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ÖZET 
 

 Türkiye’de kamusal hayatın önemli bir kısmında kendisini hissettiren kamu düzeni 
olgusu, devlet yönetimi açısından vazgeçilmez bir kavramdır. Genellikle güvenlik-esenlik-sağlık 
ekseninde tanımlanan kamu düzeni, genişleyen anlamıyla ahlaki, estetik ve çevresel unsurları 
da içine almaktadır. Kamu düzeninin bu kapsamlı kullanımı tanımlama sorununu da 
beraberinde getirmektedir. Tanımlama sorunu, kamu düzeninin çift anlamlı ve çift yönlü etkiye 
sahip olmasının yanında, siyaset bilimi perspektifinden bakıldığında farklılıkları dışlayan yapısı 
nedeniyle siyasetsizleştirici yönde uygulanmasına sebep olur. Bu yüzden çalışma, Türkiye'deki 
kamu düzeni ve siyaset bilimi arasındaki ilişkiyi inceler. Birinci olarak, Türkiye’de kamu düzeni 
pratiğinin siyasetsizleştirici bir unsur olduğunu ileri süren bu çalışma; ikinci olarak, kavramın 
çift yönlü etkisinin kamu yararı, milliyetçilik ve vatandaşlık anlayışı ile görünmez kılındığını 
ileri sürmektedir. Temel amacı bu iki savı sorgulamak olan çalışma, Türkiye’de 2010 ve 2017 
yılları arasında kamu düzeni pratiğini yasal değişiklikler, yüksek mahkeme kararları ve yazılı 
basın üzerinden çözümleyecektir.    
 
Anahtar Kelimeler: Kamu Düzeni, Siyasetsizleştirme, Türkiye.  
 
Danışman: Doç. Dr. İhsan KAMALAK, Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 
 

The concept of public order is mostly being felt in the public sphere in Turkey is an 
indispensable concept in terms of state administration. It is generally defined in the axis of 
security-serenity-health. But expanding definitions public order includes morality, esthetics and 
environmental issues too. Comprehensive practices of public order cause definition problems. 
This problem makes the concept of being a double-meaning and dual effect. In addition, in terms 
of political science, double-meaning and dual effect public order cause depoliticized practices. 
For this reason, the thesis examines relationship between public order and political science in 
Turkey. Firstly, this thesis asserts practices of public order as an element of depoliticization in 
Turkey. Secondly, it asserts the relationship between public order and politics is invisible due to 
changes in the public interest, nationalism and citizenship understandings. The thesis, the main 
purpose is to examine the assertions, analyzes practices of public order via amendments, court 
orders and presses in Turkey from 2010 to 2017. 

 
Keywords: Public Order, Depoliticization, Turkey. 
 
Advisor: Doc. Dr. İhsan KAMALAK, Department of Public Administration, Mersin University,                    
Mersin. 
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TEŞEKKÜR 
  

Bir çalışmanın ortaya çıktığı mekanın, çalışmanın niteliğini etkilediğine inanıyorum. Bu 
çalışma Mersin'de İİBF binasında akademi kokan mütevazı bir odada kaleme alınmaya başlandı. 
Üstelik etrafında her an yardımcı olmaya hazır hocaların olduğu bir oda… Bunun yanında bir e-
posta uzaklıktaki hocalarım ve her dakika arayabileceğim dostlarım vardı. Kısaca tezin oluşması 
için iklim son derece idealdi. Ve nihayetinde tezi Adana'da ailemin yanında tamamladım. Bu 
yüzden bu çalışmanın bir başarısı varsa, bu başarı bahsettiğim mekanların sakinlerine, kusurları 
ise bana aittir.          
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1. GİRİŞ 

  

Kitleler, uzun zamandan beri hem kendi içerisindeki hem de diğer kitleler ile ilişkileri 

düzenlemek amacıyla çeşitli kurallara başvururlar. Başlangıçta bu kuralların büyü, örf ve adet 

veya din gibi metafiziksel dayanaklara sahip olsa da, bugün bu kuralların rasyonel, laik veya 

seküler ilkelere dayandığı söylenebilir. Her ne kadar kitleleri düzenleyen kuralların mevcut 

dayanakları rasyonel ve seküler olsa da kadim dayanakların tümüyle reddedildiği söylenemez. 

