosyal haklara ili#kin hiçbir maddeye dokunulmadı. Ayrıca de!inece!im sendikal haklara ili#kin de!i#ikliklerle ilgili olarak, 51. ve 53. maddeler 2’#er kez de!i#tirildi, bir madde de (m. 52) tümüyle yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla sosyal haklar
arasında görece en çok de!i#iklik sendikal haklarda gerçekle#tirildi.
Sosyal ve sendikal haklardan sendika hakkı, gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalarında de!i#iklik yapılan tek ortak konudur. Ba#ka bir deyi#le, yasa koyucular, ya
özneler yönünden daraltmak ve etkinlik alanı yönünden ek yasak yada kısıtlamalar
getirmek yahut öngörülen yasak ve kısıtlamalardan kimilerini kaldırmak için sendika hakkına müdahale etmeyi “sevmektedirler.” Sendika hakkı alanında olumlu yada olumsuz yönde de!i#iklik yapmak, yasa koyucuların kolayına gelmektedir. Bunun nedeni de, sendikal hakların, “mali kaynakların yeterli!i ölçüsü”ne takılmaksızın yada sı!ınmaksızın olumlu yada olumsuz yönde de!i#iklikler yapma olana!ı
vermesi, bu yöndeki istekleri kar#ılama kolaylı!ı içermesidir. 1982’nin grev hakkına
ili#kin 54. maddesine ise, 2010 yılına de!in dokunulamadı.
Türkiye’de yakın tarihe ili#kin bu özetten ve sosyal haklar alanında anayasalla#ma sürecinin genel evrimini kısaca anımsattıktan sonra, Türkiye’deki geli#meyi daha ayrıntılı biçimde ele almak ve özellikle insan hakları yakla#ımı yönünden de!erlendirip içeri!ine de!inerek 1982 Anayasası’na gelmek, 1961 ve 1982 Anayasalarının “hak temelli” ve “program nitelikli” kurallarını kar#ıla#tırarak tartı#mak ve
1982 Anayasası’nın sistemati!i temelinde “yeni Anayasa” sürecine yönelik olmak
üzere somut önerilerde bulunmak istiyorum.
I. SOSYAL HAKLARDA ANAYASALLA$MA SÜREC!:
GENEL OLARAK VE TÜRK!YE
Sosyal haklarda anayasalla#ma sürecini genel olarak kısaca özetledikten sonra,
Türkiye’deki evrime de!inerek, bu açıdan bir dönemeç olan 1961 Anayasası’nı
yakla#ım ve maddi içeri!iyle de!erlendirece!im.
1. Genel Olarak
Sosyal hakların anayasalla#ması sürecinde, gelecekteki evrimi haber veren ilk belirtilerden birinin, hiçbir zaman yürürlü!e girmeyen, ancak insan haklarında yeni
3

TBMM Ba#kanlı!ı’nın “Yeni Anayasa” sitesinde, 1982 Anayasası’nda yapılan de!i#ikliklerin her biri, ilgili de!i#iklik yasalarına ve görü#me tutanaklarına eri#me olana!ı verecek
biçimde sıralanmı#tır (https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/gorusmeler.aspx).
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bir vizyonun yolunu açtı!ı savunulan 1793 Fransız Anayasası oldu!u belirtilir
(Berestein, 1982: 313). "lk kez sosyal haklar kavramına yer verilen bu Anayasa’da,
Robespierre’in kabul edilen önerisi, 21. maddede #u anlatımla yer almı#tı: “Kamusal yardımlar kutsal bir borçtur. Toplum, ya i# bularak yada çalı#acak durumda
olmayanlara ya#ama araçları sa!layarak, mutsuz yurtta#ların geçimini sa!lamak
zorundadır.” 21. madde, i#sizlere i# bularak/istihdam olana!ı sa!layarak ve
çalı#acak durumda olmayanlara da “kutsal bir borç” olarak nitelenen yardımda
bulunma yükümlülü!ü öngörerek, 1789 devriminin yer vermedi!i sosyal haklardan çalı#ma hakkı ile sosyal yardım hakkı konusunda “hak temelli olmayan” ilk
kurallara yer verdi. Uygulanmayan 1793 Anayasası’nın 22. maddesinde de, tüm
yurtta#lar ö!renim kapsamına alındı. Bu iki kuralla, 1789 Bildirisi’nde tümüyle
“statik” olan insan haklarının, “dinamik” bir nitelik kazandı!ı; yalnızca kazanılanı
korumanın de!il, bireyin durumunu de!i#tirmenin; devletin olumsuz de!il,
olumlu karı#masının söz konusu oldu!u belirtilir. Ve yürürlü!e girememi# olsa da,
21. maddenin unutulmadı!ı ve 1848’de, farklı bir anlatımla "kinci Cumhuriyet’in
Anayasası’nda yer aldı!ı anımsatılır.
Sosyal haklardan bazıları, 1840’lı yıllarda Avrupa’da ya#anan ekonomik, sosyal
ve siyasal bunalımların birçok ülkede (Avusturya, Almanya Fransa, "talya ve "sviçre’de) neden oldu!u devrimler sonrasında kabul edilen 1848 Anayasalarında yer
almı#tı. Ancak 1848 Anayasaları, ya hiç yürürlü!e girmedi yada –"sviçre’deki
dı#ında– çok kısa süre yürürlükte kaldı (Gülmez, 1991: 99).
Sosyal hakların ulusal anayasalara girme sürecinin yaygınla#tı!ı II. Dünya Sava#ı öncesinden verilebilecek örnekler sınırlı ve bir elin parmaklarından daha
azdır. Bunlardan ilki, 1917 Meksika ve ikincisi de, 1919 Weimar Cumhuriyeti
Anayasalarıdır. 1924 Sovyetler Birli!i Anayasası da bunlara eklenebilir. 1917 Meksika Anayasası’nın Ekim devrimi ile, 1919 Weimer Cumhuriyeti Anayasası’nın da
sosyal hakların “uluslararasıla#ması” sürecini ba#latan UÇÖ’nün kurulu#u ile e#zamanlı oldu!unu unutmamak gerekir. II. Dünya Sava#ı sonrasının Anayasaları
için model i#levi gören iki Anayasadan 1917 Meksika Anayasası; çalı#ma hakkı, i#
süresi, analı!ın korunması, asgari ücret, ücretlerin e#itli!i, i#çi sa!lı!ı ve i# güvenli!i, sendika hakkı, grev hakkı ve lokavt konularında sosyal ve ekonomik hakları
sa!layan kurallara yer veriyordu. 1919 Alman (Weimer) Anayasası’nın olu#turdu!u ekonomik ve sosyal haklar katalo!u ise, dünya i#çilerine asgari sosyal haklar
sa!layan bir uluslararası düzenleme için harekete geçme yükümlülü!ü içeriyordu
(Berestein, 1982: 315).
2. Türkiye’de Sosyal Hakların Anayasalla"ma Süreci: 1876–1961
Türkiye’de sosyal hakların anayasalla#ması sürecinde bir dönemselle#tirme
yapılmak istendi!inde, 1961 Anayasası’nı dönemeç almak ve öncesinin “sosyal
haklarsız dönem” oldu!unu kabul etmek yanlı# olmaz.
a. 1961 Anayasası Öncesi: Sosyal Haklarsız Dönem
Türkiye’de insan hakları olarak sosyal haklar, ancak 1961’de anayasal güvenceye
ba!landı ve kurumsalla#tı (Talas, 1982: 38 vd.; Gürbüz, 1982: 113 vd.). Sosyal haklara, evrensel insan hakları ilkeleriyle görece en uyumlu düzeyde ilk kez 1961
Anayasası’nın yer verdi!i tartı#masızdır. Bu saptama, “halefi” 1982 Anayasası dü46
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#ünüldü!ünde de geçerlidir. “Selefi” 1924 Anayasası ise, yalnızca birkaç sosyal
hakkı adıyla anmakla yetindi!inden, sosyal haklara yer veren ilk Anayasa sayılması
olanaksızdır.
Ne hakların “yurtta#”lara de!il “Sultanın kulu” sayılan “uyruk”lara lütuf olarak
verildi!i anlayı#ının benimsendi!i “Fermanlar dönemi”nde, ne de bireylere ilk
kez devlete kar#ı ileri sürebilecekleri kimi geleneksel hakların (ki#i haklarının)
tanındı!ı “anayasal haklar” dönemini ba#latan –ancak 1878’te yürürlükten
kaldırılan– ilk yazılı Anayasa olan “1876 Kanun-u Esasi dönemi”nde bir insan
hakları anlayı#ı söz konusudur.
"nsan hakları, do!al haklar anlayı#ıyla ve yalnızca bazı ki!i haklarıyla sınırlı
olmak üzere, ilk kez, 1924’te Anayasa’ya girdi.
18. yüzyılın liberal ve bireyci felsefesini temel alan, 1789 Bildirgesi’ndeki özgürlük anlayı#ını yansıtan ve do"al hukuk ö!retisini benimseyen 1924 Anayasası;
“Türklerin Hukuku Ammesi” ba#lıklı 5. Faslında, devlete kar!ı ileri sürülebilecek hakları
düzenledi. “Türkler kanun kar!ısında e!ittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve ki#i ayrıcalıkları kaldırılmı#tır ve yasaktır” (m.
69) diyerek, biçimsel e#itli!i güvenceye aldı. 70. maddesinde “Türklerin tabii hakları” olarak saydı!ı ve 10’u “ki#i hakları”ndan olan toplam 13 hak arasında –olsa
olsa– 4 sosyal hak öngördü. Bunlar; “ba"ıt (akit), çalı!ma (sayüamel), mülk edinme (temellük ve tasarruf) ve ö"retim (tedrisat)” haklarıdır.4 “Hükümetin gözetimi
ve denetlemesi altında ve kanun çerçevesinde her türlü ö!retim(in) serbest” oldu!unu belirten 1924 Anayasası (m. 80), ö!renim özgürlü!ünün sosyal hak boyutuna yalnızca –kadın ve erkek tüm Türkler için zorunlu tuttu!u– “"lkö!retim(in)
Devlet okullarında parasız” oldu!unu öngörerek (m. 87) yer verdi.
Kanımca, mülkiyet hakkının, temelde “ekonomik” bir hak oldu!u ve “ba!ıt”
(sözle#me) hak ve özgürlü!ünün yalnızca i#çiler/çalı#anlar ile sınırlı olmadı!ı
dü#ünüldü!ünde, 1924 Anayasası gerçek anlamda sosyal hak olarak yalnızca
“çalı#ma hakkı”nı tanıdı. Hakkın içeri!i konusunda hiçbir açıklama içermeyen
1924 Anayasası’nın, do!al olarak, bu konuda devlet için “olumlu bir yükümlülük”
öngörmesi de söz konusu de!ildir. 79. maddesinde, “Ba!ıtların, çalı#maların,
mülkedinme ve hak ve mal kullanmanın, toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların serbestlik sınırı kanunlarla çizilir” diyerek, yasa koyucuya bu hakları
sınırlandırma yetkisi verdi.
b. 1961 Anayasası: #nsan Hakları Olarak Sosyal Haklar
Türkiye’de, Anayasa Hukuku alanında, eme!in ve sosyal hakların Anayasa’ya girmesi sürecinde, 1961 Anayasası bir dönemeçtir (Gülmez, 2012a: 125–144). Kabo!lu’nun da haklı olarak vurguladı!ı gibi, “1961 Anayasasında 1924’ten ‘kopma’
denebilecek en büyük yenilik, ‘sosyal haklar’ bakımından kendini göstermektedir” (Kabo!lu, 2010: 43; Kabo!lu, 2012: 15).
4

20 Nisan 1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Te#kilatı Esasiye Kanunu’nun 10 Ocak 1945 tarih ve 4695 sayılı Kanunla, “mana ve kavramda bir de"i!iklik yapılmaksızın Türkçele!tirilmi! !ekli”nde, madde 70 aynen #öyledir:
“Ki#i dokunulmazlı!ı, vicdan, dü#ünme, söz, yayım, yolculuk, ba!ıt, çalı#ma, mülkedinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve
hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır.”
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Kanımca 1961 Anayasası’nın, hem benimsedi!i insan hakları ve sosyal haklar
yakla#ımı, hem de sosyal haklara ili#kin maddi içeri!i yönlerinden, 1876’dan
1982’ye uzanan evrim sürecinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ku#kusuz bu saptama, sosyal haklarda eksiklerinin, yakla#ım ve içerik olarak ele#tiriye açık yönlerinin bulunmadı!ı anlamına gelmez. Ama, kabul edildi!i dönemin ko#ulları ve sosyal hakların II. Dünya Sava#ı sonrasında uluslararası insan hakları alanında gösterdi!i geli#me düzeyi, daha açık bir anlatımla sosyal haklara ili#kin evrensel ve
bölgesel düzeylerde var olan kaynakların sınırlı olu#u göz önüne alındı!ında,
nesnel bir de!erlendirmeyle 1961 Anayasası’nın sosyal hakları “insan hakları”
olarak gördü!ü, bölünmezlik ilkesini açık bir dille vurguladı!ı, sosyal devletle
do!rudan ba!ını kurdu!u, amacın da sosyal adalet oldu!u, dolayısıyla bu alanda
bir kilometre ta#ı sayılması gerekti!i tartı#masızdır. Gerek temel ilkeler, gerekse
sosyal ve ekonomik haklara özgü bölümlerinde yer alan düzenlemelere egemen
olan yakla#ım ve maddi içerik bakımından, yalnızca 1924 Anayasası’na oranla –
aslında do!al olan– bir yenilik olu#turmakla kalmaz. Aynı zamanda, kendisinden
21 yıl sonra, uluslararası insan hakları hukukunun ve dolayısıyla sosyal hakların
görece önemli ilerlemeler kaydetti!i bir a#amada, yine bir askeri darbe üzerine
yapılan 1982 Anayasası’na göre de bu özelli!ini korur.
aa. Sosyal ve $ktisadi Haklar ve Ödevler Bölümü Dı!ındaki Genel $lkeler ve Kurallar
1961 Anayasası’nın, sosyal haklara ili#kin yakla#ım ve düzenlemelerinin incelenmesine Ba!langıç bölümünden ba#landı!ında, sosyal adalet ilkesi ile demokratik hukuk devletinin aynı zamanda “sosyal” temeliyle de kurulmasının amaçlandı!ı görülebilir. “Anayasa metnine dâhil” olan (m. 156) Ba#langıçta, “"nsan
hak ve hürriyetlerini, millî dayanı#mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur
ve refahını gerçekle!tirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik
hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için” denilmekle, söz
konusu ilkelerin sosyal hukuk devleti ilkesiyle ba!lantısının kuruldu!una ku#ku
yoktur. 2. maddenin saydıklarının dı#ında, “Ba#langıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan” diyerek yollamada bulunulmu# olması nedeniyle, hem sosyal adalet
Cumhuriyetin nitelikleri arasına katıldı ve hem de sosyal devlet ile sosyal adalet
arasındaki ba! onaylanıp somutlandı. Gerçekle#tirilmesi amaçlanan sosyal adalet, “sosyal hukuk devleti”nin dayandı!ı anayasal bir ilkedir. Yine, içinde sosyal
hakların da bulundu!u “insan hak ve hürriyetlerinin “gerçekle#tirilmesi” ile hukuk devletinin “sosyal” temelleriyle kurulması amaçları da, sosyal devlet ile do!rudan ba!lantılıdır.
1. Kısmın “Genel Esaslar” ba#lıklı ilk bölümünde yer alan 2. madde ise, “Cumhuriyetin nitelikleri”ni, Ba#langıçtaki temel ilkelere de gönderme yaparak #öyle
belirledi:
Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve ‘Ba!langıç’ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

2. madde gerekçesinde; “çalı!ma ve sosyal adalet ilkelerine dayan(an) bir devlet”
biçiminde tanımlanan sosyal devletin, bireylerin “insan gibi ya#ama”sı ve “insan(ın) #ahsiyetine hürmet” edilmesi amacı ta#ıdı!ı ve özellikle ekonomik yönden
güçsüz olan ba!ımlı çalı#anların korunmasını amaçladı!ı açıkça vurgulandı; sa!lık,
e!itim ve konut haklarından verilen örneklerle, birinci ve ikinci ku#ak insan
48

Mesut Gülmez

haklarının bölünmezlik ve kar!ılıklı ba"ımlılık ilkelerinin altı çizildi; sosyal adalete
kayıtsızlı!ın totaliter rejimlere götürdü!ü, siyasal demokrasinin ya#amasının da
sosyalle#tirilmesine ba!lı oldu!u, a#a!ıdaki anlatımla belirtildi (TBMM, 1961: 9-10):
Sosyal Devlet, fertlere yalnız klasik hürriyetleri sa!lamakla yetinmeyip aynı zamanda, onların insan gibi ya!amaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını
kar#ılamalarını da kendisine vazife edinen Devlettir. (...) Her sınıf halk tabakaları için refah sa!lamayı kendisine vazife edinen zamanımızın devleti (refah
devleti) iktisaden zayıf olan ki!ileri, bilhassa i!leri bakımından ba!kalarına tabi
olan i!çi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu suretle hem insan !ahsiyetine hürmet etmek vazifesini yerine getirecek,
klasik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden bir mahiyet almasına mani olacak (tır) (...)
Gerçekten, maddi (mali ve iktisadi) imkânlardan ya#ama için zaruri olan gelir
kaynaklarından ve varlıktan mahrum olan halk tabakaları için klasik hürriyetler
yalnız kâ"ıt üstünde kalan parlak fakat bo! laflardan ba!ka bir de"ere sahip olmaz.
Nihayet #urasını da kaydetmek gerekir ki, sosyal adalete kar!ı kaygısız kalan devletler, toplum hayatının müfrit sol veya müfrit sa! cereyanlara kapılarak totaliter istikamette sürüklenmesine engel olamamaktadırlar. (...) Sosyal olamayan
demokrasi, toplum hayatının gerçekleri kar#ısında cevherini kaybetmeye ve neticede yıkılmaya mahkûmdur.

Cumhuriyet’in dayandı!ı temel ilkelerden olan “insan hakları”, Ba#langıçta
“insan hak ve hürriyetleri” olarak öngörüldü. 2. maddede yer alamayan sosyal adalet ilkesinin de, öngörülen açık pozitif kural nedeniyle, Türkiye Cumhuriyetinin
temel niteliklerden biri oldu!una ku#ku yoktur. Sosyal devlet ilkesi, sanıyorum
anlatım kolaylı!ı nedeniyle, “sosyal hukuk devleti” biçiminde yer aldı.
1961 Anayasası’nın, “Cumhuriyetin nitelikleri”nin “de!i#tirilmezli!i” konusunda do!rudan bir düzenleme yapmamı# olmasına kar#ın, Anayasa Mahkemesi
1971 yılında verdi!i bir kararla Cumhuriyetin niteliklerinin de!i#tirilemez oldu!u
sonucuna varmı#tı.
1961 Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” ba#lıklı 2. kısmının “Genel Hükümler” ba#lıklı 1. bölümünde, sosyal hakları da kapsayan bazı kurallar vardı.
Özellikle, “Temel Hakların Niteli!i ve Korunması” ba#lıklı 10. maddenin devlete
verdi!i görev açıktı ve hak öznelerine, devlete kar#ı hak isteminde bulunma hakkı
tanımı#tı. “Herkes(in), ki#ili!ine ba!lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve hürriyetlere sahip” oldu!unu belirten 10. maddenin a#a!ıdaki 2.
fıkrası ise, 1982 Anayasası’ndaki benzerinden farklı, devlet için öngördü!ü olumlu yükümlülü!e do!rudan vurgu yapan bir anlatımla yazılmı#tı:
Devlet, ki#inin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk
devleti ilkeleriyle ba!da#amayacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal
bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî varlı"ının geli!mesi için gerekli !artları hazırlar.