Hem metafiziksel hem de akla dayalı kurallar sürekli olarak uygulanmakla, kitleleri anlamlı 

birlikteliklere (toplum, halk, yurttaş, ulus, kamu vs.) dönüştürmektedir.  Aynı kurallar, 

kitlelerden bağımsız yönetici sınıfı (devlet, yönetim) da oluşturmaktadır. Kitleleri anlamlı 

kalabalıklar haline getiren kuralların amacı, geniş anlamda kamu düzeni olduğu söylenebilir; 

fakat bu kavram rasyonel çağrışımları ile modern ulus-devlet modeline daha uygundur.   

Modern devletlerin ayırt edici özelliği daha önceki devlet modellerinde görülen dolaylı 

yönetimin, modern devletlerde doğrudan yönetim anlayışına dönüşmesidir (Ergut, 2004: 12). 

Doğrudan yönetim, devletin egemenlik alanına (yurttaş, coğrafya vs.) ilişkin bir düzenlemede 

bulunurken, düzenlemeyi aracısız olarak yapması anlamına gelmektedir. Bu durumun tersi olan 

dolaylı yönetim ise düzenlemenin bir aracı ile yapılması anlamına gelmektedir. Örneğin, Batı 

Avrupa’da modern devletlerin hemen öncesindeki yönetim modellerinde görülen mutlakiyet 

sistemlerinde, yönetim feodal unsurlar eliyle gerçekleştirilirdi. Böylece yerel halk için yönetici 

demek pratikte feodal yönetici demekti. Ancak modern devlette, egemenlik sahası içerisinde her 

başarısızlık yerel güçlerin değil, merkezi yönetimin başarısızlığı anlamına gelir. Bu bakımdan 

kamu düzeni kavramının modern devletin meşruiyetini sağlamak için dolaylı yönetimden 

doğrudan yönetime geçişte ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Bu haliyle kamu düzeni modern 

devletin anahtar bir olgusudur. 

Günümüz devletlerinde kamu düzeni meşruiyetin anahtarı olmaya devam etmektedir. 

Ancak kamu düzeninin değişken yapısı kavramın tanımının yapılması, kapsamının 

belirlenmesini ve unsurları üzerinde uzlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu soruna özellikle devlet-

toplum ikiliğindeki gerilimli ilişkiler, devletin tanımı ve rollerindeki dönüşüm baskısı ile 

devletin somut varlığını ifade eden yönetimin devamlılık isteği neden olmaktadır. Sonuç olarak, 

çok sayıda ve birbirine neredeyse zıt kamu düzenleri ortaya çıkmaktadır. Bu zıt anlamlı kamu 

düzeni tanımlarının başında, kamunun hem devlet hem de toplumu ifade eden anlamı göz 

önüne alındığında, devlet düzeni-toplum düzeni ayrımı gelmektedir. Devlet düzeni, devletin 

olağan yapısal işleyişini sağlamak ve devamlılık isteğini karşılamak amacıyla gerekli düzeni 

ifade ederken; toplum düzeni bir arada yaşamanın asgari gerekleri olan ve genellikle etik 

kurallara dayanan düzeni ifade eder. İşte bu birbirine neredeyse zıt (nadiren örtüşen), iki kamu 

düzeni tanımı olmasına rağmen pratikte sadece tek bir kamu düzeni vardır. Çalışmada, bu ikili 



Özkan Durna, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

2 

tanım farklılığını ifade etmek amacıyla "çift anlamlılık" nitelemesi kullanılmıştır. Ayrıca çift 

anlamlı kamu düzeni, bir yanda düzeni sağlarken, diğer yandan düzeni bozabilir. Örneğin; devlet 

düzeni için gerekli bir eylem, toplum düzeni bakımından düzen bozucu yapıda olabilir. Bu 

duruma kavramın tek görünür yapısı olan kamu düzeni açısından bakıldığında, kamu düzeni 

için yapılan bir eylem kamu düzenini bozabilir. İşte çift anlamlı kamu düzeninin yol açabileceği 

bu duruma "çift yönlü etki" denilecektir. Çift yönlü etkinin zarar göreni, kavrama siyaset 

perspektifinden bakıldığında anlaşılacaktır. Toplumsal bir eylem olan siyaset, ister uzlaşma 

olarak tanımlansın, isterse çatışma olarak tanımlansın; doğası gereği, farklılıkların bir arada 

olduğu bir faaliyeti ifade eder. Oysa kamu düzeninin çift yönlü etkisi bazı kesimlerin bu 

faaliyetten uzaklaştırılması anlamına gelebilir. Farklılıkların siyaset düzleminden 

uzaklaştırılması durumuna siyasetsizleştirme denilebilir.  