“Program” nitelikli olan bu düzenlemenin, özellikle, “herkes” olarak tanımlanan hak öznelerinin somut ve eylemli olarak yararlanmalarını gerçekle#tirmek
için devletin olumlu edimde bulunmasını gerektiren sosyal haklar yönünden
ta#ıdı!ı önem açıktır. Devlete, ki#inin temel hak ve özgürlükleri arasında yer
aldı!ına ku#ku bulunmayan sosyal hakların kullanılmasını ve uygulamada yararlanılmasını sınırlandıran tüm engelleri kaldırma buyru!u verilmesinin anlamı
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#udur: Anayasa’nın belirtti!i “siyasi, iktisadi ve sosyal engeller”, sosyal adalet ilkesiyle ba!da#maz, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlandırır. Hak ve
özgürlüklerden eylemli yararlanma olana!ını kaldıran ve/yada sınırlandıran her
tür engelin kaldırılması ise, devlete dü#er.
Yine, madde 10/2’de devlete “emir kipi”yle verilen bir ba#ka açık buyruk,
“insanın maddî ve manevî varlı"ının geli!mesi için gerekli !artları hazırla(ması)”dır.
Devletin dayandı!ı insan haklarından olan sosyal hakların, insanın “maddi …
varlı!ı”nın geli#mesindeki öncelikli rolü tartı#masızdır. Ku#kusuz bu düzenlemeyle, “devlete hakları gerçekle#tirme konusunda ‘normatif yükümlülük’ verilmi#tir.” (Kabo!lu, 2010: 43; 2012: 15). Ancak kanımca “normatif yükümlülük”
tanımlaması eksiktir, yanlı# izlenim uyandırmaya elveri#lidir. Çünkü bu maddede söz konusu olan yükümlülük, yalnızca “hukuksal” nitelikli engellerin kaldırılması ve çe#itli yasak ve kısıtlamaları ayıklamaya yönelik hukuksal önlemler
alınması ile sınırlı de!ildir. Kaldı ki, özellikle “iktisadi ve sosyal” nitelikli engellerin kaldırılması, “normatif” yükümlülü!ün yerine getirilmesiyle kar#ılanamaz.
"nsanın “maddi” varlı!ını geli#tirmesinin gerektirdi!i ko#ullar da, tek ba#ına
“normatif” önlemlerle sa!lanamaz. 1961 Anayasası bu kuralıyla, salt “normatif”,
yani “biçimsel” de!il, aynı zamanda somut edimde bulunmayı ve bütçeden kaynak
ayırmayı gerektiren bir olumlu yükümlülük de getirmi#tir. Bir “Anayasa normu”
ile öngörülen yükümlülük, öncelikle “ekonomik ve sosyal edimler”de bulunmayı
içerir.
Bununla birlikte, madde 10/2’nin gerekçesi, pozitif metin temelinde yaptı!ım
yorumu destekleyici nitelikte de!ildir. Gerekçede, kanımca –a#a!ıda tartı#aca!ım–
çeli#kili bir yakla#ımla, bir yandan çok açık bir dille “temel hakların gerçekle!tirilmesi Devlet için bir vazife olarak ilan edilmi#tir” denilirken, öbür yandan 10.
maddedeki düzenlemenin genelini kapsar bir anlatımla “bu madde (nin) genel bir
direktif mahiyetinde ol(du!u)” eklendi ve ayrıca, “ikinci ve üçüncü bölümdeki
birçok maddeler(in) esasen Devletin bu menfi ve müspet vazifeleri nasıl yerine
getirece!ini göstermekte” oldu!u da belirtildi. Böylece maddenin pozitif metninin içerdi!i yükümlülük gerekçeyle esnetildi, yumu#atıldı. Benzer yakla#ımı,
a#a!ıda tartı#aca!ım 53. maddenin gerekçesinde de görmek olanaklıdır.
Temel hak ve özgürlüklerden olması nedeniyle, “Sosyal ve "ktisadi Haklar ve
Ödevler” de, “Genel Hükümler”de öngörülen sınırlama rejimi konusundaki düzenlemeler (güvenceler ve ko#ullar) kapsamındadır. Bu güvenceler arasında özellikle; yasayla getirilecek sınırlamanın “Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olması” ile “temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaması” (m. 11) bulunmaktadır. Öte yandan, kanun önünde e#itlik” ilkesinin de (m. 12), sosyal ve iktisadi
hakları kapsadı!ına ku#ku yoktur.
bb. Sosyal ve $ktisadi Haklar ve Ödevler Bölümündeki Kurallar
1961 Anayasası’nın 2. kısmının 3. bölümünde yer alan 35.–53. maddelerde düzenlenen “Sosyal ve "ktisadi Haklar ve Ödevler”, bir bölümüyle özneleri için “hak”
temelli kurallar içerirken, bir bölümüyle de devlet için “tedbirler alma” yükümlülü!ü öngören “program nitelikli” kurallara yer verir. Kurallardan kimileri ise, 1961
ve 1982 Anayasalarının bu bölümündeki kuralları kapsamak üzere olu#turdu!um
“hak temelli” ve “program nitelikli” kurallara ili#kin çizelgelerde de görülece!i
gibi, aynı zamanda iki boyutludur.
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1961 Anayasası’nın bu kurallarını 1982 Anayasası’ndaki benzerleriyle kar#ıla#tırmalı biçimde ayrı bir ba#lıkta inceleyip de!erlendirece!imi anımsatıp, burada 1961 Anayasası’nın sosyal haklar yakla#ımını tamamlamak üzere, bu bölümün genel gerekçesi üzerinde durmakla yetinece!im.
“Sosyal adaleti gerçekle#tirme amacını(n)” güdüldü!ü “Sosyal ve Ekonomik
Haklar ve Ödevler bölümüne ili#kin Genel Gerekçe”de; ekonomik ve toplumsal
yönlerden güçsüz olan ki#ilerin devletçe korunmasını, sosyal haklardan yararlanmasını sa!layan hizmetler verilmesini ve hak öznelerinin haklardan yararlanmanın önündeki engellerin kaldırılmasını istemesinin sosyal bir hak oldu!u vurgulanmı#tır. Bu kesimlere ki#i haklarının yanı sıra ekonomik ve sosyal hakların da
tanınması gerekti!i, böylece sosyal haklardan yararlanmayı sa!layacak hizmetler
sa!laması ve çe#itli engelleri kaldırması isteminin devlete kar#ı dava yoluyla ileri
sürülebilece!i –kanımca yeterince açık bir dille– belirtildi. Genel gerekçe bu yakla#ımını, insan haklarının bütünselli!i ve kar#ılıklı ba!ımlılı!ı ilkeleri temelinde,
#öyle vurguladı:
Batı demokrasisi; hürriyetçi yollarla, daha fazla hürriyet elde etme rejimidir.
Ça!ımızın karma#ık sosyal ve iktisadi dünyası içinde daha fazla hürriyet ise, iktisadi ve sosyal bakımdan zayıf olan ki!ileri, grupları korumak, bunların maddi ve
manevi varlıklarını geli#tirme #artlarını hazırlamak ve bunlara klasik ki#i hak ve
hürriyetleri yanında iktisadi ve sosyal haklar tanımakla kabildir. Zamanımızın
demokratik devleti bu ödeve sahiptir. Devlet hayatı içinde, bu himayenin ve
hizmetlerin sa"lanmasını, bu alandaki engellerin kaldırılmasını istemek de
sosyal bir haktır. Türkiye’de, ça!da# bir demokrasinin gereklerini yerine getirmek için bu yolda yürümek zorundadır (TBMM, 1961: 7).

1961 Anayasa koyucusu, sosyal haklara ili#kin yakla#ımında “biraz ileri gitti!ini”
yada “yanlı# anla#ılaca!ını” dü#ündü!ünden olmalı, Anayasa’nın ideolojik tercihinin “sosyalizm” ve “komünizm” olmadı!ını vurgulamaya özen gösterdi. Gerekçeye
göre:
Sosyal hakları tanımak, bazılarının yanlı# olarak ifade etti!i gibi, asla sosyalizmi
kabul etmek manasına gelmez. (...) Sosyal haklar iktisadi bir doktrinin de"il, her
!eyden önce hümanizmin ve insanlı"ın adalet duygusunun mahsulüdür. (...) Bu sebepledir ki, ‘sosyal zihniyet’, (...) demokrasinin en #a#maz garantisidir. Zira komünizme kar#ı en tesirli kalkan, onu lüzumsuz hale getiren sosyal adaletin gerçekle#mesidir.

Sosyal adaleti gerçekle#tirmenin komünizmin seçene!i oldu!unu belirten bu
yakla#ım, Temsilciler Meclisi’nde (TM) de ortaya konulmu#tu. TM Anayasa Komisyonu Ba#kanı, Anayasa’nın “doktrinci bir Anayasa” olmadı!ını, “bu gibi müfrit temayüllere kapılarını sımsıkı kapamı#” oldu!unu belirtmi#ti. Komisyon sözcülerinden M. Aksoy, “bu Anayasada asla doktrin” yoktur; tasarıda “ne sosyalizm ve ne
de herhangi bir izm” yer almaktadır derken, T. Z. Tunaya da “sosyal devlet teriminde komünist anlamını” “kabul etme(diklerini)” vurgulamı#tı.
cc. Sendikal Haklar ve De"i!iklikler
1961 Anayasası’nın ilk kez “hak” temelli düzenleme yaparak güvenceye aldı!ı
“sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler” arasında, madde ba#lık ve sayılarını kapsa51
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mak üzere yalnızca 83 sözcükle düzenlenen sendika, toplu i# sözle#mesi ve grev
hakları da vardı. Sendika hakkının özneleri “çalı#anlar” idi.5 Buna kar#ılık, toplu i#
sözle#mesinin özneleri ve amacı konusunda ayrım gözetildi: Özneler “i#çiler”,
amaç ise “iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek” idi.
46. maddedeki düzenlemede, “i#çi niteli!i ta#ımayan kamu hizmeti görevlileri”
dı#ında, yasa ko#ulu öngörülmedi!inden, anayasal hakkın do!rudan kullanılması
olanaklıydı. 1961 Anayasa koyucusu, sendika hakkını “çalı#anlar”ın tümü için
anayasal güvenceye almakla birlikte, bir bölümü için yasal düzenleme ko#ulu getirerek, hem do!rudan kullanmayı engelledi, hem de sonuç olarak, daha kısıtlı bir
çerçevede “ayrı örgütlenme” ilkesi getirdi.
1961 Anayasası’nın kamu görevlilerinin sendika hakkı konusundaki bu “ihtiyatlı” tutumu, toplu sözle#me ve grev hakları konusunda daha belirgindi. Sendika
hakkı gibi toplu sözle#me ve grev hakları konusunda da, 47. madde ayrıntıcı bir
yakla#ım benimsememi#ti.6
1961–1980 döneminde 7 kez çe#itli de!i#iklikler gören 1961 Anayasası’nda,
“kamula#tırma”ya ili#kin madde sayılmazsa, sosyal haklardan yalnızca sendika
hakkı konusunda 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı yasayla bir kez de!i#iklik
yapıldı. Yakla#ım ve içeri!iyle 1961 Anayasası’na katlanamama süreci, 12 Mart
1971 muhtırasının ardından 34 maddede gerçekle#tirilen ve memurlara sendika
yasa!ı getirilen en kapsamlı ve sınırlandırıcı 1971 de!i#iklikleriyle ba#ladı (Gülmez, 2002: 109–134). 1961’deki ilk metinde, sendika hakkı memurları da kapsamak üzere “çalı#anlar” için anayasal güvenceye alınmı# ve “i#çi niteli!i ta#ımayan
kamu hizmeti görevlilerinin” i#çilerden ayrı örgütlenmesine olanak sa!lanmı#
iken, 1971 de!i#ikli!inde sendika hakkının özneleri daraltıldı ve özel sınırlama
nedenleri getirildi.7
Üstelik, sendika hakkı konusundaki de!i#iklik bundan ibaret de!ildi. 1488
sayılı yasayla de!i#tirilen 119. madde, sendika kurmasını açıkça yasakladı!ı kamu
5

Sendika hakkına ili#kin 46. maddedeki “hak” temelli düzenleme, ilk metinde #öyle idi:
“Çalı!anlar ve i#verenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.
"#çi niteli!i ta#ımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir.
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve i#leyi#leri demokratik esaslara aykırı
olamaz.”

6

47. maddenin de!i#iklik görmeyen metnine göre:
“$!çiler, i#verenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya
düzeltmek amacıyla toplu sözle#me ve grev haklarına sahiptirler.
Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve i#verenlerin hakları kanunla düzenlenir.”

7

46. maddenin 1971’de de!i#tirilen metni #öyle idi:
“$!çiler ve i#verenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu hakların kullanılı#ında uygulanacak #ekil ve usuller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü"ünün, millî güvenli"in, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir.
Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve i#leyi#leri demokratik esaslara
aykırı olamaz.”
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görevlilerine “kurulu#lar” kurma hakkı da tanıdı.8 Memurların i#çiler gibi “gerçek
manada”, yani toplu sözle#meli ve grevli “sendikal faaliyette bulunmaları(nın)
mümkün” olmadı!ı, dolayısıyla da “kavram karga#ası”nın önlenmesi gerekti!i gerekçesine dayandırılan bu de!i#iklikle, 624 sayılı yasayla ilk kez düzenlenen “çok
masum” memur sendikacılı!ı (Gülmez, 2002: 39-74) sona erdirildi ve i#çi niteli!i
ta#ımayan kamu hizmetlilerinin, adı “sendika” de!il “kurulu#” olması öngörülen
örgütlerine ili#kin özel yasa ise çıkarılmadı.
dd. Devletin $ktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı
Ku#kusuz, 1961 Anayasası’nın üzerinde durulması gereken önemli kuralı, 1982
Anayasası’nın 2001 de!i#ikli!inde aynen yineledi!i “Devletin $ktisadî ve Sosyal
Ödevlerinin Sınırı” kenar ba#lıklı 53. maddesinde öngörülmü#tü. Sosyal haklar konusunda, yukarıda örneklerini sıraladı!ım maddelerinde, devlete verdi!i yükümlülü!ü hukuksal/biçimsel önlemlerle sınırlı tutmayan ve devleti, hak ve özgürlüklerden uygulamada yararlanılmasını sa!lamak için var olan ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmakla yükümlü tutan (m. 10/2) 1961 Anayasası, bu bölümün sonunda yer alan bir düzenlemeyle, söz etti!im yakla#ımını tartı#ma konusu yapmaktan da geri kalmadı. 1961 Anayasası’nın yürürlü!ü süresince de!i#tirilmeyen
53. madde #öyle idi:
Devlet, bu Bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ula!ma ödevlerini, ancak iktisadî geli#me ile malî kaynaklarının yeterli!i ölçüsünde yerine getirir.

Öncelikle, 53. maddenin kenar ba#lı!ının sorunlu oldu!unu belirtmek isterim. 1961 Anayasa koyucusu, “engelleri kaldırma”, “koruma”, “tedbirler alma” ve
“yapma” biçiminde olmak üzere birçok maddede açık bir anlatımla ve “emir
kipi”yle öngördü!ü ve temelde yalnızca “biçimsel” nitelik ta#ımadı!ını dü#ündü!üm olumlu yükümlülü!ü iki ko#ula/ölçüte yada gerekçeye ba!ladı: "ktisadi
geli#me ölçüsü (düzeyi) ve mali kaynakların yeterlili!i ölçüsü.
Sosyal haklar açısından ayrık bir önemi bulunan ve 2. maddedeki “sosyal hukuk devleti” yerine “sosyal devlet” terimini ye!leyen 53. maddenin gerekçesinde,
bu düzenleme “gerçekçi” olmakla ve “realiteler” ile açıklandı; madde üzerinde
yapılan tartı#malarda da, bazı yazarlar gerekçenin “gerçekçilik” yakla#ımını dile
getirdi. “Sosyal Devletin üzerine aldı!ı geni# ölçüdeki ödevler, #üphesiz ki, onun
her #eyi yapmak isterken hiç bir #ey yapamaz duruma dü#mesi sonucunu do!urmamalıdır” diyerek ba#layan madde gerekçesi, “"#te bu madde hükmü, prensip
olarak tanınan sosyal ve iktisadi hakların fiilen gerçekle!mesinin, realitelerle
sınırlı oldu"unu ifade etmektedir” diyerek sona eriyordu.
Kanımca, 10. maddenin yukarıda aktarılan gerekçesiyle birlikte okunması gereken bu yakla#ım, gerekçelerdeki kesin, kararlı ve açık bir anlatımla ortaya konulan sosyal devlet ilkesine ve sosyal haklarla kurulan ba!ına ili#kin yakla#ımla ba!8

1971’de eklenen 119. madde #öyle idi:
“Memurlar ve Kamu "ktisadi Te#ebbüslerinin yönetim ve denetim i#lerinde çalı#anlar ve
kamu yararına çalı#an derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sa!lanmı# olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara üye
olamazlar. (…)
"#çi niteli!i ta#ımayan, kamu hizmetlilerinin mesleki menfaatlerini korumak ve geli#tirmek amacını güden kurulu!ların ba!lı olacakları hükümler kanunla düzenlenir.”
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da#mamakta, çeli#mektedir. Sanıyorum ki Anayasa koyucu, sosyal devletin ödevlerine bu “realiteler” sınırını getirmekle, aynı zamanda onun “sosyalist” devlet
olarak anla#ılmasını önleme kaygısı da ta#ıyordu. Sözcülerin Temsilciler Meclisi’ndeki açıklamalarının da, bu kaygıları giderme çabasına yönelik oldu!u açıktır.
Devlet için, bir yandan sosyal devlet ve onun araçları olan sosyal haklar konusunda insan onurunu koruma ve bunun gerektirdi!i insanca ya#ama düzeyi sa!lama
yükümlülü!ü öngörülüp “önlem al” buyru!u verilirken, öte yandan “gerçekçi”
olma adına “devletin sosyal haklar konusundaki ödevlerinin de bir sınırı vardır”
denilerek nokta konulmu# olması anlamlıdır.
Yalnızca kuramsal düzeyde önem ta#ımakla birlikte, 53. madde konusunda
1968 yılında düzenlenen bir toplantıda, “sosyal politikacı” Talas ile Anayasa/kamu hukukçuları arasında yapılan tartı#maları anımsatarak, bu düzenlemenin
içeri!i üzerinde yeniden dü#ünmekte yarar görüyorum.
Bu konuda farklı ve kar#ı görü#lerin dile getirilmesine yol açan bildirisinde,
1961 Anayasası’nın “sosyal esprisi” ile uyumlu olmadı!ı dü#üncesiyle 53. maddeyi ele#tiren ve sosyal haklar arasında devletin olumlu edimini gerektirip gerektirmemesi yönünden herhangi bir ayrım gözetmeksizin genel bir dille görü#ünü belirten Talas’a (1968: 232-233) göre bu düzenleme:
... sosyal ve ekonomik haklar bölümünün de"erini bir ölçüde de olsa azaltmı!tır.
Bu bölümün öngördü!ü sosyal ve ekonomik haklara kar#ı olan hükümetler iktidarda bulundukları zaman, Anayasanın ilkeleri yalnız nazari planda kalabilir.
(...) Hükümetler maalesef 53 üncü madde arkasına sı!ınabilmektedirler. (...) Binaenaleyh 53 üncü madde Anayasanın sosyal esprisine uymamaktadır.

Anayasa ve kamu hukuku uzmanları, sosyal politikacı Talas’ın bu görü#ünü
benimsemedi. Örne!in Talas’ın “yorum tarzına katılam(adı!ı)” yolundaki görü#ünü gerekçesini açıklamaksızın belirten Teziç’e göre, “53. madde sosyal hakların
gerçekle#mesini savsaklamak isteyen, sosyal hakların varlı!ına inanmak istemeyen bir siyasi iktidara sı!ınmak imkânı vermemektedir. Aslında bu madde bir gerçe"i dile getirmektedir (...) “ (a.k.: 233).
"nsan haklarının niteli!ine ili#kin daha teknik bir de!erlendirme yapan Kapani
de; Talas’ın, 53. maddenin Anayasa’ya “konmasıyla aynı bölümde yer alan di!er
hükümlerin de!erlerini hemen hemen tamamen kaybettikleri görü#ü”ne katılmadı.
20 üyeli Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerinden biri olan Kapani bu
dü#üncesini, sosyal haklardan bazılarının ve özellikle sendikal hakların devletin
olumlu edimini gerektirmedi!i gerekçesine dayandırdı. Yazar, 53. maddenin sendika, toplu sözle#me ve grev hakkı gibi “Anayasanın ki#ilere ve ki#i gruplarına tanıdı!ı
açık ve belirli haklar”ı “hiç etkilemedi!i”ni, “do!rudan do!ruya ki#ilere tanınmı#
‘#artsız hak’ niteli!indeki bu hükümlerin 53. maddenin etki alanının tamamen
dı#ında kaldı!ını kesinlikle söyleyebiliriz” görü#ünü dile getirdi (a.k.: 236). Ancak
Kapani, bu bölümde “devlete bazı ödevler yüklemekte” olan bazı hükümler bulundu!unu da ekleyip, bu “ödevlerin bazılarının (...) hemen bugünden yarına, yahut
da çok kısa bir süre içinde yerine getirilmesine, gerçekle#tirilmesine imkân yoktur”
görü#üyle, sonuç olarak 53. madde kuralının –gerekçesinde de belirtildi!i gibi– “gerçekçi bir tutumun ifadesi” oldu!unu savundu (a.k.: 237).
Kanımca Kapani’nin, 1968 yılında, yapımında rol aldı!ı 1961 Anayasası’nın
benimsedi!i “53. madde formülü”ndeki “program hükümler” nitelikli düzen54
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lemenin yargılanabilir yanlarının bulundu!u görü#ünü savunmu# olması, ö!retinin olumlu edim gerektiren sosyal hakların dava edilebilirli!i konusunu
tartı#madı!ı bir dönemde dile getirmi# olması nedeniyle önemlidir. Kapani’nin
a#a!ıdaki görü#lerinin, 1982 Anayasası’ndaki “program kurallar” için de geçerli
oldu!u kanısındayım:
$imdi, bu formülün siyasi iktidarlara oldukça geni# bir hareket serbestisi
tanıdı!ı ileri sürülebilir. Fakat onlara tam bir açık bono verdi!i iddia edilemez,
Yargı yolunu kesinlikle kapadı"ı da öne sürülemez kanısındayım (a.k.: 237). (...)
Kısaca özetlemek gerekirse, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer alan ileriye dönük ‘program hükümler’ bir ölçüde ba"layıcılık niteli"ine sahiptir. (...)
Gerçekçi bir hüküm olan 53. maddeyi, bu ilkeleri benimsemeyen siyasi iktidarların arkasına sı!ınabilecekleri bir paravana olarak yorumlamanın do!ru
olmıyaca!ı kanısındayım (a.k.: 238).