Siyasetsizleştirme bu çalışmada; post-politikanın, depolitizasyonun, ve apolitikliğin 

çeşitli yönlerine karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır; fakat siyasetsizleştirme bu kavramların 

tüm yönlerini içine alan bir kavram değildir. Aslında siyasetsizleştirmenin, siyasetin zıddı 

anlamında kullanıldığını söylemek daha anlaşılır bir ifadedir. Böylece çalışma boyunca 

Türkiye'de kamu düzeni pratiğinin siyasetsizleştirici olup olmadığı sorgulanacaktır. Bu 

sorgulama, doğrudan yönetimin doğal sonucu olarak kararların merkezden alınıp her yerde 

uygulandığı ve tekçi yapıdaki (Poggi, 2005: 114) ulusal ölçekte yapılması gerekmektedir. Bunun 

için, çalışma Türkiye üzerinden yapılacaktır. 

Türkiye'deki kamu düzeni pratiğinin siyasetsizleştirici yönünü araştıran bu çalışma iki 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kamu düzeni ve siyaset tanımlanmakta ve ikisi arasındaki 

ilişki belirginleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak kamu düzeni, unsurları ile 

birlikte, kavramın çerçevesi oluşturulmaktadır. Kamu güvenliği, dirlik ve esenlik ile kamu 

sağlığı, ayrıca kamu düzeninin genişleyen anlamıyla genel ahlak, kamusal estetik ve insan onuru 

bu çerçevede incelenmektedir. Ek olarak, kamu düzeninin benzer kavramlardan ayrıştırılması 

gerekmektedir. Demokratik toplum düzeni ve milli güvenlik bu açıdan gerekli bir inceleme 

alanıdır. Ardından kamu düzeni ve siyasetin kesiştiği alanlar açıklanmaktadır. Kesişen 

noktalardan ilki takdir yetkisidir (kamu düzenine ilişkin). Neyin kamu düzenini bozduğuna 

karar vereceklerin bu konuda takdir yetkileri bulunur. Bir yapı olarak devletin bu yetkiye sahip 

olduğu dikkate alınırsa, kendi düzenini öncelemesi muhtemeldir. İkinci olarak kamu yararından 

bahsedilebilir. Kamu düzeni, nihayetinde kamu yararının bir parçası (aracı da denilebilir) 

olduğu için kamu yararındaki değişme kamu düzenini etkileyecektir. Üçüncü olarak; siyasetin, 

kamu yararını etkileyebilecek nitelikteki milliyetçilik ve vatandaşlık anlayışlarına 

değinilmelidir. Buna göre, milliyetçilikteki bir dalgalanma, (makbul) vatandaşlık anlayışında 

değişikliğe neden olacak ve nihayetinde kamu düzeni de bu değişimden etkilenecektir. Bu 

noktadan sonra kamu düzeni ve siyaset ilişkisinde, kamu düzeninin siyasetsizleştirmeye neden 
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olduğu ileri sürülebilir. Siyasetin bütün tanımlarında yer alan, kimilerine göre uzlaşan, 

kimilerine göre de çatışan farklılıklar kamu düzeni pratiği ile tasfiye edilirler. Böylece siyaset, 

siyaset olmaktan çıkar ve bu duruma siyasetsizleştirme denilebilir. 

İkinci bölümde, ilk bölümde belirtilen kuram ve kavramlar, Türkiye kapsamında 

sorgulanacaktır. Bu sorgulama için belirli bir tekniğin belirlenmesi ve tarihsel sınırlandırmanın 

yapılması gerekmektedir. Belirtilen amaçla,  12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylaması ile 

gerçekleştirilen anayasa değişikliği ve yine halk oylaması ile kabul edilen 16 Nisan 2017 

tarihinde gerçekleşen anayasa değişiklikleri tarihsel uğrak olarak belirlenmiştir. Böylece 2010 

ve 2017 yılları arasında meydana gelen yasal değişiklikler, yüksek mahkeme kararları ve 

basında yer alan haberler üzerinden yapılan incelemenin ardından sonuca bağlanacaktır. 