Önce belirtmek isterim ki, 1961 Anayasası’nın aktardı!ım genel ve madde gerekçelerindeki yakla#ımı göz önüne alındı!ında, “Sosyal ve "ktisadi Haklar ve
Ödevler” bölümünde yapılan düzenlemelerin 53. maddedeki kuralla ve özellikle
de gerekçesindeki açıklamayla sona ermemesi gerekirdi. E!er 1961 Anayasa koyucusu “gerçekçi” bir yakla#ım içindeyse, bunu 53. maddeye gelmeden –özellikle
madde 10/2’nin gerekçesinde– belirtmeli, bu görü#ünü gerekçelere yansıtmalıydı.
1961 Anayasa koyucusu, sosyal hakları ilk kez anayasal güvenceye almanın co#kusuyla, üstelik uluslararası kaynakların sınırlı oldu!u bir a#amada, benimsedi!i
“kusursuz” denilebilecek bir insan hakları yakla#ımıyla düzenleme yaptı. Bölümüm sonuna geldi!inde ise, “gerçekçi” olma gere!i duyarak, gerekçelerde dile
getirdi!i yakla#ım ve içeri!e yansıttı!ı düzenlemeler ile çeli#en 53. maddeye yer
vermek zorunda kaldı.
"kinci olarak, gerek 53. madde gerekçesinde, gerekse Teziç ve Kapani’nin görü#lerinde düzenlemenin “gerçekçi” oldu!una dayanan savunmanın, Talas’ın dile
getirdi!i kaygıları ortadan kaldırdı!ı söylenemez. Tersine, ülkenin “iktisadî geli#me(si) ile malî kaynaklarının yeterli!i ölçüsü”, bazı iktidarlara bu “madde arkasına
sı!ınma” fırsatı verebilecek “realiteler” olarak ileri sürülebilecektir. Buna kar#ılık,
Kapani’nin örneklerini vererek 53. maddenin kapsamına girmeyen haklar bulundu!u yolundaki görü#ü do!rudur.
53. madde, bu görü#le ba!lantılı olarak yeniden dikkatle okundu!unda, yapılan
düzenlemenin bölümde yer alan tüm sosyal ve sendikal hakları kapsar nitelikte
olmadı!ı görülecektir. Çünkü 53. madde kapsamına, “Devlet(in), bu Bölümde
belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ula!ma ödevleri” alınmı#tır. Öngörülen iki
“sınır”, bu bölümde iktisadi ve sosyal “haklar” için de!il, iktisadi ve sosyal “amaçlar” için geçerlidir. Daha açık bir anlatımla, bu bölümde “hak temelli” bir anlatımla düzenlenip güvenceye ba!lanan sosyal ve iktisadi haklar, 53. maddenin
kapsamı dı#ındadır. Dolayısıyla, 53. maddenin, bu bölümde devletin ula#masını
istedi!i ödevlerin/yükümlülüklerin “iktisadi ve sosyal amaçlar” oldu!unu belirten
pozitif metni, kapsamı geni#letilerek sosyal hakların aleyhine yorumlanamaz.
Devletin iktisadi ve sosyal amaçlara ula!ma ödevi, hak temelli kurallarda de!il,
yalnızca “program nitelikli” kurallarda söz konusu olabilir.
Ku#kusuz, 1961 ve 1982 Anayasalarının sosyal ve ekonomik haklara ve ödevlere ili#kin bölümlerinde yapılan düzenlemeleri “hak temelli” ve “program nitelik55
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li” olmak üzere olu#turdu!um –a#a!ıdaki– iki ayrı çizelgede de görülebilece!i gibi,
kimi sosyal haklar her iki boyutuyla birlikte anayasal güvenceye alınmı#tır. Ba#ka
bir deyi#le, aynı sosyal hakkın, 53. madde kapsamına giren ve girmeyen boyutları/yönleri vardır. Ö!retinin bir kesimi, 53. maddenin pozitif metninin bu
ayrıma olanak vermesini göz ardı edip sosyal hakların “olumlu edim” gerektirdi!i
gerekçesiyle bölümün tümünü kapsadı!ını savunurken, bir kesimi de olumlu
edim gerektirmeyen sosyal hakların (sendikal hakların) kapsamı dı#ında kaldı!ını
belirtmi#tir. Kanımca her iki görü#, 53. maddenin “haklar”dan de!il “amaçlar”dan
söz eden pozitif metnini göz önüne almaksızın yorum yapmı#tır.
53. madde dolayısıyla tartı#ılması gereken bir ba#ka konu, sosyal hakların dava
edilebilirli"i sorunudur. Ku#kusuz, 1961 Anayasası’nı izleyen yıllarda bu sorunun
ö!retide tartı#ılmasını beklemek haksızlık olur. Bununla birlikte, yukarıda belirtildi!i üzere Kapani bu konuya de!inmi#, ancak ileri sürdü!ü görü# dikkat çekmemi#, herhangi bir tartı#ma yada de!erlendirmeye konu olmamı#tı.
Tanör ise, Kapani’nin 53. maddenin yargı yolunu kapatmadı!ını belirtmesinden 10 yıl sonra 1978’de yayınlanan yapıtında, amacı üzerinde durdu!u 53. maddedeki kuralın, sosyal ve iktisadi haklar konusundaki görevlerini yerine getirmeyen devletin “anayasayla hak sahibi kılınmı! ki!iler tarafından dava yoluyla
sıkı!tırılmasını önleme”ye yönelik bir düzenleme oldu!u görü#ünü dile getirmi#ti
(Tanör, 1978: 373). Kanımca 1961 Anayasa koyucusunun, “realiteler”i göz önüne
alarak 53. maddeyi yazarken, sosyal ve iktisadi hakların dava edilebilirli!ini önleme gibi çok “spesifik” sayılabilecek bir amaç gütmü# ve o yıllarda akademik gündemde olmadı!ından, daha do!ru bir anlatımla sosyal hakların devletin olumlu
edimiyle gerçekle#tirilen “pozitif statü hakları” olarak dava edilebilirli!i tartı#ılmadı!ından, bu konuya örtük biçimde de olsa gönderme yapmı# olması olası
de!ildir. Ancak Tanör’ün bu görü#üyle, hiç de!ilse örtük olarak, sosyal hakların
anayasal öznelerinin devleti dava edebilece!ini dü#ündü!ü söylenebilir. 53. maddenin, dava edilebilirli!i güçle#tirdi!i kabul edilse de, büsbütün ortadan kaldırdı!ı
söylenemez.
II. 1982 ANAYASASI VE SOSYAL HAKLAR
1982 Anayasası’nın sosyal haklara ili#kin yakla#ımı, yalnızca ilgili bölümle sınırlı
tutularak de!erlendirilemez. 1961 Anayasası ile kar#ıla#tırabilmek için, Ba#langıcı
da kapsamak üzere, önce bu bölüm dı#ındaki kimileri do!rudan ve kimileri de dolaylı nitelik ta#ıyan kuralları incelemek gerekir.
1. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Bölümü Dı"ındaki
Genel !lkeler ve Kurallar
1982 Anayasası, aslında 12 Mart 1970 muhtırasının ardından yapılan 1971 de!i#ikliklerinin, önce “24 Ocak” ve sonra da “12 Eylül”ün i#birli!i yapmasıyla, “antiemek” ve “anti-sosyal” yakla#ımın 1982’de Anayasa’nın bütününe yansıtılmasının,
bu yakla#ımın doru!a ula#masının bir belgesidir!
a. Genel Olarak: “24+12 Anayasası”
Arka planında belirli bir ekonomik programın bulundu!u 1982 Anayasası ile 1961
Anayasası arasında “sosyal devlet” ilkesine verilen anlam ve yapılan pozitif dü56
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zenleme yönünden çok önemli farklar bulundu!u ku#kusuzdur. Bunu, “sosyal
adaletsiz sosyal devlet ilkesi” olarak özetlemek olanaklıdır. Sosyal devleti sosyal
adalete dayandırmaktan kaçınan ve sosyal hakları da a#ırı yasak ve kısıtlamalarla
ku#atarak tanıyan 1982 Anayasası’nın, ekonomik ve siyasal yönlerini birlikte anlatan matematiksel bir formülle, “24+12 Anayasası” oldu!unu yıllardır yineliyorum. Çünkü 24 Ocak ve 12 Eylül ko#ullarında hazırlanan 1982 Anayasası’nın ilk
taslak metnini olu#turan Danı#ma Meclisi Anayasa Komisyonu’nun kaleme aldı!ı
Anayasa Tasarısı, i#veren görü#leriyle eksiksiz bir uyum içinde ve i#veren (T"SK)
isteklerine anayasal temel ve güvence kazandırmayı amaçlayan bir metin niteli!indedir (Gülmez, 1986b: 61-62).
1982 Anayasası, “sosyal hukuk devleti”ne Cumhuriyetin niteliklerinden biri
olarak yer vermi# (m. 2) olmasına kar#ın, bu kavramın ekonomik ve sosyal yönden güçsüz durumda olan ki#ilerin ve tüm ba!ımlı çalı#anların korunması anlamı
ta#ıdı!ı konusuna hiç de!inmemi#tir. Sosyal haklara liste olarak daha geni# yer
vermi# olmakla birlikte, a#a!ıda ayrıca inceleyece!im gibi olumlu edim gerektirmeyen sosyal haklar (sendikal haklar) yönünden özellikle benimsedi"i tepkici ve
ayrıntıcı yakla!ımın sonucu olan a#ırı yasak ve kısıtlamalar içermektedir. 1982
Anayasası’nın mutlak çalı#ma barı#ını kurma ve üretimi artırma amacının ürünü
olan sosyal ve sendikal haklara ili#kin düzenlemesi, ne toplumdaki demokratik
açılımlara ve geli#melere ko#ut olarak sendikal hak ve özgürlüklerin geni#letilmesine, ne de ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan i#çilerin toplum ve çalı#ma
ya#amında a!ırlıklarını duyurmalarına olanak vermi#tir, vermektedir (Gülmez,
1986a: 95-96).
b. Ba!langıç #lkeleri
“Anayasanın dayandı!ı temel görü# ve ilkeleri belirten ba#langıç kısmı(nın), Anayasa metnine dâhil” oldu!unu öngören (m. 176) 1982 Anayasası, Ba#langıç bölümünde, “Her Türk vatanda#ının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden e!itlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak (...) onurlu bir hayat sürdürme ve
maddî ve manevî varlı"ını bu yönde geli!tirme hak ve yetkisine do!u#tan sahip oldu!u”nu belirtmi#, böylece “sosyal adalet” ile –1961’in Ba#langıcında yer almayan–
“e#itlik” ilkelerini Cumhuriyetin niteliklerine ekleyerek, “sosyal hukuk devleti”ni
somutla#tıran dayanakları ortaya koymu#tur. Anayasa’nın güvenceye aldı!ı tüm
hak ve özgürlüklerden, öncelikle ekonomik ve sosyal haklardan da e#itlik ve sosyal adalete göre yararlanma, onurlu bir ya#am sürdürme ve maddi (ve manevi)
varlı!ını geli#tirme haklarını tanımı#tır. Kanımca, Ba#langıcın “do!al hak” olarak
duyurdu!u bu haklar, “Anayasa’nın dayandı!ı temel ilkeler” olarak metne katılmakla anayasal de!erde “pozitif” bir hak niteli!i de kazanmı#tır. Bu ilkeler, 65.
maddenin devlete tanıdı!ı takdir yetkisini sınırlandırır; mali kaynakların yeterlilik ölçüsü, sosyal anlam ve içeri!iyle e#itlik ve sosyal adalet ilkeleri birlikte göz
önüne alınmaksızın belirlenemez.
1982 Anayasası, 1961’den ayrılarak, tüm hak ve özgürlüklerden yararlanmada
gözetilmesi gereken e#itlik ve sosyal adaleti, öteki ilkelerle birlikte “de!i#tirilemez”
ilkeler düzeyine yükseltmi#tir (m. 4). Anayasa Hukuku ö!retisinin, Ba#langıç’ta
yer alan ilkeler listesi konusunda farklı görü#ler benimsedi!i, kimi yazarların, e#itlik ve sosyal adaleti bu listeye almadı!ı görülmektedir (Tanör/Yüzba#ıo!lu, 2011:
83-84; Gözler, 2008: 214; Erdo!an, 2007: 185). Buna kar#ılık bazı yazarlar da, 1982
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Anayasası’nın Ba#langıç bölümünde yer alan ilkeler arasında “e#itlik ve sosyal
adalet”i de saymı#lardır (Özbudun, 2011: 75; Gören, 2006: 98). Bir yazar da, 1982
Anayasası’nın Ba#langıç bölümünün “Anayasanın öteki maddeleriyle e# hukuki
de!ere sahip bir konum kazanmı# ol(du!unu)”, ancak Ba#langıçtan “uygulanabilir
hukuk kuralları türetme(nin) pek kolay” olmadı!ı görü#ündedir (Sabuncu, 2002:
17-18).
Ba#langıçtaki e#itlik ve sosyal adalet ilkesi, 10. maddede öngörülen “kanun
önünde e#itlik”e, “biçimsel” e#itlik olmanın ötesinde bir anlam ve içerik kazandırmı#tır (Gülmez, 2011c: 62-63). E#itlik, özellikle sosyal haklardan yararlanmanın söz konusu oldu!u durumlarda, “aynı durumda olanların, haklı bir
neden olmadıkça, aynı kurallara ba!lı olmaları” biçiminde tanımlanan biçimsel/hukuksal e#itlikle sınırlı bir ilke de!ildir ve uygulamadaki “sosyal e#itsizlikler”in de giderilmesini yada hafifletilmesini kapsayan “maddi/olgusal e#itlik”tir
(Gülmez, 2009: 546-554 ve 556-578).
Böylece, a#a!ıda görülece!i üzere, hazırlık ve olu#um sürecinde direnç gösterilmi# ve Anayasa Hukuku ö!retisinde kimi yazarlarca belirtilmemi# olmasına
kar#ın, sosyal adaletin Anayasa’nın ve sosyal hukuk devletinin dayandı!ı temel
ilkelerden biri oldu!u ileri sürülebilir. Ne var ki, gerek sosyal devlet, gerek sosyal
adalet ve gerekse bu ilkeleri somutla#tıran sosyal haklar, gerekçelerdeki yakla#ım
ile Anayasa’daki pozitif düzenleme göz önüne alındı!ında, 1961 Anayasası’ndan
çok farklıdır.
c. Sosyal Hukuk Devleti #lkesi ve Gerekçesi: Danı!ma Meclisi Görü!meleri
1982 Anayasası yapıcılarının sosyal devlet ilkesine verdi!i tarihsel anlam,
Danı#ma Meclisi Anayasa Komisyonu’nca hazırlanan tasarı ve Danı#ma Meclisi’nde yapılan görü#melerde savunulan görü#ler (Gülmez, 1986b: 55-82) göz önüne alınmadıkça ortaya konulamaz.
Anayasa Tasarısı’nın, “Türkiye Cumhuriyeti, (…) sosyal bir hukuk devletidir”
diyen 2. maddesinin gerekçesi, sosyal hukuk devletine verilen anlamı, 1961 Anayasası’ndan belirgin biçimde ayrılan bir yakla#ımla, ekonomik ve toplumsal yönden güçsüz olan ba"ımlı çalı!anların korunması amacına de"inmeksizin, ça!da#
içerik ve özünden uzakla#tırarak, vurgudan kaçınan yasak savıcı bir yakla#ımla
#öyle açıklamı#tır (DMTD, 1982: 5):
Sosyal hukuk devleti ise, bizzat devletin koydu!u hukuk kurallarına uyaca!ı ve
çalı#an ve çalı#tı!ı halde elde etti!i ürün ile mutlu olabilmek için, tasarladı"ı
maddi ve manevi de"erlere sahip olamayan ki!ilerin yardımcısı olaca"ı ilkesini
belirtmektedir.

Belirtmeliyim ki bu gerekçe, Komisyon Ba#kanı Orhan Aldıkaçtı’nın 1980 öncesinde basılmı# yapıtında, #u anlatımla ve yazarca vurgulanarak yer almı#tı
(Aldıkaçtı, 1978: 164):
Sosyal Devlet denilen bu görü", toplumda ferdi yine bir gaye olarak kabul
eden, ferdi mutlu kılmayı vaad ettikten sonra, ferdin maddi ihtiyaçlarını
tatmin edebilmek için, manevi de#erlerine tecavüz etmeyen; ferdin dü"üncesine, insanlık "eref ve haysiyetine saygı gösteren, ferdi ‘kutsal’ gören
bir Devlet anlayı"ıdır.
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Tasarının Danı#ma Meclisi’ne sunulan ilk metninin “Devletin temel amaç ve görevleri”ni düzenleyen 4. maddesinde ise, yalnızca “hukuk devleti ve adalet ilkeleri”nden söz edilmi#, “sosyal” sözcü!ü bu maddeye daha sonra –”adalet”in de!il
“hukuk devleti”nin önüne– eklenmi#tir. Maddenin 2. fıkrasına ili#kin gerekçe, yine
ba#kasına ba!ımlı olarak çalı#anların devletçe korunmasına de!inmeksizin, genelde
madde metnini ve 2. madde gerekçesindeki dü#ünceleri yineleyerek, sosyal devlete
verilen anlamı biraz açmı# görünmekte; sosyal devleti bireylerin, insan onuruna
yara#ır bir ya#am düzeyine kavu#turulmasını olmasa da, “insan haysiyetine uygun
bir ortam içinde ya#amasını gerçekle#tir(mekle)” görevli saydı!ını belirtmektedir:
…fakat Devlet aynı zamanda milletin huzurunu sa!lamak ve fertlerini mutlu
kılmak görevi ile de yükümlüdür. Devlet, Ferdin hayat mücadelesini kolayla#tıracaktır. Ferdin insan haysiyetine uygun bir ortam içinde ya!amasını
gerçekle!tirecektir. Bu sosyal devletin görevidir. Sosyal devlet bazılarının yanlı#
sandıkları veya kasten tahrif ettikleri gibi sosyalist devletle ili#kisi olmayan bir
devlet anlayı#ıdır. Sosyal devlet her !eyden önce insana ve insanın dü!ünce hakkına
saygılıdır ve bu sınırlar içerisinde ferdin hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını
sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak, onun ba#lıca görevleri arasındadır.
Ferdin hayatında onun temel hak ve özgürlüklerden oldu!u gibi yararlanmasını
engelleyen sebepleri ortadan kaldırmak, sosyal devletin görevidir.

Anayasa Komisyonu’na ve hazırladı!ı Tasarı’ya egemen olan “sosyal devlet”
anlayı!ının, “bireyin kendisine ba"lı olmayan e!itsizlikleri ve bunun do"urdu"u adaletsizli"i, kamu gücünün (devletin) karı!ması yoluyla en aza indirmeyi amaçlayan devlet”
anlamına gelmedi"i, üstelik 2. ve 4. maddelerde geçen “adalet” sözcüklerinin “sosyal adalet” anlamını ta#ımadı!ı, dolayısıyla da “sosyal adaletsiz bir sosyal devlet
ilkesi”nin benimsendi!i, söz konusu maddelerin görü#ülmesi sırasında da birçok
kez dile getirildi.
Komisyon da, “sosyal adalet”e Ba#langıç’ta yer verilmesine kar#ı çıktı. Örne!in
Komisyon Ba#kanı Orhan Aldıkaçtı, “… modern devletin ancak sosyal bir devlet olabilece"ini, modern devletin bütün fertlerin mutlulu"unu gerçekle!tirmekle yükümlü bir devlet oldu"unu tespit etmeye, duyurmaya çalı#tık(larını)” söylemekle
birlikte, sosyal devletin öncelikle güçsüzlerin, kendi elinde olmayan nedenlerle
toplumsal ve ekonomik e#itsizlik ve adaletsizliklerin kurbanı olan bireylerin öncelikle korunmasını amaçlamadı!ını ortaya koydu. Bu vurgudan kaçınmak için de,
modern/sosyal devlete, soyut bir söylemle, toplumdaki tüm bireylerin mutlulu!unu gerçekle#tirme görevi verdi. Ba#kan Aldıkaçtı, “üzerinde 2,5 ay kadar çalı#tık(larını)” ve Komisyonun “hemen hemen en iyi yazdı!ı(nı) sandı!ı” 2. maddedeki
“adalet” sözcü!ü ile “sosyal adalet”in amaçlanmadı!ını ve “sosyal hukuk devleti”
ilkesine de gerekçede açıklanan dı#ında bir anlam vermeyi dü#ünmediklerini kesin bir dille #öyle anlattı:
Biz Adalet dedi"imiz zaman sosyal adaleti dü!ünmedik. ‘Adalet’ dedi"imiz zaman,
‘Adalet mülkün temelidir’ kavramı içerisinde mütalaa ettik ve sosyal devlet kavramında de!i#iklik yapılması bahis konusu de!ildir. Komisyonumuz için.

Anayasa Komisyonu Ba#kanı, bu madde üzerinde yapılan ikinci görü#mede de,
Tasarının ne 2. ve 5. maddelerine, ne de Ba#langıç bölümüne girmemesini dirençle iste!i “sosyal adalet” ilkesine, bu kez de Atatürk’ün bu kavramdan söz etmedi!ini öne sürerek kar#ı çıktı:
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… Atatürk bir kere dahi sosyal adalet anlayı!ından bahs etmemi!tir. Bilmiyorum dürüst ve adil olmaktan insanların insanca ya#amasından bahs etmi#tir;
fakat kanaatimize göre sosyal adalet kavramını Atatürk kullanmamı#tır.

Aldıkaçtı’nın ve Komisyon’un “sosyal adaleti” dü#ünmemesinin nedeni açıktı.
Çünkü sosyal adaleti sosyalizm ve Marksizm ile özde#le#tirdi ve mülkiyet
hakkının ortadan kaldırılmasını amaçladı!ını ileri sürdü: “Sosyal adalet demek, ...
Materyalizmdir.”
Oysa Aldıkaçtı, Tasarının tümü üzerindeki görü#melerden 6 ay önce yapılan
“Ça"da! Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler” konulu uluslararası
seminerde yaptı!ı açılı# konu#masında; II. Dünya Sava#ından sonra belirdi!ini
anlattı!ı “yeni bir Devlet anlayı#ı”nın özelliklerini anımsatmı#tı. Buna göre devlet
(sosyal devlet) (Aldıkaçtı, 1982: 4-5),
… sadece toplumda düzeni sa!lamak, ferdin varlı!ını korumakla yükümlü de!ildir. Devlet, ferdin geli#mesinde, ferdin hak ve hürriyetlerden yararlanabilece"i bir seviyeye gelmesi için, gerekli önlemleri almakla da görevlidir. (...) Ferdin
adeta toplum üzerinde bir “alacak hakkı” vardır. Devlet fertlere kar#ı bu hakları yerine getirmekle görevlidir. Klasik hak ve hürriyetlerden farklı olarak, onlara ek olarak, onlara hayatiyet vermek amacı ile Anayasalara konan bu yeni kuralların
tümü ‘ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler’ ba!lı"ı altında toplanmaktadır.
(...) Sosyal Devlet anlayı!ını getiren Anayasalarda ise, Devlet ferdin fiziki varlı"ını
korumaktan öteye, onun geli!mesini de sa"lamak imkânları ile donatılmaktadır.

Aldıkaçtı’nın, bir yandan sosyal hakların “alacak hakları” özelli!i ta#ıdı!ını
anımsatan ve öte yandan geleneksel haklarla kar#ılıklı ba!ımlılık ili#kisi içinde
bulundu!una de!inen bu görü#lerinin, Anayasa Tasarısı’na, gerekçelerine ve sonuç olarak Anayasa’ya yansıdı!ını söylemek olanaklı de!ildir.
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Bölümündeki
Genel !lkeler ve Kurallar
1982 Anayasası’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ba#lıklı üçüncü bölümünde, konuyla do!rudan ilgili olmayan konuların da yer aldı!ı haklar listesinde
(m. 41-65), “do!rudan” ekonomik ve sosyal haklara ili#kin düzenlemelere egemen
olan temel yakla#ım, öngörülen yasak ve kısıtlamalarıyla tanınarak anayasal güvenceye alınan hakların do!rudan ileri sürülmesine olanak verilmek istenmemesi
ve ilkece kullanma ko#ullarını belirlemenin yasaya bırakılmı# olmasıdır. 1982
Anayasası, yasal düzenleme yapılmasına gerek kalmadan da kullanılması olanaklı
“ku#aklararası” insan haklarından olan sendika ve grev hakları için de bu ko#ula
yer vermi#tir. Oysa 1961 Anayasası, sendika ve toplu i# sözle#mesi hakları için “yasal düzenleme ko#ulu” öngörmemi#ti. Anayasa, “kanunla düzenleme yapılması”
ko#ulunun yanı sıra, kimi zaman “gerekli” diyerek ve kimi zaman da demeksizin
“tedbirler alma” yükümlülü!ü de getirmi#tir. Bu, bir yandan sosyal devlet ilkesinin
do!al gere!idir ve öte yandan da genellikle sosyal haklardan bazılarının niteli!inin sonucudur.
Anayasa, buyruk olarak öngördü!ü yasal düzenlemelerin ve alınmasını istedi!i
önlemlerin içeri!ini belirlemi#; sa!lık ve sosyal güvenlik haklarında oldu!u gibi
de, aslında hakların niteli!inin gerektirdi!i “önlemler” kapsamında dü#ünülebilecek örgütlenmenin sa!lanmasını zorunlu tutmu#tur. Gerek yasal düzenlemele60
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rin ve gerekse alınması istenen önlemlerin ortak amacı, ekonomik ve sosyal hakların eylemli olarak kullanılmasının sa!lanmasıdır. Biçimsel düzenlemelerin
yapılması, soyut hakların somutla#masını ve hak öznelerinin kendili!inden sosyal haklardan yararlanmalarını sa!layamayaca!ından, devletin birbirini izleyen
ve öncekileri daha ileri noktalara ta#ıyan olumlu önlemler alması ve bunu sürdürmesi kaçınılmazdır. Sosyal devletin “onsuz olmaz” araçları olan ekonomik ve
sosyal hakların, Anayasa’ya “soyut ve kuramsal” haklar olarak yazıldı!ı savunulamaz. “E#itlik ve sosyal adalet gereklerince” yararlanılmasının sa!lanması gereken “bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetler” arasında ve kapsamında ekonomik
ve sosyal hakların da bulundu!una ku#ku yoktur; e#itli!in, “ekonomik ve sosyal
haklar” alanında da gerçekle#tirilmesi amaçlanmı#tır. Bu ise, ancak “sosyal e#itlik”le gerçekle#ebilir.
3. Sendikal Haklar ve De#i"iklikler
1982 Anayasası’ndaki ilk düzenleni# biçimiyle sendikal haklar,9 olumlu edim gerektiren öbür sosyal hakların yaptırımı ve gerçekle#tiricisi i#levi görebilecek bir
içerik ve nitelik ta#ımaktan uzaktı ve birçok yönüyle uluslararası kurallara, örne!in kabul edildi!i tarihte Türkiye’nin onaylamı# oldu!u 98 sayılı sözle#me ile Avrupa Sosyal $artı’na aykırı idi. Aykırılıkları ancak “kısmen” gideren –kısaca de!inmekle yetinece!im10– de!i#iklikler, sendikal hakları da kapsayan 1995, 2001 ve
2010 yıllarındaki üç Anayasa de!i#ikli!inde gerçekle#tirildi.
1995’te, sayısız ve de!i#ik yasaklar içeren “sendikal faaliyet” ba#lıklı 52. madde, tüm fıkralarıyla yürürlükten kaldırıldı. 53. maddedeki de!i#iklikle, memurlara
ve di!er kamu görevlilerine “kendi aralarında” sendikalar ve üst kurulu#lar kurma
ve “"dareyle amaçları do!rultusunda toplu görü#me” yapma olana!ı verildi. Sendikalar ve üst kurulu#ların “54 üncü madde hükümlerine tabi olma(dıkları)” belirtilerek, grev hakkının kapsamı dı#ında bırakılmaları öngörüldü. Bu de!i#ikli!e ise,
ancak 2001 yılında çıkarılan yasayla uygulanabilirlik kazandırıldı.
2001’de, sendika hakkının “i#çiler” olan öznesi “çalı#anlar” olarak de!i#tirildi
ve i#çi niteli!i ta#ımayan kamu görevlilerinin sendika hakkının yasayla düzenlenmesi öngörülerek, 1995 de!i#ikli!iyle Anayasa’ya girmi# olan hakkın bir kez
daha tanınması sa!landı! “Aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olma” yasa!ına, “aynı i#kolunda” eklemesi yapılarak üyelik özgürlü!ünde sınırlı bir iyile#me sa!landı. 51. maddenin, “Herhangi bir i#yerinde çalı#abilmek, i#çi sendikasına
üye olmak veya olmamak #artına ba!lanamaz” diyen 6. fıkrası ile “"#çi sendika ve
üst kurulu#larında yönetici olabilmek için, en az on yıl bilfiil i#çi olarak çalı#mı#
olma #artı aranır” diyen 7. fıkrası kaldırıldı.
9

1982 Anayasası’nın, madde ba#lık ve sayılarını da kapsamak üzere toplam 443 sözcükle
düzenlenen sendikal haklara ili#kin maddelerinin 83 sözcüklü 1961’inkilerden 5.4 kat
daha ayrıntılı olması nedeniyle, sayfa altında da olsa vermiyorum!

10

Sendikal haklara ili#kin kurallardaki de!i#ikliklerin her birini, yapıldıkları tarihlerden
beri de!erlendirip ele#tirdim. Ba#ta Uluslararası Çalı#ma Örgütü olmak üzere Birle#mi#
Milletler ile Avrupa Konseyi’nin sözle#me ve ba#ka belgeleri ile denetim organlarının yerle#ik kararlarının yanı sıra, Avrupa Birli!i belgelerini de kapsayan de!erlendirme ve ele#tirilerim için, örne!in #u makale ve yazılarıma bakılabilir: Gülmez (2005: 65-78; 2010c:
6; 2010d: 8; 2010e: 7; 2012a: 144-149: 2012b: 82-88).
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2010’da, toplu görü#me yerine adı “toplu sözle#me” olan bir hak tanındı. Ancak, kesin ve toplu sözle#me hükmünde sayılacak son kararın –henüz ilk uygulamasında “gölge Bakanlar Kurulu” misyonunu ba#arıyla (!) yerine getiren– Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu’nca verilmesi öngörüldü (Gülmez, 2012c: 17-20). Yine
grevsiz ve üstelik zorunlu hakemli bir toplu sözle#me hakkı (!) anayasalla#tırılmı#
oldu! 1982’den beri hiçbir kuralına dokunulmayan 54. maddenin 3. ve 7. fıkraları,
ötekiler gibi de!i#iklik paketine eklenen “bon bon” olarak, yürürlükten kaldırıldı.
4. Devletin !ktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı
1982 Anayasası’nın, “Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı” kenar ba#lıklı 65. maddesinin 2001’de de!i#tirilmesinden önceki ilk metninde, devletin olumlu edimde
bulunma yükümlülü!üne getirilen sınırlamanın, 1982 Anayasası’nın arka planındaki ekonomik programı ça!rı#tıran bir dille yazılmasından kaçınılmadı:
Devlet ekonomik ve sosyal alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının yeterlili"i ölçüsünde
yerine getirir.

Öncelikle, 1961 Anayasası’nda oldu!u gibi 65. maddenin pozitif metnini de
daha dikkatli okumak gerekti!ini yineliyorum. Bu madde kapsamına giren ve
sınırlanmasına olanak verilen nedir? Sorunun yanıtı, maddenin ilk bölümünde
vardır ve bu bölüm 2001’de de!i#tirilmemi#, aynen yürürlüktedir. 65. maddenin,
2001 de!i#ikli!inde 1961’in 53. maddesinden aynen alınan “devletin iktisadi ve
sosyal ödevlerinin sınırı” biçimindeki kenar ba#lı!ında söz edilen sınır, “Devletin
ekonomik ve sosyal alanlarda Anayasa ile belirlenen görevleri” için öngörülmü#tür. Bu anlatımdan yola çıkarak, #u üç saptama yapılabilir:
•

65. maddede, 1961’den farklı olarak, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”
ba#lıklı üçüncü bölüme do!rudan bir gönderme yoktur. Devletin “ekonomik
ve sosyal alanlarda” belirlenmi# görevlerinden söz edilmi#tir. Kısacası 65.
maddenin kapsamına aldı!ı görevler, üçüncü bölümle sınırlı de!ildir ve Anayasa’nın bütününde belirlenmi# görevleri, örne!in “devletin temel amaç ve
görevleri” kenar ba#lıklı 5. maddeden kaynaklanan görevlerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu yönden 1961 Anayasası’na göre daha sınırlayıcıdır.

•

65. maddede, “haklar”dan de!il, “görevler”den söz edilmi#tir. Bu pozitif düzenleme, geni#letici bir yakla#ımla, “devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin
sınırı”nın –program kuralların gere!i olan– “görevler”in dı#ında “haklar”ı da
kapsayacak biçimde yorumlanamaz.11 Böyle bir yorum, ne ölçülülük, ne insan
haklarına dayalı devlet, ne sosyal devlet ve ne de öze dokunmama ilkeleriyle
ba!da#ır.

•

65. maddede, 1961’de öngörülen iki sınırlama ölçüsünden “iktisadi geli!me”
olarak belirlenen birincisine yer verilmedi. Bunun yerine, 12 Eylülden sekiz ay
kadar önce 24 Ocak 1980’de uygulanmasına ba#lanan neo-liberal politikalara
uygun olan ve kanımca do!rudan bu politikalara göndermede bulunan bir anlatımla, “ekonomik istikrarın korunmasını(n) gözet(ilmesi)” öngörüldü. 2001’de

11

Tanör/Yüzba#ıo!lu, 65. maddeyi aktardıktan sonra, “Burada kastedilen, devletin olumlu
edimlerini gerektiren sosyal haklardır” demektedirler (2009: 96; vurguyu ben yaptım).
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yapılan de!i#iklikte, devletin ekonomik ve sosyal alanlarda belirlenen görevlerini yerine getirirken, 24 Ocak 1980 istikrar önlemlerinin adı olan bu “antisosyal” ko#ul yada yükümlülük yerine, “kısmi bir iyile#tirme” sayılan (Kabo!lu, 2010: 55; 2012: 29) de!i#iklikle “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözet(me)” ko#ulu yada yükümlülü!ü getirildi.
Bu saptamalar dı#ında 65. madde ba!lamında üzerinde durmak istedi!im bir
ba#ka önemli nokta, düzenlemede öngörülen “sınır”ı somutla#tıran ölçü(t) sayısına ili#kindir. 1961’in 53. maddesinin yazılı# biçimi, iki ayrı ölçütün öngörüldü!ü konusunda ku#kuya yer bırakmaz. Ancak 1982 Anayasası’nın 65. maddesinin ilk
ve 2001 de!i#ikli!inden sonraki biçimleri, düzenlemeden iki ayrı ölçü(t) çıkarmaya olanak vermez.
Gerçekten, 1961 Anayasası’nın 53. maddesinin pozitif metninin kaleme alını#
biçiminden devletin sosyal ve iktisadi amaçlarına ula#ma ödevlerine “iki” ölçütle
sınır konulmu# iken, 1982 Anayasası’nın 65. maddesinin gerek ilk ve gerekse 2001
de!i#ikli!inden sonraki pozitif metinlerinde birbirinden ba!ımsız iki ölçüt bulundu!u yolunda –ö!retide yaygın biçimde– ileri sürülen görü#lere katılma olana!ı
yoktur.12 Kanımca 1982 Anayasası, her iki metninde de, devletin ekonomik ve
sosyal alanlardaki anayasal görevlerini yerine getirmesinde tek/bir ölçü getirmi#tir. Bu da, devletin “mali kaynaklarının yeterlili"i ölçüsü”dür. Devlet, mali kaynaklarını “yeterli” görüp Anayasa ile belirlenen görevlerini yerine getirirken yada
“yetersiz” oldu!unu dü#ünüp yerine getirmekten kaçınırken, 2001 de!i#ikli!i öncesinde “ekonomik istikrarın korunmasını”, 2001 de!i#ikli!i sonrasında ise “bu
görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri” gözetmek” zorundadır. De!i#ik bir anlatımla
devletin, 2001 öncesinde “kaynaklar yeterli, ancak ekonomik istikrar bozulur” gerekçesiyle görevden kaçınması olanaklı iken, 2001 sonrasında böyle bir gerekçeye
sı!ınamaz ve öncelikleri gözeterek, görevlerini yerine getirmek zorundadır. Dolayısıyla, 65. maddenin dava edilebilirlik boyutuna açıklık kazandıran 2001 de!i#ikli!i, 1982’deki “24 Ocak sınırı”na oranla göreli bir iyile#me sayılabilir.
Kanımca, 1982 Anayasa koyucusunun tarihsel amacı, gerekçelerde ve görü#melerde açıkça ortaya konuldu!u üzere, devletin sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini yerine getirmesini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek mali kaynakların yeterlili!i ko#uluna ba!lamak olsa bile, 65. maddenin devletin bu alandaki anayasal yükümlülüklerini, özellikle de “önlemler alma yükümlülü!ü”nü bir kalemde ve tümüyle sildi!i yada belirsiz bir süre için ertelenmesine olanak verdi!i dü#ünülemez. Kaldı ki, devletin Anayasa ile belirlenen
yükümlülüklerini ve do!rudan ekonomik ve sosyal hakları da a#an daha geni#
kapsamlı bir anlatımla, “ekonomik ve sosyal alanlarda(ki)” görevlerini yerine
getirmesini “mali kaynaklarının yeterlili"i ölçüsü”ne ba!lı tutan 65. maddeye,
anayasal insan haklarından yararlanmada “de!i#tirilemez” ilkeler olarak güven12

Örne!in Gören, 2001’de yapılan de!i#ikli!i anımsatarak, “65. maddenin ilk #eklinde yer
alan ‘ekonomik istikrarın korunmasının gözetilmesi’ kriteri yerine ‘bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri’ kriteri getirilmi#tir” derken (2006: 134-135), her ikisini de “kriter”
olarak de!erlendirmi#tir. Bir ba#ka yazar da, 2001’de, “… 65. maddede yer alan ‘ekonomik istikrarın korunması’ ölçütü çıkartılarak, ‘bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikler’ ölçütü
maddeye dahil edildi” derken, bunların “mali kaynakların yeterlili!i”nden ayrı ikinci bir
ölçüt oldu!u görü#ünü benimsemi#tir (Çelikyay, 2011: 271). “Ölçüt” yerine “kayıt” sözcü!ünü kullanan Kabo!lu’nun da, aynı görü#te oldu!u söylenebilir (2010: 55; 2012: 29).
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ceye alınan e#itlik ve sosyal adalet ilkeleri ile sosyal devlet ilkesi kar#ısında öncelik tanınamaz, bu ilkeleri etkisizle#tirme sonucu do!urdu!u dü#ünülemez ve
kabul edilemez. Devlet, özellikle sosyal haklardan yararlanmayı sa!layıcı somut
önlemler alma yükümlülü!ünü yerine getirirken, sınırlı oldu!u dönemlerde bile
mali kaynaklarını “e#itlik”, “sosyal adalet” ve “sosyal devlet” ilkeleri ile Anayasa’nın bazı maddelerinde açıkça öngörülen özel koruyucu kurallar uyarınca
“öncelik sıralaması” yaparak kullanmak zorundadır. Devletin, mali kaynaklarının “yetersiz” oldu!u gerekçesiyle, bu anayasal ilke ve kuralları kâ!ıt üzerinde bırakacak politikalar belirlemesi ve uygulaması, saptadı!ı politikaları uygulamaktan kaçınması anayasal yükümlülü!ünü yerine getirmeme anlamına gelir.
Devlet, ulusalüstü insan hakları ortak hukuku do!rultusunda (Gülmez, 2009a:
66-76, 155-157, 310-313; 2009b: 10-11; 2012a: 141-142) ekonomik ve mali kaynaklarının durumu ne olursa olsun, olumlu edimlerde bulunarak ekonomik ve
sosyal göstergelere yansıyan “somut ve görece daha ileri sonuçlar” gerçekle#tirmeli,
sürekli biçimde ve önceki duruma oranla göreli iyile#me sa!layan ilerlemelerle
anayasal yükümlülü!ünü yerine getirmelidir.
Öte yandan 65. madde, devletin sosyal haklar alanında üstlendi!i anayasal
yükümlülüklerin sınırının “mali kaynakların yeterlili!i” de!il, “yeterlili!i ölçüsü”
oldu!unu belirtmekle, aslında hükümetlerin “kaynak yetersizli!i” bahanesiyle
görevlerini yerine getirmekten büsbütün kaçınmasına yada göstermelik düzeye
indirgemesine olanak tanımamı#tır. Devlete tanınan olanak, kaynakların “hangi
ölçüde” yeterli oldu!unu belirlemekle, ölçüyü sıfırlamaksızın yeterlilik düzeyini/oranını saptamakla sınırlıdır.
65. madde ba!lamında tartı#ılması önem ta#ıyan bir konu da, yukarıda de!indi!im gibi dava edilebilirlik sorunudur. Özellikle 2001 de!i#ikli!inden sonra, “görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözetme” yükümlülü!ünün getirilmi# olması kar#ısında, 65. maddenin dava edilebilirli!i görü#ü daha güçlü biçimde savunulabilir bir açıklık ve nitelik kazanmı#tır.
Ancak, sosyal ve ekonomik hakların devletin olumlu edimini gerektirdi!i görü#ünü benimseyip salt bu gerekçeye dayanan geleneksel Anayasa Hukuku ö!retisinin bu konudaki yakla#ımı olumsuzdur. Örne!in, geleneksel yakla#ımı benimseyen Özbudun’un kaleminden, çok sık yollamada bulunulan bu olumsuz görü#
#öyle anlatılıyor: Sosyal hakların “salt anayasada yer almı# olmaları, ki#ilere yargı
yoluyla talep edilebilecek sübjektif kamu hakları vermez. Bu tür talep ve dava hakları, ancak yasama organının o alandaki kanuni bir düzenlemesinden do!abilir.
Bu açıdan, söz konusu anayasa hükümlerinin, do!rudan do!ruya uygulanabilir
hukuk kuralları de!il, yasama organına siyasal nitelikte direktifler veren veya yol
gösteren program hükümler karakteri ta#ıdı!ı söylenebilir. 1982 Anayasasının
sosyal ve ekonomik hakların sınırı ba#lıklı 65’inci maddesi de bu görü#ü desteklemektedir” (Özbudun, 2011: 149’dan aktaran Özveri, 2011: 145).
Kanımca sosyal hakların, her birinin anayasal içeri!ini ve düzenlenme biçimini göz önüne almaksızın, genel bir anlatımla “program hükümler” niteli!i
ta#ıdı!ını, do!rudan uygulanabilirli!inin ve hak öznelerince dava edilebilirli!inin
ancak yasama organınca yapılacak düzenlemeyle do!aca!ını ileri sürmek, öncelikle yapılan genelleme nedeniyle kabul edilemez. Bu görü#ün, olumlu edim gerektirmeyen zorla çalı#tırma yasa!ı ve sendikal haklar gibi kimi sosyal hakları kapsamadı!ı sıklıkla belirtilse bile, uygulamada eylemli olarak yararlanılması devletin
64

Mesut Gülmez

olumlu edimine ba!lı olan sosyal hakların, “program” nitelikli kurallarının yanı
sıra do!rudan uygulanabilir ve dava edilebilir ö!eleri de bulunmaktadır. Ayrıca,
devletin olumlu edim yükümlülü!ü “koruma”dan ba#layıp “geli#tirme”den geçerek “gerçekle#tirme” ile sonlanan “üç a#amalı bir yükümlülük”tür. Özbudun’un
aktardı!ım görü#ünde anlatımını bulan geleneksel yakla#ımın, sosyal insan hakları ö!retisi ve uluslararası/ulusalüstü ortak hukuku ile ba!da#madı!ı açıktır.
III. HAK TEMELL! VE PROGRAM N!TEL!KL! KURALLARIYLA
1961 VE 1982 ANAYASALARI
Genel ve madde gerekçeleriyle maddi içeri!ine de yansıyan yakla#ımlarını
ayrıntılı olarak ayrı ayrı inceledi!im 1961 ve 1982 Anayasalarının “hak temelli” ve
“program nitelikli” olmak üzere iki ba#lıkta topladı!ım kurallarını kar#ıla#tırmalı
biçimde ele alıp de!erlendirmenin, “yeni Anayasa” yapım sürecinde yararlı olaca!ını dü#ündüm. Olu#turdu!um iki ayrı çizelge üzerinden –sosyal devlet ve sosyal haklar konusundaki önerilerimden önce– yapaca!ım bu kar#ıla#tırmayı, her
iki Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümleriyle sınırlı tuttum.
1. Hak Temelli Kurallara Toplu Bakı"
1961 ve 1982 Anayasalarının Çizelge 1’de görülen hak temelli kuralları genel olarak kar#ıla#tırıldı!ında bazı saptamalar yapılabilir.
"lk olarak, 1961 Anayasası’nın güvenceye ba!ladı!ı “hak temelli” kurallar, sosyal haklar listesi görece daha geni# olan 1982’ye oranla daha azdır. Örne!in 1982
Anayasası, 2010 de!i#ikli!inde “ailenin korunması” maddesine eklenen bir kuralla, “çocuk hakları”nı güvenceye almı#; bu hakları “korunma ve bakımdan yararlanma” ile “ana ve babasıyla ki#isel ve do!rudan ili#ki kurma ve sürdürme” olarak
saymı#, maddi içeri!ini belirlemi#tir. Yine, 1982 Anayasası, “ö"renimin sa"lanması” ba#lıklı maddesinde “hak temelli” bir düzenleme yapmayan 1961’den farklı
olarak, öznesini “herkes” anlamında “kimse” olarak tanımladı!ı “e"itim ve ö"renim
hakkı ve ödevi” ba#lıklı 42. maddesinde olumsuz bir anlatımla hak temelli bir düzenleme yapmı# ve düzenlemesini “program nitelikli” kurallarıyla sürdürmü#tür.
Ku#kusuz, hemen belirtmek gerekir ki, sayısal yönden daha çok hak temelli düzenlemeye yer vermi# olmak, tek ba#ına olumlu bir de!erlendirme yapmak için yeterli de!ildir. Her bir düzenlemenin, özne ve maddi içerikleriyle ayrı ayrı kar#ıla#tırılarak de!erlendirilmesi gerekti!i açıktır. Bununla birlikte, bir hakkın Anayasa düzeyinde güvenceye alınmı# olmasının önemsiz oldu!u dü#ünülmemelidir.
1982 Anayasası’ndaki sosyal haklardan önemli bir bölümünün hak temelli kuralları, neredeyse aynı anlatımla 1961’den alınmı#tır. Bunlar; çalı#ma ve sözle#me
özgürlü!ü, çalı#ma hakkı ve ödevi, dinlenme hakkı, ücretli tatil ve yıllık izin hakları ve sosyal güvenlik hakkıdır.
Sa!lık hakkı konusundaki düzenlemede ise, 1961’de yalnızca maddenin kenar
ba#lı!ında “hak” nitelemesine yer verilirken, 1982 Anayasası’nda sa!lık hakkının
çevre ile bütünselli!ine vurgu yapan bir yakla#ım benimsendi!i görülmektedir.
Bununla birlikte, kenar ba#lıkta “hak” nitelemesine yer vermeksizin “sa!lık hizmetleri ve çevrenin korunması”ndan söz eden 1982’nin “herkes, sa"lıklı ve dengeli
bir çevrede ya!ama hakkına sahiptir” yolundaki pozitif metni, #u soruların ortaya
atılmasına engel olamamaktadır:
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Çizelge 1: 1961 ve 1982 Anayasalarının Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Bölümlerinde Yer Alan “Hak” Temelli Kurallar
1961 Anayasası

1982 Anayasası
Ailenin korunması ve çocuk hakları: “Her çocuk,
korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla ki!isel ve
do"rudan ili!ki kurma ve sürdürme hakkına
sahiptir.” (m. 41/3; (Ek fıkra: 2010)
E!itim ve ö!renim hakkı ve ödevi: “Kimse, e"itim ve
ö"renim hakkından yoksun bırakılamaz.
Ö"renim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve
düzenlenir.” (m. 42/1, 2)

Çalı"ma ve sözle"me hürriyeti: “Herkes,
diledi"i alanda çalı!ma ve sözle!me
hürriyetlerine sahiptir. Özel te!ebbüsler
kurmak serbesttir.” (m. 40)

Çalı"ma ve sözle"me hürriyeti: “Herkes, diledi"i
alanda çalı!ma ve sözle!me hürriyetlerine sahiptir.
Özel te!ebbüsler kurmak serbesttir.” (m. 48/1)

Çalı"ma hakkı ve ödevi: “Çalı!ma
herkesin hakkı -ve ödevidir.” (m. 42)

Çalı"ma hakkı ve ödevi: “Çalı!ma, herkesin hakkı ve
ödevidir.” (m. 49/1)

Dinlenme hakkı: “Her çalı!an dinlenme
hakkına sahiptir.” (m. 44/1)
“Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli
yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.” (m.
44/2)

Çalı"ma "artları ve dinlenme hakkı: “Kimse, ya!ına,
cinsiyetine ve gücüne uymayan i!lerde
çalı!tırılamaz.
Dinlenmek, çalı!anların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin
hakları ve !artları kanunla düzenlenir.” (m. 50/1, 3, 4)

Sendika kurma hakkı: #lk metinde
“çalı!anlar”ın, 1971 de"i!ikli"inden
sonra ise “i!çiler”in “Sendika kurma
hakkı”nın olması. (m. 46)

Sendika kurma hakkı: #lk metinde “i!çilerin”, 2001
de"i!ikli"inden sonra ise “çalı!anlar”ın sendikalar ve
üst kurulu!lar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve
üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip olması.
(m. 51/1)
Sendikal faaliyet: 1995’te kaldırıldı (m. 52).

Toplu sözle"me ve grev hakkı: “#!çiler,
i!verenlerle olan münasebetlerinde,
iktisadî ve sosyal durumlarını korumak
veya düzeltmek amacıyla toplu
sözle!me ve grev haklarına sahiptirler.”
(m. 47)

Toplu i" sözle"mesi hakkı: #lk metinde “i!çiler”e toplu i!
sözle!mesi yapma hakkı tanınması (m. 53/1);
1995 de"i!ikli"inde, m. 128/1 kapsamına giren
kamu görevlilerine, kendi aralarında kuracakları
sendikalar ve üst kurulu!lar aracılı"ıyla toplu
görü!me yapabilme olana"ı verilmesi (m. 53/3);
2010 de"i!ikli"inde, m. 53’ün ba!lı"ının “Toplu i!
sözle!mesi ve toplu sözle!me hakkı” biçiminde
de"i!tirilmesi ve “Memurlar ve di"er kamu
görevlileri, toplu sözle!me yapma hakkına
sahiptirler” fıkrasının eklenmesi (m. 53/3);
Madde 128/2’ye, “Ancak, mali ve sosyal haklara
ili!kin toplu sözle!me hükümleri saklıdır”
cümlesinin eklenmesi.
Grev hakkı ve lokavt: “Toplu i! sözle!mesinin
yapılması sırasında, uyu!mazlık çıkması halinde
i!çiler grev hakkına sahiptirler.” (m. 54/1)

Sosyal güvenlik: “Herkes, sosyal
güvenlik hakkına sahiptir.” (m. 48)

Sosyal güvenlik hakkı: “Herkes, sosyal güvenlik
hakkına sahiptir.” (m. 60/1)

Sa!lık hakkı: Öznesi “herkes” olarak
tanımlanan “Sa"lık hakkı” (sadece
ba!lıkta, m. 49)

Sa!lık, çevre ve konut; Sa!lık hizmetleri ve çevrenin
korunması: “Herkes, sa"lıklı ve dengeli bir çevrede
ya!ama hakkına sahiptir.” (m. 56/1)
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56. maddenin, öznesi “herkes” olmak üzere tanıdı!ı bu hakkın adı nedir?
Sa!lık hakkı mı? Çevre hakkı mı? Sa!lık ve çevre hakkı mı? Ya#ama hakkı mı? Çevre, hem “sa!lıklı” ve hem de “dengeli” mi olacaktır? Danı#ma Meclisi’nin yazdı!ı,
maddenin bu bölümüne ili#kin “Vatanda!ın korunmu! çevre !artlarında beden ve ruh
sa"lı"ı içinde ya!amını sürdürmesini sa"lamak Devletin ödevidir” yolundaki tek cümlelik gerekçede, bu sorulara açıklık kazandıracak hiçbir ipucu yoktur. Ba#arısız
madde metni ile gerekçesindeki belirsizli!e kar#ın, 56. maddede güvenceye alınan
hak, kanımca aynı zamanda “sa!lıklı” ve “dengeli” olması öngörülen bir çevrede
ya#ama hakkıdır ve bu hak, “sa!lıklı ya#ama hakkı”nı da kapsar.
A#a!ıda de!inece!im gibi, “hak” temelli boyutlarıyla sınırlı olarak de!erlendirdi!im bu kuralların a#a!ıda de!indi!im “program” nitelikli bölümleri de bulunmaktadır ve bu yönden iki Anayasa arasında önemli farklar vardır. Öte yandan, “hak” temelli kurallar olma açısından aralarında herhangi bir fark görülmemekle birlikte, gerek özneler gerekse maddi içerik yönlerinden çok önemli farkların bulundu!u haklar da vardır ve ilk sırada, yukarıda yapılan de!i#iklikleri de
kapsamak üzere ayrıca inceledi!im sendikal haklar gelmektedir.
2. Program Nitelikli Kurallara Toplu Bakı"
Daha önce de belirtti!im ve çizelgeler kar#ıla#tırıldı!ında da görülebilece!i gibi,
1961 ve 1982 Anayasalarında aynı zamanda hak temelli ve program nitelikli olmak
üzere güvenceye ba!lanıp düzenlenen haklar vardır ve bu da, sosyal hakların do!ası
gere!i ola!andır. Kimi sosyal hakları “hak” olarak anayasal güvenceye almakla yetinip korunması, geli#tirilmesi ve gerçekle#tirilmesi için devlete yükümlülük getirilmemesi, tanımlanan öznelerinin uygulamada eylemli olarak yararlanmalarını sa!layıcı çok boyutlu önlemler alınmasının öngörülmemesi dü#ünülemez.
Her #eyden önce, her iki boyutuyla anayasal güvenceye ba!lanan sosyal haklar
için, yalnızca “olumlu edim” gerektirdi!i ileri sürülerek do!rudan uygulanabilirli!inin ve öznelerince dava edilebilirli!inin bulunmadı!ını savunmanın, devletten
“emir kipi”yle önlemler almasını isteyen Anayasa’nın yanı sıra, sosyal insan hakları alanındaki geli#melerle de (Gülmez, 2011b: 3142-3154) ba!da#madı!ı açıktır.
Kaldı ki, “hak” olarak açıkça anayasal güvenceye alınmamı# olsa da, tüm sosyal
hakların dava edilebilir bir “asgari özü” vardır.
1961 Anayasası’nın devlet için yükümlülükler öngören “program” nitelikli kurallarından üçü, 1982’deki benzerlerinden farkını açıkça ortaya koymaktadır.
1961’in, 1982’de benzeri/kar#ılı!ı bulunmayan ve insan haklarının ve dolayısıyla
sosyal hakların özündeki etik de!eri vurgulayan yakla#ımının somut örnekleri
olarak önem ta#ıdı!ını dü#ündü!üm üç maddesinden birincisi, “$ktisadi ve Sosyal
Hayatın Düzeni” kenar ba#lıklı 41. maddedir. Bu maddede; devletçe “herkes için
insanlık haysiyetine yara!ır bir ya!ayı! seviyesi sa!lanması amacı” gözetilmesi
öngörülmü#tür. Aynı anlatım/amaç, “Ücrette Adalet Sa"lanması” ba#lıklı 45. maddede, bu kez devletten yerine getirmesi istenen olumlu bir edim olarak #öyle yinelenmi#tir: “Devlet, çalı#anların (…) insanlık haysiyetine yara!ır bir ya!ayı! seviyesi sa!lamalarına elveri#li adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.”
“Ücret eme!in kar#ılı!ıdır” diyen 1982 Anayasası ise, “adaletli ücret”in
amacından söz etmeksizin, çalı#anların “yaptıkları i#e uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri”ne de!inmekle yetinmi#tir.
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Çizelge 2: 1961 ve 1982 Anayasalarında Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Bölümlerinde Yer Alan “Program” Nitelikli Kurallar
1961 Anayasası

1982 Anayasası

Çalı!ma ve sözle!me hürriyeti: “Devlet,
özel te!ebbüslerin milli iktisadın gereklerine
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini,
güvenlik ve kararlılık içinde çalı!masını
sa"layacak tedbirleri alır.” (m. 40/3)

Çalı!ma ve sözle!me hürriyeti: “Devlet, özel
te!ebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık
içinde çalı!masını sa"layacak tedbirleri alır.” (m.
48/2)

"ktisadi ve sosyal hayatın düzeni: “#ktisadi
ve sosyal hayat, adalete, tam çalı!ma
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine
yara!ır bir ya!ayı! seviyesi sa"lanması
amacına göre düzenlenir.” (m. 41/1)
Çalı!ma hakkı ve ödevi: “Devlet,
çalı!anların insanca ya!aması ve çalı!ma
hayatının kararlılık içinde geli!mesi için,
sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle
çalı!anları korur, çalı!mayı destekler;
i!sizli"i önleyici tedbirleri alır.” (m. 42/1)

Çalı!ma hakkı ve ödevi: “Devlet, çalı!anların hayat
seviyesini yükseltmek, çalı!ma hayatım geli!tirmek
için çalı!anları korumak, çalı!mayı desteklemek ve
#!sizli"i önlemeye elveri!li ekonomik bir ortam
yaratmak #çin gerekli tedbirleri alır.” (m. 49/2)
2001’de, 2. fıkraya ekleme: “…çalı!anları”
sözcü"ünden sonra “ve i!sizleri”
2001’de kaldırılan 3. fıkra: “Devlet, #!çi - i!veren
ili!kilerinde çalı!ma barı!ının sa"lanmasını
kolayla!tırıcı ve koruyucu tedbirler alır.”

Çalı!ma !artları: “Çocuklar, gençler ve
kadınlar, çalı!ma !artları bakımından
özel olarak korunur.” (m. 43/2)

Çalı!ma !artları ve dinlenme hakkı: “Küçükler ve
kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizli"i olanlar çalı!ma
!artları bakımından özel olarak korunurlar.” (m.
50/2)

Ücrette adalet sa#lanması: “Devlet,
çalı!anların yaptıkları i!e uygun ve
insanlık haysiyetine yara!ır bir ya!ayı!
seviyesi sa"lamalarına elveri!li adaletli
bir ücret elde etmeleri için gerekli
tedbirleri alır.” (m. 45)

Ücrette adalet sa#lanması: “Ücret eme"in
kar!ılı"ıdır.
Devlet, çalı!anların yaptıkları i!e uygun adaletli bir
ücret elde etmeleri ve di"er sosyal yardımlardan
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal
durumu göz önünde bulundurulur.” (m. 55/1-3)
2010’da, 3. fıkraya ekleme: “…tespitinde”
sözcü"ünden sonra, “çalı!anların geçim !artları ile”

Sosyal güvenlik: “Bu hakkı sa"lamak için Sosyal güvenlik hakkı: “Devlet, bu güvenli"i
sosyal sigortalar ve sosyal yardım
sa"layacak gerekli tedbirleri alır ve te!kilatı kurar.”
te!kilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin (m. 60/2)
ödevlerindendir.” (m. 48/1, 2. cümle)
Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması
gerekenler: “Devlet, harp ve vazife !ehitlerinin dul
ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda
kendilerine yara!ır bir hayat seviyesi sa"lar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına
intibaklarını sa"layıcı tedbirleri alır.
Ya!lılar, Devletçe korunur. Ya!lılara Devlet yardımı
ve sa"lanacak di"er haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma
kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli te!kilat ve tesisleri kurar veya
kurdurur.” (m. 61/1-5)
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Çizelge 2: 1961 ve 1982 Anayasalarında Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
Bölümlerinde Yer Alan “Program” Nitelikli Kurallar (devam)
1961 Anayasası

1982 Anayasası

Sa!lık hakkı: “Devlet, herkesin beden
ve ruh sa!lı!ı içinde ya"ayabilmesini ve
tıbbî bakım görmesini sa!lamakla
ödevlidir.” (m. 49/1)
(Not: 2. fıkra konut ile ilgili)

Sa!lık, çevre ve konut; Sa!lık hizmetleri ve çevrenin
korunması: “Çevreyi geli"tirmek, çevre sa!lı!ını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve
vatanda"ların ödevidir.”
“Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sa!lı!ı
içinde sürdürmesini sa!lamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, i"birli!ini
gerçekle"tirmek amacıyla sa!lık kurulu"larını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa!lık
ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
denetleyerek yerine getirir.
Sa!lık hizmetlerinin yaygın bir "ekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel sa!lık sigortası
kurulabilir.” (m. 56/2-5)

Ö!renimin sa!lanması: “Halkın ö!renim E!itim ve ö!renim hakkı ve ödevi: “Devlet, maddî
ve e!itim ihtiyaçlarını sa!lama Devletin imkânlardan yoksun ba"arılı ö!rencilerin,
ba"ta gelen ödevlerindendir.” (m. 50/1) ö!renimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve
ba"ka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet,
“Devlet, maddî imkânlardan yoksun
ba"arılı ö!rencilerin, en yüksek ö!renim durumları sebebiyle özel e!itime ihtiyacı olanları
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” (m. 42)
derecelerine kadar çıkmalarını sa!lama
amacıyla burslar ve ba"ka yollarla gerekli
yardımları yapar.”
“Devlet, durumları sebebiyle özel
e!itime ihtiyacı olanları, topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır.” (m. 50)
Sa!lık hakkı: “Devlet, yoksul veya dar
gelirli ailelerin sa!lık "artlarına uygun
konut ihtiyaçlarını kar"ılayıcı tedbirleri
alır.” (m. 49/2)

Konut hakkı: “Devlet, "ehirlerin özelliklerini ve çevre
"artlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut
ihtiyacını kar"ılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu
konut te"ebbüslerini destekler.” (m. 57)

Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin
sınırı: “Devlet, bu Bölümde belirtilen
iktisadî ve sosyal amaçlara ula"ma
ödevlerini, ancak iktisadî geli!me ile malî
kaynaklarının yeterli"i ölçüsünde yerine
getirir.” (m. 53)

“Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile
belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın
korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterlili!i
ölçüsünde yerine getirir.” (m. 65)

Sosyal ve ekonomik hakların sınırı

2001 de!i"ikli!i: Devletin iktisadî ve sosyal
ödevlerinin sınırları
“Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile
belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına
uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının
yeterlili!i ölçüsünde yerine getirir.” (m. 65)

Açıklama: Çizelgede yer alanlar dı"ında, 1961 Anayasası’nda; “ailenin korunması” (m. 35/2),
“kooperatifçili!i geli"tirme” (m. 51) ile “tarımın ve çiftçinin korunması” (m. 52) konularında
da, devlete “tedbirler alma” yükümlülü!üne yer verildi.
1982 Anayasası’nda ise; “tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalı"anların korunması”
(m. 45), “yabancı ülkelerde çalı"an Türk vatanda"ları” (m. 62) ile “sanatın ve sanatçının
korunması” (m. 64) konularında da “tedbirler alma” yükümlülü!ü içeren kurallar
bulunmaktadır.
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Yine, –1961’in do!rudan söz etmedi!i– “asgari ücretin saptanması” konusunda, arka plandaki ekonomik programın etkisini yansıttı!ını dü#ündü!üm, “ülkenin ekonomik ve sosyal durumu(nun) gözönünde bulundurul(ması)”nı zorunlu
tutan bir düzenleme yaptı. 2010’da, 55. maddenin 3. fıkrasına, “…tespitinde” sözcü!ünden sonra, “çalı!anların geçim !artları ile” ibarelerinin de eklenmesiyle, yalnızca ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alma zorunlulu!u yumu#atıldı. Buna kar#ılık 1982 Anayasası devlete, 1961’in öngörmedi!i “çalı#anların
(…) di"er sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri al(ma)” ödevi de
vermi#tir. 1961 Anayasası’nda, anlatım farklı olmakla birlikte özünde aynı yakla#ımı yansıtan bir ba#ka düzenleme de, “Çalı!ma Hakkı ve Ödevi”ne ili#kin 42.
maddenin 2. fıkrasında öngörülmü#; “devlet çalı!anların insanca ya!aması (…)
için önlemler alır” denilmi#tir. Ayrıca, devlete açık ve do!rudan buyruk veren bu
düzenlemede, çalı#anları korumaya yönelik önlemlerin “sosyal, iktisadi ve mali”
nitelikli olmak üzere çok yönlü oldu!u belirtilmi#tir.
Kanımca 1961 Anayasası’nın, 1982’den farklı biçimde, bu maddelerde “insanlık haysiyeti”nden, bunun gerektirdi!i “ya#ayı# seviyesi”nden ve “insanca ya#ama”dan söz etmi# olması, genel olarak insan hakları ve özel olarak da sosyal
haklar konusunda benimsedi!i yakla#ımın yansımasından/sonucundan ba#ka bir
#ey de!ildir. Bununla birlikte 1961 Anayasası’nın, özellikle devleti sa!lamakla yükümlü tuttu!u ya#am düzeyinin insan onuruna yara#ır olmasını ve çalı#anların da
insanca ya#amasını öngören bu kurallarının, yukarıda de!indi!im 53. maddeden
ba!ımsız de!erlendirilemeyece!i açıktır.
1982 Anayasası’nın ilk metninde, çalı#ma hakkı ve ödevinin program nitelikli
bölümü konusunda 1961’e benzer bir içerikle düzenleme yapılmı# olmakla birlikte, i#sizli!in önlenmesine ili#kin düzenlemede, 1961’den farklı olarak, 24 Ocak
istikrar önlemlerini ça!rı#tıran bir yakla#ım benimsendi!i söylenebilir. Devlete
yalnızca “çalı#anlar”ı koruma ödevi veren 1961’de, i#sizlerin korunmasından söz
edilmeksizin “i!sizli"i önleyici tedbirleri alır” denilmi# iken, yine i#sizlerin korunmasına yer vermeyen 1982’nin ilk metninde, daha esnek bir dille “i!sizli"i önlemeye elveri!li ekonomik bir ortam yaratmak (…) için gerekli tedbirleri alır” denilmi#tir.
Devletin i!sizleri koruma ödevi ise, 2001 de!i#ikli!inde maddeye eklenmi#tir.
1982 Anayasası’nın olumlu bir kuralı, devletçe “çalı#ma #artları bakımından
özel olarak koru(nması)” öngörülen ki#i kesimleri arasında 1961’in öngörmedi!i
“bedenî ve ruhî yetersizli!i olan” ki#ilere de yer vermi# olmasıdır. Yine, 1961’de
benzeri bulunmayan ayrıntılı bir düzenleme, sosyal güvenlik hakları çerçevesinde, “sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken” ki#i kesimlerine
ili#kindir. Devletin her bir kesime ili#kin yükümlülü!ünün ayrıca belirtildi!i bu
ki#iler; “harp ve vazife #ehitlerinin dul ve yetimleri”, “malûl ve gaziler”, “sakatlar”, “ya#lılar” ve “korunmaya muhtaç çocuklar”dır. 2010’da 10. maddeye eklenen bir olumlu ayrımcılık fıkrasıyla da, bu ki#ilere yönelik önlemlerin “e#itlik ilkesine aykırı sayılma(ması)” öngörülmü#tür.
1961 ve 1982 Anayasaları arasında, hak temelli düzenleme yönünden kimi
farkların bulundu!u sa!lık hakkı alanında, program temelli kurallarda da önemli farklar vardır. 1961’de, sa!lık hakkının içeri!i, yalın bir anlatımla, “herkesin
beden ve ruh sa!lı!ı içinde ya#ayabilmesi ve tıbbî bakım görmesi” biçiminde
belirlenmi#tir. Sa!lık hakkının, yukarıda sıraladı!ım çe#itli sorulara yol açabilen
bir dille, “sa!lıklı ve dengeli bir çevrede ya#ama hakkı” biçiminde tanımlandı!ı
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1982’de ise, hakkın “sa!lıklı ya#ama hakkı” boyutunun içeri!i/ö!esi, “sa!lık kurulu#larını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenle(me)” görevi verilen
devletin, söz konusu tek elden planlama düzenlemesinin amaçlarından biri olarak yer almı#tır. Daha açık bir anlatımla, sa!lıklı ya#ama hakkının içeri!ini belirleyen ö!elerden –ve ku#kusuz devletin yükümlülüklerinden– biri, 1961’de de
yer alan “herkesin hayatını, beden ve ruh sa"lı"ı içinde sürdürmesini sa"lamak”tır.
Ancak 1982 Anayasası’nda, 1961’de olmayan çevre konusunda, hem devlete ve
hem de vatanda#lara ödev verilmi#; “sa!lıklı” ve aynı zamanda “dengeli” bir
çevrede ya#ama hakkının gerçekle#tirilmesine yönelik ödevin içeri!i/konusu da,
“çevreyi geli#tirme, çevre sa!lı!ını koruma ve çevre kirlenmesini önleme” olarak
sıralanmı#tır. 1982’nin bir ba#ka yenili!i de, “sa!lık hizmetlerinin yaygın bir
#ekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sa!lık sigortası kurulabil(mesinin)”
öngörülmesidir.
1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki bir ba#ka fark, konut hakkı konusundadır.
1961’de, kenar ba#lı!ı “sa!lık hakkı” olan 49. maddede, devlete, “konut ihtiyaçlarını kar#ılayıcı tedbirleri al(ma)” ödevi verilirken, 1982’de de kenar ba#lı!ı “konut hakkı” olmakla birlikte, “hak” temelli de!il, yine “program” nitelikli bir düzenleme yapıldı; ne amacından, ne de hakkın –örne!in önceli!i bulunan– öznelerinden söz edildi. Dolayısıyla aralarındaki temel fark, önlem alma yükümlülü!ünün amaç ve önceliklerindedir. Bu da, her iki Anayasa arasında genelde var olan
yakla#ım farkıyla ilgilidir. Konut gereksiniminin kar#ılanmasında, 1961’in önceli!i “yoksul veya dar gelirli aileler”dir ve konutların “sa!lık #artlarına uygun” olması gerekir. 1982 ise, bu gereksinimin “#ehirlerin özelliklerini ve çevre #artlarını
gözeten bir planlama çerçevesinde” kar#ılanmasını öngörmekle yetinmi#, ayrıca
devletin “toplu konut te#ebbüslerini destekle(mesini)” istemi#tir.
IV. SOSYAL DEVLETE VE HAKLARA !L!$K!N ÖNER!LER
Özellikle son on yılda taslak, tasarı, rapor, görü#, öneri vb. adlarla farklı meslek
kurulu#larının, emek ve sermaye örgütlerinin, sivil toplum kurulu#larının ve partilerin deste!inde ve/yada öncülü!ünde, birlikte yada ayrı ayrı yapılan/yaptırılan/
katkı sa!lanan kimi çalı#malarda da görüldü!ü gibi, sosyal devlet ve sosyal haklar
için Anayasa düzeyinde farklı ideolojik yakla#ımlara ko#ut olarak farklı önerilerde
bulunulması olanaklıdır, ola!andır ve yararlıdır. Kimileri yazarlarınca “renksiz”
yada “ideolojisiz” oldu!u ileri sürülen ama gerçekte adı belirtilmeyen –yeni içeri!iyle– liberal ideolojiyi benimseyen bu çalı#maların büyük bir bölümünde, asgari
çerçeve olarak sosyal insan hakları ulusalüstü hukukunun temel alındı!ı söylenemez. Hatta kimilerinin, Türkiye’nin onayladı!ı sosyal hakları güvenceleyen
sözle#melerden bile haberi yoktur, varsa da –sanıyorum ulusal mevzuatçı yakla#ım nedeniyle– görmezlikten geldi!i yada önemsemedi!i açıktır. Oysa kanımca,
sosyal hakların asgari anayasal çerçevesi belirlenirken, sosyal insan hakları ulusalüstü hukuku, asgari çerçeve ve dayanak olarak, Anayasa gere!i “yeni Anayasa”
gündeminin ilk sırasında yer almalıdır.13
13

Bu arada anımsatmakta yarar görüyorum: 1982 Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” ba#lıklı "kinci Kısmının “genel hükümler”e ili#kin “genel gerekçe”sinin ilk paragrafında; temel haklar alanında esinlendi!i uluslararası kaynaklar olarak, “…özellikle
1948 Birle#mi# Milletler "nsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 "nsan Haklarının
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1. Önerilere !li"kin Genel Anımsatmalar ve Önerilerin Dayana#ı
Anımsatmak istedi!im ilk nokta #udur: Sosyal hakların, tümü için geçerli toptancı
bir yakla#ımdan uzak durarak, hiç olmazsa asgari özleri için yargı organları önünde ileri sürülebilmelerinin sa!lanması, öncelikle, 1961 Anayasası’dan beri “temel”
nitelemesiyle yapılan düzenlemelerin gere!idir. Hak ve özgürlüklerin “temel” olmasının anlamı, Anayasa düzeyinde “hukuksal” güvenceye alınmı# olmasıdır.
Önünde “temel” nitelemesi bulunan hak ve özgürlükler, ne birer “duyuru”, ne
“ahlaki ödev” yada “siyasal vaad”, ne de gerçekle#tirilmeleri ancak siyasal iktidarlarca belirlenen ve uygulanan ekonomik ve sosyal politikalara ba!lı “program
açıklamaları”dır. Hak, tanımı gere!i öncelikle hukuksal güvenceyi içerir; güvence
yoksa, haktan söz edilemez. Hukuksal güvence ise, gerekli olan anayasal ve yasal
düzenlemeler yapmanın ötesinde, hakkın çi!nenmesi ve/yada kullanma ve yararlanmanın tümüyle ve/yada kısmen engellenmesi ve sa!lanmaması durumunda,
ma!dur olan anayasal öznesinin yargı önünde ileri sürebilmesini içerir. Sosyal
hakların genellikle devletçe alınması öngörülen önlemlerde somutla#an “ödevler”
olarak kaleme alınmı# olmasına, sosyal insan hakları uluslararası hukukunun sa!ladı!ı hukuksal güvencenin ki#i hakları için öngörülenden farklı olu#una, daha
açık bir deyi#le denetim sisteminin –çok da örne!i bulunmayan– “yargısal” nitelik
ta#ımayı#ına dayanarak hakkın varlı!ına, bireylerce ileri sürülebilmesine ve özellikle de “asgari özü”nü kapsamak üzere tüm bile#enleriyle dava edilip yargılanabilirli!ine tümden kar#ı çıkmak kabul edilemez.
Çünkü sosyal hakların devlet için içerdi!i yükümlülükler, genellikle ki#i haklarında oldu!u gibi tek boyutlu/düzeyli de!ildir. Sosyal hakların, sendikal özgürlükler gibi yargılanabilirlik yönünden duraksama ve tartı#ma konusu edilmeyen bazı
çokku#aklı örneklerinin dı#ında, içerdi!i yükümlülüklerin özde# ve/yada tek boyutlu/düzeyli oldu!unu dü#ünüp/ileri sürüp yararlanılmasını yasama ve yürütmenin
izleyece!i ekonomik ve sosyal politikalara, kısacası “siyasal takdir”e ba!lamak ve
bunu da erkler ayrılı!ı ilkesiyle açıklamak, daha açık bir deyi#le “öznel” bir hak niteli!i ta#ımadıkları için do!rudan uygulanabilir ve yargılanabilir olmadıklarını savunmak, ö!retide çok sayıda yanda#ı olmakla birlikte, artık Türkiye için ulusalüstü
nitelik kazanmı# olan sosyal insan hakları uluslararası hukukunda benimsenip
izlenen baskın bir yakla#ım de!ildir. Yargılanabilirli!in ba!da#madı!ı ileri sürülen
“demokrasi” de, “sosyal” de!il olsa olsa “biçimsel” demokrasi sayılabilir.
Vurgulamak istedi!im ikinci noktaya gelince; 2000’li yılların ikinci onyılının
ba#larında, sosyal devlet ve sosyal haklar konusunda Anayasa’da yapılacak yeni düzenlemelerde yada Eylül 2011’de resmen ba#latılan “yeni Anayasa” hazırlama giri#imlerinde, yani ister de!i#iklik ister yenileme/yeni bir Anayasa yazma olsun, gerek
insan hakları ö!retisindeki bu de!i#imin ve gerekse sosyal insan haklarının bir yanve Temel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözle#mesi(nin) göz önünde tutulmu#” oldu!u belirtilmi#tir. Genel gerekçedeki bu genel yollama nedeniyle olsa gerek,
madde gerekçelerinin hiçbirinde "HEB ve "HAS’ı anan benzer bir özel gönderme
yapılmamı#tır.
Ku#kusuz, yeni Anayasa sürecinde göz önünde tutulması gereken insan hakları sözle#meleri ve denetim organlarının kararları, 1980’li yıllara oranla çok geli#ti ve Türkiye’yi hukuksal olarak ba!layanlar listesi de çok zenginle#ti. Dolayısıyla, Yeni Anayasa tasla!ını
yazanlar, "nsan Hakları Avrupa Sözle#mesi ve Mahkemesi kararları ile sınırlı bir yakla#ım
içinde olmamalıdır.
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dan pozitif hukuk ile içtihatlardan olu#an içeri!inin ve öte yandan “yargı benzeri”
eksik yaptırımlı yöntemlerle de olsa dava edilebilirlik ve yargılanabilirli!i alanında
uygulamada gerçekle#tirilen ilerlemelerin göz ardı edilmemesi gerekti!idir.
Amaç ve araçlarıyla sosyal devlete ili#kin ilkesel önerilerin hukuksal dayana!ının,
“asgari çerçeve” olarak Türkiye’yi ba!layan Sosyal "nsan Hakları Ulusalüstü Hukuku oldu!unu yineliyorum. Önerilerin ortak hedefi, örnekleri hazırlanan bazı taslak, tasarı yada raporlarda görülen sosyal devlet ilkesini, S"HUH’dan aldı!ı özünden uzakla#tırıcı yakla#ım ve politikalara olanak verilmemesi ve geleneksel yakla#ımın sosyal haklardan do!an yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda
siyasal iktidarlara tanıdı!ı –65. maddede somutla#an– geni# takdir yetkisinin
sınırlarının açıklıkla belirtilmesidir.
Hakların niteli!indeki farklılık ile güçler ayrılı!ı ilkelerine dayandırılan ve devletin üstlendi!i olumlu yükümlülükleri titiz biçimde irdelemeyen güçlü bir ö!retiyle de desteklenen geleneksel yakla#ımın de!i#mesindeki ve yeni kuramsal temellendirmelerin denetim organlarının içtihatlarına yansımasındaki ana etken,
1980’li yıllardan ba#layarak sosyal devleti çökermek üzere uygulanan ve 1990’larda
e#itsizlikleri derinle#tiren acımasız sosyal sonuçları tüm çıplaklı!ıyla görülen ekonomik ve ticari küreselle#me, ultra liberal politikalardır. "nsan haklarında ideolojik kar#ıtlı!ın egemen oldu!u So!uk Sava# döneminin sona ermesine de!in “insan
onuru”nu ki#isel ve siyasal insan haklarıyla sınırlı gören geleneksel yakla#ıma,
bölünmezlik ve kar#ılıklı ba!ımlılık ilkelerini benimseyen ve yeni bir yakla#ımla
raporlarını inceledikleri devletlerin sosyal haklarda üstlendikleri yükümlülüklerinin salt “normatif yükümlülük” ile sınırlı görülemeyecek üç boyutunun bulundu!unu savunan az sayıda bilim insanı ele#tiriler yöneltmeye ba#ladı. Bu ele#tirilerin, bir yandan ki#i haklarını güvenceye alan sözle#melerin onay ko#ullu denetim organlarının kararlarına evrimci bir yakla#ımla yansıma sürecinin ba#laması
yada denetim organlarının yargılanabilirlik yönündeki kararlarını yüreklendirmesi, öte yandan da maddi içerikleri geli#tirilen sosyal haklar alanında uzun bir
hazırlık döneminin ardından yakınmalara dayalı yarı-yargısal denetim sistemleri
olu#turulmasını öngören düzenlemeler yapılması, geleneksel uluslararası hukuk
anlayı#ından kopu# sürecinin somut belirtilerini olu#turdu.
Aslında vurgu/anımsatma gerektirmeyen bir ba#ka nokta da #udur: Sosyal hakların uygulamada gerçekle#tirilmesi ve hak öznelerinin eylemli olarak yararlanacakları normlara dönü#ebilmesi için, hukukun güçlü, açık ve yaptırımlı deste!ine
gereksinim bulundu!u, devletin sosyal haklar alanındaki normatif yükümlülü!ünün güçlendirilmesi, ancak bunun “biçimsel” yükümlülükle sınırlı kalmayıp eylemli yararlanmayı da kapsaması, bunu sa!lamanın hukuksal yollarından biri olarak dava edilebilirli!in açıkça öngörülmesi, daha do!rusu kapsadı!ının anla#ılması, kabul edilmesi ve Anayasa’da öngörülmesi gerekti!i ku#kusuzdur.
"#te sosyal hakların öznelerince yargı yerlerinde ileri sürülebilmesi, e#itlik ko#ulları içinde eylemli yararlanmanın onsuz olmaz ko#ul ve araçlarından biridir. Ulusalüstü ortak hukukun bu alanda benimsedi!i olumlu yakla#ım, altı çizilmesi gereken
bir noktadır. ESKH Komitesi’nin Türkiye’ye yönelik istem ve tavsiyeleri arasında
ESKHU Sözle#mesi’nin “biçimsel” güvencesindeki sosyal haklardan somut olarak
yararlanıldı!ının kanıtı olan mahkeme kararlarından örnekler istemesi ve yargı erki
görevlilerinin bu konuda e!itilmeleri (yani sosyal insan hakları e!itimi yapılması)
gerekti!inin anımsatılması son derece önemlidir (NU, 2005: 10-24 ve 121-122; NU
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HRI, 2008). Devlet, sözle#meden do!an bu yükümlülü!ünü yerine getirmek için bu
yönde somut adımlar atmak, ilk derece ve yüksek yargı yerlerimiz de, hukuk devletinin gere!i olarak bu geli#meleri görmezlikten gelmemek zorundadır.
Ne var ki, yakla#ım ve ilkeleri ile sosyal devlete ili#kin somut önerilerin –
tümünün de!il bir bölümünün bile– gerçekle#me #ansının, ancak eme!in, örgütlü
ve örgütsüz tüm kesimlerince gerekti!inde do!rudan eylemle desteklenerek etkin
biçimde savunulmasına ba!lı oldu!unu, açık yüreklilikle ba#tan belirtmeliyim.
"çinde “sosyal” sözcü!ünün bile geçmedi!i neo-liberal Anayasa raporlarının kol
gezdi!i, sosyal devleti gündemine almayan Anayasa toplantılarının yapıldı!ı bir
ortamda, öncelikle örgütlü emek süreci yakından izleyip a!ırlı!ını duyurmadıkça,
bunun için de 2011 1 Mayısındaki “sosyal” dayanı#ma “siyasal” dayanı#maya dönü#medikçe (Gülmez, 2011: 7),14 sosyal devlet ancak hükümetlerin ve politikacıların dilinde sosyal insan hakları ulusalüstü hukukundaki özünden uzak ve çarpıtılmı# bir propaganda aracı olarak kalmaya mahkumdur.
Sosyal hakların birey ve örgüt olarak tüm –özellikle birincil– hak özneleri, anayasalla#masında birincil etken olamadıkları 1961 Anayasası’nda ilk kez güvenceye
alınan sosyal devlet ve sosyal hakların çok geçmeden “geldi!i gibi gitme” sürecine
girdi!ini ve 1982’de de sermayenin belirleyici rol oynadı!ını, dolayısıyla a#a!ıda
dile getirdi!im somut önerilerin hükümet(ler)in lütfuyla gerçekle#meyece!ini, hiç
ama hiç unutmamalıdır.
Ayrıca son nokta olarak; “ders çıkarılır mı yada çıkarılmı# mıdır” bilmem ama,
2010 Anayasa de!i#ikliklerinde kamu görevlilerine tanındı!ı ileri sürülen “toplu
sözle#me hakkı”na ili#kin düzenlemenin, daha ilk taslak a#amasında belirtti!im
gibi, grevin yasaklandı!ı toplu pazarlık rejimlerinde uygulanan “zorunlu uzla#tırmalı/hakemli” bir sistem oldu!unun yanda#larınca anla#ılması için vaadedilen tarihten çok sonra ancak 2012’nin 4 Nisanında yapılabilen yasa de!i#ikli!iyle
kullandırıldı!ını ve “ilk tarihsel toplu sözle#me süreci”nin de, ancak 29 Mayıs 2012
tarihli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanabildi!ini anımsatmak
isterim.
Kapitalist sistemin geçerli oldu!u serbest piyasaya dayalı bir ekonomik düzende de uygulanabilece!ini,15 uygulanması gerekti!ini dü#ündü!üm sosyal devlete
ve sosyal haklara ili#kin anayasal düzenlemelerde, “ileri” anlamında “yeni” Anayasa’da temel alınmasını önerdi!im –kimileri benzer yada farklı bir dille bazı Anayasa öneri ve raporlarında da yer alan– yakla#ım, ilke ve düzenlemeleri, yöntemsel
kolaylık sa!layaca!ı dü#üncesiyle, 1982 Anayasası’nın sistemati!ini izleyerek iki
14

1 Mayıs 2011 Taksim dayanı#masının, siyasal dayanı#maya dönü#mesi bir yana, bir günlük biçimsel yönüyle bile ertesi yıl gerçekle#tirilemedi!ini (Çalı#ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’in “sürpriz konuk” olarak Memur-Sen ve Hak-"#’in Ankara/Tando!an
mitinginde bir konu#ma da yaptı!ını) anımsatmaya gerek yok, sanırım!

15

Bu konuda, örne!in ESKH Komitesi’nin 1990 tarihli ve 3 sayılı Genel Yorum kararında;
ESKHU Sözle#mesi’nin siyasal yada ekonomik sistemler açısından yansız (neutre) oldu!u,
ilkelerinin “münhasıran” bir sosyalist yada kapitalist, karma, planlı yada liberal ekonomi
sisteminin yada ba#ka bir anlayı#ın varlı!ı temeline dayandı!ı görü#lerinin geçerli olmadı!ı vurgulanmı#tır. Komiteye göre, sözle!mede tanınmı! olan haklar, çok farklı ekonomik yada siyasal sistemler çerçevesinde sa"lanmaya elveri!lidir. Bunun tek ko#ulu,
özellikle sözle#menin ba#langıcında vurgulandı!ı gibi, iki ku#ak insan haklarının
kar#ılıklı ba!ımlılı!ı ve bölünmez niteli!inin söz konusu sistem(ler)de tanınmı# olmasıdır (NU, 2008: Paraf. 8).
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ana ba#lıkta sunaca!ım: Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümü dı#ındaki
ilkeler ve kurallar ile bu bölümdeki ilkeler ve kurallar.
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Bölümü Dı"ındaki
!lke ve Kurallara !li"kin Öneriler
“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünden önce, Anayasa’nın di!er
tüm bölümlerinde yer alan sosyal haklarla ilgili ilke ve kurallara ili#kin önerilerimi, Anayasa’nın sistemati!ine göre sıralayaca!ım.
a. “Genel Esaslar” Ba!lıklı Birinci Kısım
•

Sosyal devlet ilkesi (m. 2), sosyal hakları da kapsamak üzere insan hakları ulusalüstü hukuku dolayısıyla “zorunlu çekirdek” olarak gördü!üm (Gülmez,
2008: 4) “de"i!tirilemez ilkeler” arasında yer almayı sürdürmelidir.16 Özellikle:
!

Sosyal devlet ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarında oldu!u gibi “hukuk devleti” ile birlikte, onun kapsamı içinde yer aldı!ı ve gölgesinde kaldı!ı izlenimi do!urmayan bir anlatımla yazılmalı; 2. maddede öngörüldü!ü gibi,
düzenleme “...ve sosyal bir hukuk devletidir” biçiminde noktalanmamalı,
kısacası sosyal devlet ayrı bir ilke olarak ifade edilmelidir.17
De!i#tirilemez ilkeler konusunda 1961 Anayasası’ndaki yakla#ımın benimsenmesi varsayımında, bu yakla#ım do!al olarak sosyal devleti de
kapsayacaktır.
Ancak, Türkiye’nin gerek “üye devlet” gerekse “taraf devlet” olarak sosyal
insan hakları ulusalüstü hukukundan do!an yükümlülükleri göz önüne
alındı!ında, biçimsel olarak “de!i#tirilemezlik” güvencesi tanınmasa da insan haklarına saygılı/dayalı devlet, siyasal ço!ulculuk, hukukun üstünlü!ü
yada hukuk devleti, sosyal devlet ve e#itlik gibi evrensel de!er ve ilkeler,
Anayasa’da yer alması kaçınılmaz “zorunlu çekirdekler”dir.

!

Sosyal devletin amacının, Anayasa’ya açıkça yazılması gereken “sosyal adalet” ve “sosyal e!itli"i” sa!lamak, herkes için insan onuruna yakı#ır “insanca
çalı#ma”yı gerçekle#tirmek, ekonomik ve sosyal yönlerden güçsüz olanları
korumak oldu!u, sosyal insan hakları ulusalüstü hukukuna göndermede
bulunarak genel gerekçede yada madde gerekçesinde belirtilmelidir.

!

Sosyal devlet ile sosyal haklar arasında, devlete yükledi!i görevleri yerine
getirme ve yükümlülükleri gerçekle#tirme araçları olarak varolan do!al ba!lantı, genel gerekçede yada madde gerekçesinde açıkça belirtilmelidir.

•

“Devletin temel amaç ve görevleri” (m. 5), sosyal hakların gerçekle#tirilmesi yönünden ta#ıdı!ı önem nedeniyle daha açık ve kesin bir dille yazılmalıdır.

16

De!i#tirilemez ilkeler konusunda 1961 Anayasası’ndaki yakla#ımın benimsenmesi varsayımında, bu yakla#ım do!al olarak sosyal devleti de kapsayacaktır.

17

Sa!lam’ın, Anayasa Mahkemesi’nin sosyal devlet ilkesi konusunda verdi!i iptal kararlarında “sosyal devlet ilkesinden çok hukuk devleti ilkesinin egemen ol(du!u)” yolundaki
–kanımca– haklı ele#tirisi için bkz. Sa!lam (2008: 760-761).
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Gerekçede, hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleriyle ba!da#mayan her tür engelin kaldırılaca!ı; devletin yükümlülü!ünün, hak ve özgürlüklerden “sosyal
adalet ve sosyal e#itlik” gereklerince eylemli olarak yararlanılmasını sa!layıcı
somut önlemler alınmasını, düzenli biçimde “somut ilerlemeler gerçekle#tirilmesini” kapsayaca!ı belirtilmelidir. Bu nedenle de, devlete verilen görevler
ve alaca!ı yasal, yönetsel, sosyal, ekonomik vb. önlemler konusunda, “…
kaldırmaya, … hazırlamaya çalı#mak” gibi yükümlülükleri ertelemeye ve savsaklamaya elveri#li belirsiz yada esnek bir dil kullanılmamalı; bunun yerine,
ulusalüstü hukuka uygun bir yakla#ımla –1961 Anayasası’nda oldu!u gibi–
“kaldırır, hazırlar” ve “alır” denilmelidir.
•

“Kanun önünde e!itlik” ilkesi (m. 10), aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’nin
kararlarına egemen olan yakla#ım nedeniyle de (Gülmez, 2009: 556-584;
2010b: 217-265; 2011c: 51-84), “hukuksal/biçimsel” e#itli!in yanı sıra “eylemli/fiili/maddi/olgusal” e#itli!i de kapsamalı, herkesin tüm temel hak ve özgürlüklerden sosyal adalet ve e#itlik ilkeleri gere!ince yararlanmasını içeren açık
bir anlatımla yazılmalı, 1982’de Ba#langıçta yer alan bu ilkeye ilgili madde
metninde yer verilmelidir.
Kanımca, “ve benzeri nedenler” kapsamında oldu!una ku#ku bulunmamakla
birlikte, yasaklanan ayrımcılık nedenlerine cinsel yönelim ve kimlik, ya#, engel
ve etnik köken de eklenmelidir (Gülmez, 2011: 68-76).
Olumlu ayrımcılık, kadınların yanı sıra özel olarak korunan ki#i kesimleri için
de genel bir ilke olarak Anayasa güvencesinde kalmayı sürdürmeli, sosyal hakları da kapsadı!ı açıkça belirtilmelidir.
E#itlik ilkesinin, ayrımcılık yasa!ını kapsayan bütünselli!i içinde, tüm ekonomik ve sosyal haklardan eylemli biçimde yararlanmanın temel güvencesi olarak, yargı organları önünde ileri sürülebilirli!i, derhal ve do!rudan uygulanabilirli!i; bireysel ba#vurunun haklar yönünden uygulama alanının "HAS ile
sınırlı kalması (kalmayı sürdürmesi) durumunda da Anayasa Mahkemesi’nce
göz önünde bulundurulaca!ı gerekçede belirtilmelidir.

b. “Temel Haklar ve Ödevler” Ba!lıklı #kinci Kısmın
“Genel Hükümler” Ba!lıklı Birinci Bölümü
•

“Temel hak ve özgürlüklerin nitelikleri”ne (m. 12/1), insan haklarında bölünmezlik, bütünsellik ve kar!ılıklı ba"ımlılık ilkeleri de eklenmeli; madde gerekçesinde, insan onuruna içkin bu “evrensel” ilkelerin insan hakları uluslararası
hukukunun ve bütüncü yakla#ımın gere!i oldu!u için eklenmesinde zorunluluk görüldü!ü açıklanmalıdır.18

•

Hak ve özgürlüklerin Anayasa’da 1961’den beri “temel” sıfatıyla nitelendirilmesinin do!al gere!i olarak, sosyal hakların “dava edilebilirlik” ve “yargılanabilirlik” boyutunu da kapsamak üzere Anayasa düzeyinde hukuksal güvenceye ba!landı!ı gerekçede belirtilmelidir.

18
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Anayasa raporlarından kimilerinde (TBB, 2007; D"SK, 2009) bu ilkelere yer verilmi#tir.
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•

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının, ulusalüstü insan hakları hukukuna uygun olarak, “ancak kanunla” yapılabilece!ini öngören düzenlemenin (m.
13), do!al olarak üçüncü bölümdeki sosyal ve ekonomik hakları da kapsaması
kar#ısında, bölünmezlik ilkesinin gere!i olarak “yasa” dı#ında bir düzenlemeyle sosyal ve ekonomik haklara hiçbir yasak ve sınırlama konulamayaca!ı madde gerekçesinde belirtilmelidir.
Kanun hükmünde kararnamelerle bu alanda “istisnai” düzenlemeler yapma
yetkisi, bu önerilerle uyumlu kılınmalıdır.

c. “Temel Haklar ve Ödevler” Ba!lıklı #kinci Kısmın
“Siyasal Haklar ve Ödevler” Ba!lıklı Dördüncü Bölümü
•

“Vergi yükünün adaletli ve dengeli da!ılımı, maliye politikasının sosyal
amacıdır” diyen “vergi ödevi” ba#lıklı 73. maddenin 2. fıkrası, “sosyal adalet
ilkesi”ne yer veren ve öngörülen “sosyal amacı” gerçekle#tirme yükümlülü!ünün devlete dü#tü!ünü belirten bir anlatımla yazılmalıdır.

d. “Cumhuriyetin Temel Organları” Ba!lıklı Üçüncü Kısmın
“Yasama” Ba!lıklı Birinci ve “Yargı” Ba!lıklı Üçüncü Bölümleri
•

Uluslararası insan hakları sözle#melerinin iç hukuktaki de!eri ve etkisi konusunda, özellikle 90. maddenin son fıkrasında 1961’den beri süregelen iki cümle
ile 2004’te eklenen üçüncü cümleden olu#an düzenleme, gerekçesiyle birlikte
yeniden ve özenle kaleme alınmalıdır. 2004’teki eklemeyle, ö!retinin çok büyük bölümünün de benimsedi!i gibi, “usulüne göre yürürlü!e konulmu# uluslararası antla#malar”ın, yargı organlarınca önlerindeki uyu#mazlıkların çözülmesinde kendisiyle çatı#an/çeli#en yasalara öncelik tanıyarak “esas alınması”
öngörülmü# olmakla birlikte, her düzeydeki yargı organlarımızın –ve kamu
yetkililerinin– bu anayasal buyru!u yerine getirmemekte direnmeyi sürdürdü!ü bilinmektedir.
Yapılacak düzenlemede; Anayasa’nın öngördü!ü iki i#lemle iç hukukun
ayrılmaz parçasına dönü#türülen insan hakları sözle#melerinin yalnızca pozitif
metinlerinin de!il, aynı zamanda onları yorumlamaya yetkili denetim organlarının karar ve içtihatlarının da “kendili!inden” göz önüne alınarak “do!rudan” uygulanması öngörülmelidir. Bu yükümlülük, yalnızca yargısal uyu#mazlık durumunda yargı organlarını de!il, aynı zamanda yasama, yürütme ve
yönetimi (kamu yetkililerini) de kapsamalıdır.
Maddenin metni ve gerekçesi, çeli#kiye yol açacak de!i#ik kavramlar kullanılmaksızın, ku#kuya ve farklı yorumlara yer bırakmayan, onaylanan sözle#melerin uygulanması için iç hukukta “özel yasal düzenleme yapılması gerekti!i” yolunda ço!u kez ba#vurulan bir gerekçeye sı!ınılmasına olanak tanımayan açık ve özenli bir dille yazılmalıdır. 19

•

"nsan haklarının bölünmezli!i ilkesine ve insan haklarının ulusalüstü hukukta
öngörülen sınırlama ko#ullarına aykırı olması nedeniyle, TBMM’nin Bakanlar

19

Daha önce yayımladı!ım yazı ve makalelerde, öteden beri çok önemsedi!im madde
90/son fıkra konusundaki bu öneriye yer vermemi# olmama #a#ırdı!ımı itiraf etmeliyim!

77

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu

Kurulu’na kanun hükmünde kararnameler (KHK) çıkarma yetkisi verebilmesini öngören düzenlemede (m. 91); kapsam dı#ında tutulmayan, yani ekonomik
ve sosyal haklar konusunda KHK’lerle –do!al olarak yasak ve sınırlamaları da
kapsayan– “düzenleme” yapılmasına olanak veren ve farklı görü#ler ileri sürülmesine yol açan istisna kaldırılmalı, bu haklar da do!rudan yada dolaylı biçimde KHK’lerle düzenlenememelidir.20
KHK’lerle “düzenleme” yapma yetkisi “istisna” olarak tanınacaksa, sosyal hakların özne ve içeriklerine bu yoldan do!rudan yada dolaylı hiçbir yasak ve sınırlama konulamayaca!ı ve ancak varolan hakları özne ve içerikleri yönlerinden
geni#letip geli#tiren, devletin üstlendi!i anayasal görev ve yükümlülüklerin “gerçekle#tirilmesini” sa!layan düzenlemeler yapılabilece!i açıkça belirtilmelidir.
•

2010 de!i#ikli!iyle, yargı yetkisini “idarî eylem ve i!lemlerin hukuka uygunlu"unun denetimi ile sınırlı” tutarak, yönetsel yargı için do!rudan ve kesin bir “yerindelik denetimi” yasa!ı getiren düzenleme (m. 125/4), sosyal insan hakları
ulusalüstü hukukuyla ba!da#madı!ından, özellikle devletin sosyal haklar
alanındaki yükümlülüklerinden üçüncüsünü olu#turan somut ilerlemeler gerçekle#tirme ve sonuç alma yükümlülü!ünden kurtulma ve özellikle sosyal hakların asgari özünün bile dava edilebilirli!i ve yargılanabilirli!ini “yerindelik
denetimi” kapsamına girece!i bahanesiyle engelleme (yargı güvencesinden
yoksun bırakma) sonucu do!uraca!ından Anayasa’da yer almamalıdır.

•

2010’da yapılan eklemeyle (m. 148/1) tanınan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
ba#vuru hakkının, maddi içeri!ini olu#turan haklar yönünden "nsan Hakları
Avrupa Sözle#mesi’yle sınırlı tutulan uygulama alanı geni#letilmelidir.
"nsan haklarına saygılı ve dayalı devlet ile “ileri” anlamında yeni Anayasa’da yer
almasını önerdi!im insan haklarının bölünmezli!i, bütünselli!i ve kar#ılıklı
ba!ımlılı!ı ilkeleri gere!ince, bireysel ba#vuru hakkı "HAS’ın yanı sıra Türkiye’nin onayladı!ı sosyal insan haklarını güvenceye alan sözle#meleri de kapsamalı, Anayasa’nın –kendisinin– güvenceye aldı!ı haklar arasında bireysel ba#vuru hakkının maddi içerik ve uygulama alanı, sonuç olarak insan haklarının ulusal ve uluslararası korunması konusunda yapılan ayrımcılık kaldırılmalı; bu
yönde bir adım olarak "HAS’a ek 12 sayılı protokol onaylanmalıdır.

e. “Mali ve Ekonomik Hükümler” Ba!lıklı Dördüncü Kısmın
“Ekonomik Hükümler” Ba!lıklı #kinci Bölümü
•

20

Devlete verilen “planlama görevi”nin yerine getirilmesi amacıyla planda yer
alacak önlemlere (m. 166/2), “sosyal adaleti gerçekle!tirici önlemler alınması” da
Aynı görü# için bkz. Kabo!lu (2010: 54).
Sosyal hakların KHK’lerle düzenlenip düzenlenmemesi konusunda; ki#i hakları ile sosyal
haklar arasındaki nitelik farkını, “olumsuz edim” ve “olumlu edim” gerektirdikleri yolunda ileri sürülen yaygın geleneksel görü#ten yola çıkarak açıklayan ve KHK ile “düzenleme” yapılmasının yalnızca “olumlu edim” gerektiren ekonomik ve sosyal hakları kapsamasını, ancak “sınırlama” getirilememesini savunan farklı görü#ler için örne!in bkz.
ve kr#. Sa!lam (1984: 268-269); Gözler (2000: 105-107); Özbudun (2011: 250-251); Tanör/Yüzba#ıo!lu (2009: 379-380); Algan (2007: 283-286); Bulut (2009: 93); Gümü#
(2012: 239 ve dipnot 248).
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eklenmeli, kaynakların kullanılmasında sosyal adalet gereklerinin hedef alınaca!ı belirtilmelidir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (m. 166/4), “ekonomik ve sosyal politikaların
olu!turulması” ile sınırlı tutulan amaçlarına, uygulamada izlenen ekonomik ve
sosyal politikaların sosyal devletin amaçları yönünden de"erlendirilmesi de eklenmelidir.
Düzenleme, ayrı bir maddede ve Konsey’in, hükümetin iste!ine ba!lı olmaksızın dönemsel aralıklarla –yılda en az iki kez olmak üzere– düzenli toplanmasını ve uygulamada i#lerli!ini sa!layıcı bir içerikle yapılmalıdır.
3. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Bölümündeki
!lke ve Kurallara !li"kin Öneriler
•

“Temel hak” olarak anayasal güvenceye ba!lanacak olan sosyal hakların “listesi”
(m. 41-65) ile “özneleri”nin ve temel ö!eleriyle (alt bile#enleriyle) tanımlanan
“maddi içeri!i”nin “asgari çerçevesi” yada “alt sınırı” olarak, bu alanda görece
en yeni belge olan ve Türkiye’nin %93’ünü onaylayıp hukuksal yükümlülük
üstlendi!i Gözden Geçirilmi# Avrupa Sosyal $artı temel alınmalıdır. Bu konuda
özellikle:
!

1990’lı yıllardan ba#layarak bölgesel ve evrensel insan hakları belgelerinde
yer alan “yeni” sosyal haklar listeye eklenip anayasal güvenceye kavu#turulmalıdır. Bunlar arasında; özellikle çalı#ma hakkının ayrılmaz bile#eni olsa
da i# güvencesi (haksız i#ten çıkarılmaya kar#ı i#e geri dönmeyi de kapsayan
korunma) hakkı, insan onuruna uygun asgari ya#am düzeyi hakkı, yoksullu!a kar#ı korunma hakkı, temiz su içme hakkı, yeterli beslenme hakkı ve
barınma hakkı bulunmalıdır. Ya#lı ve engelli ki#ilerin hakları, özel olarak
güvenceye alınmalıdır.

!

Aile ve çalı#ma ya#amlarını uzla#tırmaya ve çalı#manın/çalı#ma hakkının
sa!lıklı, güvenlikli ve insan onuruna uygun çalı#ma ortam ve ko#ullarında
yerine getirilmesini/kullanılmasını sa!lamaya yönelik her tür önlemin devlet ve i#verenlerce alınaca!ı belirtilmelidir.

!

Sosyal hakların özneleri ve maddi içeri!i konularında, Uluslararası Çalı#ma
Örgütü, Birle#mi# Milletler ve Avrupa Konseyi çerçevesinde kabul edilen insan hakları sözle#melerinin pozitif metinleriyle sınırlı kalınmaksızın,
yargısal ve/yada yarı-yargısal denetim organlarının “sosyal insan hakları ortak
hukuku”nu olu!turan yerle!ik içtihatlarına uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

!

Sosyal hakların Anayasa’ya yazılmasında, özellikle ki#i hakları boyutu da
bulunan (çok ku#aklı olan) haklar dı#ında kalanların “dava edilebilirlik ve
yargılanabilirlik” özelli!ini engelleyici ve ku#kulu de!il, tersine özendirici,
açıklayıcı ve kolayla#tırıcı bir dil kullanılmalıdır.

!

Her sosyal hakkın, özellikle devletin ekonomik ve mali nitelikli olumlu
edimleriyle yararlanılması söz konusu olan hakların Anayasa güvencesine
alınmakla her ko#ul ve durumda devletçe uyulması, korunması ve gerçekle#tirilmesi gereken bir “asgari öz”ünün bulundu!u kabul edilmeli, hiç olmazsa bu zorunlu çekirde!in belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine
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yönelik ihlallere ve devletin haklardan yararlanamama sonucu do!uran eylemsizli!ine kar#ı da hak öznelerince dava edilebilirli!i sa!lanmalıdır.
!

•

Bu bölümün genel gerekçesinde, güvenceye alınan sosyal haklarda devletin
“taraf olarak” üstlendi!i yükümlülüklerin, ulusalüstü ortak hukukta oldu!u
gibi, “saygı gösterme” ve “koruma”nın yanı sıra “geli#tirme” ve “gerçekle#tirme”yi de kapsadı!ı; istisnai/ola!anüstü ko#ullar bulunmadıkça, varolanları geriye götüren yasal ve/yada yönetsel düzenlemeler yapılamayaca!ını
ve uygulamada somut sonuçlar alınmasını ve önceki duruma oranla düzenli ilerlemeler gerçekle#tirilmesini içerdi!i; bu yükümlülü!ün, özel ve öncelikli olarak korunması gereken hak özneleri ve ki#i kesimleri için hiçbir biçimde ertelenemeyece!i belirtilmelidir.

E!itim, sa!lık, sosyal güvenlik gibi sosyal haklardan herkesin ve özellikle korunması öncelikli geni# hak özneleri kesiminin eylemli olarak yararlanmasının
somutla#tı!ı, “asli ve sürekli” nitelik ta#ıyan temel sosyal kamu hizmetleri alanlarında özelle!tirme yapılamayaca"ı belirtilmelidir.
Bu amaçla, 1999 yılında 47. maddeye eklenen fıkralar, özellikle yasa koyucuya
sınırsız takdir yetkisi tanıyan ve sonuç olarak sosyal haklardan yararlanmayı
kısıtlayan ve/yada olanaksızla#tıran son fıkra metinden çıkarılmalıdır.

•

Devletin çalı#ma ya#amı ve çalı#anlar konusundaki yükümlülüklerine ili#kin
düzenleme (m. 49/2), ayrı bir maddede yapılmalıdır. Devletin; “çalı#anlar”ın
yanı sıra “emekliler”in de ya#am düzeyini yükseltme yükümlülü!ü bulundu!u,
çalı#ma ya#amını geli#tirmek için “emekliler”i de korumak amacıyla önlemler
alması gerekti!i belirtilmeli; i#sizli!i önlemek, i#sizleri korumak ve genel olarak
insan onuruna yakı!ır bir ya!am düzeyine ula#ılmasını sa!lamak amacıyla her tür
önlemi almakla yükümlü tutuldu!u vurgulanmalı, gerekçesinde de bu yükümlülü!ün dava edilebilir nitelik ta#ıdı!ı belirtilmelidir.

•

Sosyal devlet ve sosyal haklar için, gerek hukuksal çerçevesinin olu#turulması
ve geli#tirilmesinde, gerekse varolan haklardan uygulamada eylemli olarak yararlanılmasında ayrıksı bir yeri ve önemi bulunan sendikal haklar (m. 51-54);
özneler ve içerik olarak uluslararası ve ulusalüstü sendikal haklar ortak hukukuna uygun bir yakla#ımla ve etkili kullanımını sa!layan bir düzenlemeyle güvenceye alınmalıdır.21 Bu amaçla:

21
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!

Sendikal hakların tümü için yasa koyucunun de!il hak öznelerinin iradesinin üstünlü!ünü temel alan özgürlük ilkesi benimsenmeli; bu ilkeyle çeli#en
düzenleme yapılmamalıdır.

!

Özgürlük ilkesi gere!i, sendikal hakların içeri!i ve kullanılması konusunda
ayrıntıcı ve tepkici yakla!ım bırakılmalı, öznelerin ve örgütlerin ba!ımsızlık
ve özerkli!i anayasal güvenceye ba!lanmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlükler konusundaki bu önerilerin, UÇÖ’nün onaylanan 87 ve 98
sayılı sözle#melerine ve denetim organlarının yerle#ik kararlarına dayanması nedeniyle,
Gözden Geçirilmi# Avrupa Sosyal $artı’nın sendikal haklara ili#kin 5. ve 6. maddelerinin
onay kapsamı dı#ında tutulmu# olmasının, bu alandaki anayasal ve yasal düzenlemeler
yönünden pratik bir önem ta#ımadı!ı ve çekincenin de, önerdi!im yakla#ım ve içerikte
bir anayasal düzenlemeye engel olmadı!ı unutulmamalıdır.
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!

Hak özneleri, özellikle küreselle#menin olumsuz etkiledi!i yoksullar, i#sizler, emekliler gibi dar anlamda “çalı#anlar” kavramının kapsamında olmadı!ı dü#ünülen –ve bu gerekçeyle örgütlenmeleri kamu yetkilileri ve hatta
yargı organlarınca engellenen– ki#ileri de kapsayacak biçimde geni#letilerek, “eme"e ba"lı hakları kullanan ki!iler”in sendika ve toplu sözle#me ile grev
hakkını da kapsamak üzere barı#çı toplu eylem hakları anayasal güvenceye
ba!lanmalıdır.

!

Sendikal eylem ve etkinlikler; dar anlamda “çalı#ma ili#kileri” alanıyla sınırlı
tutulmamalıdır. Çalı#anları ve eme!e ba!lı hakları kullanan ki#ileri ve örgütleri(ni) do!rudan yada dolaylı etkileyen düzenleme, politika ve uygulamalara kar#ı kullanılması, gerekti!inde ortak olu#umlarla hareket edilmesi engellenmemelidir.

!

Toplu i# sözle#mesi hakkı, gönüllü ve özgür toplu pazarlık ilkelerine uygun
olarak ve “devlet adına otorite i!levleri yerine getiren kamu görevlileri” dı#ında
kalan kamu görevlilerini de kapsamak üzere güvenceye alınmalıdır.

!

Grev hakkının kullanımını, salt toplu i# sözle#mesi imzalanması süreciyle
sınırlı tutan kurallar konulmamalı; “devlet adına otorite i#levleri yerine getiren kamu görevlileri” dı#ında kalan kamu görevlilerinin grev hakkı açıkça
anayasal güvenceye ba!lanmalıdır.

•

Devletin, herkes için “insanca ya#ama”yı çalı#ma ya#amı içinde ve sonrasında
gerçekle#tirmenin temel araç ve kurumlarından biri olan sosyal güvenlik
hakkından somut olarak yararlanmayı sa!layacak her tür önlemi alması ve düzenlemeyi yapması öngörülmelidir.

•

Devletin, “insanca ya#ama”nın temel araçlarından olan sa!lık hakkının gerçekle#tirilmesi amacıyla, kamusal örgütlenmeyi yaygınla#tırmasını ve herkesin, sa!lıklı olma hakkından daha ileri düzeyde yararlanmasını sa!layıcı
önlemleri alması ve çalı#anların yanı sıra ya#amını sürdürmek için gerekli
gelirden yoksun olan tüm ki#ilerin sa!lık hakkı kapsamına alınması öngörülmelidir.

•

Ki#i hakkı ve sosyal hak boyutlarıyla herkese tanınması gereken e"itim hakkı,
her düzeyde, bireylerin etkin, özgür ve katılımcı ki#iler olarak yeti#melerini
sa!lamak, insan hakları, demokrasi ve çevre bilincini geli#tirmek ve güçlendirmek için insan haklarına uygun bir içerikle düzenlenmeli; ilkö!retimin gerçek anlamda parasız olması sa!lanmalı, anadilini ö!renme hakkı anayasal güvenceye alınmalı, din kültürü ve ahlak ö!retimi anayasal zorunluluk olmaktan
çıkarılmalıdır.

•

2001 de!i#ikli!inden sonra yürürlükte olan metniyle, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına
uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterlili"i ölçüsünde yerine getirir” diyen 65. maddenin kenar ba!lı"ı ve içeri"i de"i!tirilmelidir. Bu amaçla:
!

Maddenin kenar ba#lı!ı, sosyal haklardan çokku#aklı olanların (ki#i hakları
boyutu bulunanların) kapsam dı#ında kaldıklarına açıklık kazandırmak
için, “Kaynakların sosyal adalete göre kullanılması” olmalıdır.
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!

1961 Anayasası’ndan beri sürdürülen bir anlatımla, “Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları” biçimindeki kenar ba#lık de!i#tirilmek istenmezse,
devletin ulusalüstü sosyal insan hakları ortak hukukuna göre üstlendi!i üç
boyutlu yükümlülü!ün gere!i olarak, “sınırları” teriminin yerine “gerçekle!tirilmesi” terimi kullanılmalıdır.

!

Sosyal hakların tümünün yargı yerleri önünde ileri sürülebilmesini/dava
edilebilmesini/yargılanabilmesini engellemenin gerekçesi ve dayana!ı olabilmesi nedeniyle, “kaynakların yeterlili!i” ölçüsüne göndermede bulunulmamalı; sosyal ve ekonomik hakların uygulamada a#amalı gerçekle#tirilmesini sa!lamak amacıyla, “kaynakların sosyal adalet ilkesi uyarınca öncelikle kullanılması” öngörülmelidir.

!

Kaynakların yeterli!i ölçüsüne gönderme yapılması durumunda; bu ko#ulun/sınırlamanın, tüm sosyal hakların “asgari özü”nü, olumlu edim gerektirmeyen sosyal hakları ve özel olarak korunması gereken ki#ileri kapsamadı!ı madde gerekçesinde belirtilmelidir.

!

Devletin üstlendi!i görevlerin ve sosyal haklara ili#kin yükümlülüklerinin
yerine getirilmesinde, hak öznelerinin hak ve özgürlüklerden yararlanma
durumuna ve düzeyine göre öncelik gözetilmelidir.

!

Bu konuya ili#kin madde gerekçesinde; belirtilen de!i#ikliklerin, sosyal hakların “temel” hak ve özgürlükler arasında yer almasının do!al gere!i olarak,
bu haklar için öngörülen hukuksal güvencenin yargı organları önünde ileri
sürülebilmesini de sa!lamak için yapıldı!ı; öngörülen düzenlemenin, ekonomik ve mali kaynakların durumu ne olursa olsun, ola!anüstü durum ve
ko#ullar olmadıkça devletin olumlu edimde bulunma ve bunun, düzenli ve
sürekli biçimde “somut sonuçlar alma” ve bir önceki duruma/saptamaya oranla “ilerlemeler gerçekle#tirme” yükümlülü!ünü de içerdi!i belirtilmelidir.

SONUÇ
"ç ve dı# dinamik, etken ve geli#meler, Türkiye’de sosyal hakların anayasalla#masının 1961 Anayasası öncesinde ba#lamasına elveri#li de!ildi. Tek ve çok partili
dönemlerde uygulanan 1924 Anayasası’nda, sosyal hakların yer alması de!il almaması ola!andır; sosyal hakların öncüsü I. Dünya Sava#ı yıllarının birkaç anayasasından esinlenmesi, ku#kusuz beklenemezdi.
Buna kar#ılık, Cumhuriyet’in 1924’ten sonraki ikinci Anayasası’nın, bir askeri
darbe sonrasında de!il de ola!an bir siyasal süreç çerçevesinde –ve hatta 1950’deki
iktidar de!i#imini izleyen yıllarda– yapılmı# olması varsayımında, yakla#ım ve
maddi içeri!i 1961 Anayasası’ndan farklı –daha ileri ya da daha geri– olsa da,
kanımca II. Dünya Sava#ı sonrasının anayasalarını görmezlikten gelme lüksü
olamayacak; her ko#ulda, sosyal haklara 1924 Anayasası’ndan daha geni# biçimde
yer vermek zorunda kalınacaktı.
Ama 1961 Anayasası, birçok kez vurguladı!ım üzere, sosyal hakların uluslararası düzeyde yeterince geli#medi!i ve hatta Avrupa Sosyal $artı’nın da henüz kabul
edilmedi!i bir a#amada (Gülmez, 2012: 126), özellikle genel ve madde gerekçelerine yansıtılan insan haklarının bölünmezli!i, bütünselli!i ve kar#ılıklı ba!ımlılı!ı
ilkelerinin tümünü kapsayan yakla#ımıyla “dönemeç” olu#turan bir düzenleme
82
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yaptı. 1961 Anayasası’nın, sosyal hakların öznelerinin birey ve örgüt olarak do!rudan etkili ve belirleyici rol üstlenmedi!i bir sürecin ürünü oldu!u gerçe!i unutulmamalıdır. Devletin dayalı oldu!u insan haklarının kapsamında bulunan sosyal
haklar, sosyal devlet ilkesinin araçları olarak güvenceye ba!lanırken, devlet bu ilkenin ya#ama geçirilmesine yönelik önlemler almakla yükümlü tutuldu. Ancak,
1961 Anayasası’nı yazmaya ba#larken benimsenen söz etti!im yakla#ım, bölümün
sonuna gelindi!inde “realiteler” duvarına çarptı! “Ayaklarının yere basması gerekti!i”nin farkına vardı!ı izlenimi uyandıran Anayasa koyucu, devletin sosyal hakları gerçekle#tirme ödevinin önüne “iktisadi geli#me” ve “mali kaynakların yeterlili!i” ölçülerini, yalnızca “bu Bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ula#ma
ödevlerini” kapsamak üzere “sınır” olarak koydu.
1982 Anayasası ise, ba#lı!ını aynen sürdürmekle birlikte içeri!inde önemli de!i#iklikler yaparak 65. maddesinde benzer bir kurala yer verdi. Bölüm sınırlaması
yapmaksızın, Anayasa’nın tümünde “ekonomik ve sosyal alanlarda” devlete verdi!i görevleri kapsayan bir düzenleme yaptı. Devlet için, görevlerini “mali kaynakların yeterlili!i ölçüsünde” yerine getirme yükümlülü!ü getirirken, “ekonomik istikrarın korunmasını gözet” diyerek, “24 Ocak istikrar önlemleri”ne do!rudan göndermede bulundu.
1961 ve 1982 Anayasalarında, siyasal iktidarlara farklı anlatımlarla tanınan
anayasal yükümlülüklerini sınırlandırma gerekçeleri, sosyal hakların “devletin
olumlu edimi”ni gerektirdi!i konusundaki geleneksel görü#ü benimseyen yazarlarca, sosyal ve ekonomik haklara ili#kin bölümde yer alan kuralların “program
hükümler” oldu!unun gerekçeleri olarak da sunuldu ve savunuldu. Ö!retide ileri
sürülen görü#lerde, her iki Anayasanın pozitif metinlerinde mali kaynakların yeterli!i “ölçüsü”nden söz edilmi# oldu!u gerçe!i göz önüne alınmadı. 1961’in 53.
maddesi ile 1982’nin 65. maddesi konusunda ileri sürülen yaygın görü#lerde, pozitif metinlerin sınırını a#an yorumlar yapıldı.
Türkiye’de sosyal hakların anayasalla#ması sürecinde, geli#me çizgisi do!rusal
yönde ilerlemedi. 1961 Anayasası’nın onuncu yılında ba#layan geri dönü#, 24
Ocak ve 12 Eylül 1980 sonrasındaki ikinci on yılının sonunda doru!a ula#tı.
19 de!i#iklikten önemi küçümsenemeyecek bazılarına kar#ın, 1982 Anayasası’nın sosyal haklara ili#kin kurallarında da köklü de!i#ikliklere, Anayasa’nın
yalnızca “yeni” de!il ama aynı zamanda “ileri” olmasına olanak verecek yeni kurallara gereksinim vardır. Bunun asgari uluslararası çerçevesi, Anayasa’nın 90.
maddesinin son fıkrası uyarınca iç hukukumuzun ulusalüstü kaynakları olan sosyal insan haklarına ili#kin sözle#meler ve denetim organlarının kararlarıdır.
Sosyal haklara yakla#ımını 1961 Anayasası ile kar#ıla#tırarak inceleyip de!erlendirdi!im 1982 Anayasası’nın yapıcıları, yakla#ım ve maddi içeri!ini büsbütün
de!i#tirdi!i sosyal hakların önüne koydu!u sınırın adını korumakla birlikte içeri!ini de!i#tirdi. 1961’de ayrı bir ölçü olarak öngörülen “iktisadi geli#me”den söz
etmedi, ancak 24 Ocak 1980 önlemlerinin adıyla, sa!ladı!ı “ekonomik istikrar”ın
korunmasının gözetilmesini istedi ve devletin, “sosyal hakları” de!il, “ekonomik
ve sosyal alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini” yerine getirmesini ekonomik istikrara ba!ımlı tuttu. Bu sınırlamada göreli iyile#tirme sa!layan de!i#ikli!in
gerçekle#tirilmesi ise, neredeyse 20 yıl sonra ancak 2001’de sa!lanabildi.
“24+12 Anayasası”nın bu bölümünün olu#umunda belirleyici rol oynayan ve
Anayasa Komisyonu’nda da bir üye (Refet "brahimo!lu) ile temsil edilen T"SK,
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örne!in “Artık i#çinin ezildi!i, istismar edildi!i iddialarının geçersizli!i ortadadır”
diyebildi!i Çalı#ma Raporunda (T"SK, 1982: 26-30), büyük bir bölümü anayasalla#an isteklerini sıralamı#tı (Gülmez, 1986b: 61-62). Özellikle sendikal haklara ili#kin Anayasa de!i#ikli!i konusunun hemen her gündeme geli#inde, 12 Eylül 1980
öncesini anımsatan T"SK, “anar#i, karga#a çıkar” diyerek, 1982’nin sosyal ve özellikle sendikal haklara ili#kin maddelerine dokunulmaması gerekti!ini savunmaktan geri durmadı (Gülmez, 2005a: 3-6). Son olarak bu tutumunu, 2010 de!i#iklikleri sırasında da sürdürdü.22
Sosyal ve sendikal haklarda yapılan de!i#ikliklerle yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın yenilenmesi yada yeni Anayasa yapılması süreci, e!er sosyal haklarda
evrimin do!rusal bir çizgide ilerlemesi isteniyorsa, 1971–1980 arasındaki dönem
ile 1982 Anayasası –ve hatta 2010’da yapılan kamu görevlilerinin toplu sözle#me
hakkına ili#kin düzenleme– bir yana bırakılarak, 1961 Anayasası’nın bıraktı!ı yerden ileriye ta#ınarak sürmelidir. Sosyal haklara yakla#ımın alt sınırı, 1961 Anayasası’ndaki yakla#ım olmalı, T"SK’in 1982’de anayasalla#tırmayı ba#ardı!ı sendikal
haklara ili#kin düzenlemeler, Anayasa’daki tüm kalıntılarıyla da bir yana
bırakılmalı, “yok” sayılmalıdır. "çerik olarak da 1961’den “ileri” olması gerekti!ine ku#ku bulunmayan “yeni Anayasa”nın asgari çerçevesi, sosyal insan hakları
ulusalüstü ortak hukuku olmalıdır.
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