Tarihsel uğrak olarak anayasa değişikliklerinin seçilmesinin sebebi, anayasaların toplumsal olan 

ile siyasal olanın kesişiminde bulunmasıdır. Anayasaların bu vasfı, kamu düzeni kavramındaki 

“kamu”nun toplumsallığı veya siyasallığı (devleti ifade eder biçimde) konusunda önemli ipuçları 

verecektir. Seçilen tarihsel aralığın günümüz olması ise siyasetin dışlandığına ilişkin eleştirilerin 

yeni olmasından dolayı, tarihsel uğraklarla paralellik gösterir. Ancak tarihsel uğrakların yeni 

olmasının çeşitli zorlukları da olacaktır. İlk olarak, siyasete ilişkin dönüşümün devam ettiğidir. 

Diğer bir ifadeyle, son zamanlardaki dönüşümün aslında siyasetin geniş plandaki dönüşümü 

yansıtmayan “mikro” bir dönüşümden kaynaklanabilir. O halde böyle bir çalışma fazlasıyla dar 

kapsamlı ve reel durumla örtüşmeyen bir konuma gelebilir. İkinci olarak, ileride siyasetin 

dönüşümünü bambaşka yöne çevirebilecek gelişmeler yaşanabilir. Böylece çalışma yine ilk 

durumdaki sona benzer bir şekilde son yaşayacaktır. Fakat bu iki çekince de tarihsel uğrağın 

değişmesini gerektirmez. Gelecekte yaşanması muhtemel bir olay için, bugünü anlaşılır kılmayı 

deneyen bir çalışmadan vazgeçilmesi bilimsellikten uzak bir tutumdur. Ayrıca bir çalışmanın 

yanlışlanması bilimsel bir eylemdir. Bu yüzden, çalışmanın savının çürütülmesi, çalışmanın 

bilimselliğine zarar vermez. 

Çalışma yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı yorumsayıcı yöntemi benimsediği 

söylenebilir. Buna göre toplumsal olgular konusunda araştırmacılar sadece yorum yapabilirler, 

toplumsal olgular hakkında kesin bir yargıya ulaşılamaz; çünkü araştırmacılar da aynı olguların 

birer parçasıdır. Çalışmada yasal değişiklikler ve yüksek mahkemelerin kararlarının ağırlıkta 

olduğu temel alınırsa, metodolojinin hukuki çözümleme olduğu söylenebilir.  

Türkiye’deki kamu düzeni olgusunun siyasetsizleştirme yönünden sorgulayan bu 

çalışmanın neden yasal değişiklikler, basında yer alan haberler ve mahkeme kararlarını tercih 

ettiği çalışmanın metodolojisinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. İlk olarak yasal 

değişiklikler üzerinden yapılan sorgulama, kamu düzeni olgusunun yasama ve yürütme 

organları tarafından nasıl ele alındığı ve siyaset(sizleştirmen)in bu kavrayıştan nasıl etkilendiği 

anlaşılacaktır.  
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Kamu düzeninin bir başka analizi basın üzerinden yapılacaktır. Basın, günümüz temsili 

demokrasi çağında insanları politik yapan önemli araçlardan birisidir. Böylece basın üzerinden 

yapılacak bir analiz, toplumla karşılıklı etkileşiminden dolayı kamu düzeninin toplumsal 

kavrayışını gün yüzüne çıkarması beklenir. Basın üzerinden yapılacak analize, basının aslında 

toplumsal olanı değil, sermaye sahiplerini yansıttığını ve toplumsal olanı değil sadece üretim 

araçlarını ellerinde bulunduran bir sınıfı yansıttığı şeklinde bir eleştiri yapılabilir. Ancak daha 

kapsayıcı bir bakışta, sınıfsal temsilin basın aracılığıyla ve karşılıklı etkileşim neticesinde 

toplumsal olanı ifade eder biçime büründüğü söylenebilir.  

Son olarak, mahkeme kararları üzerinden bir analiz, kavramın hukuksal yönünü ortaya 

çıkarması bakımından önemlidir. Burada mahkeme ile kastedilen Danıştay, Yargıtay ve 

Aanayasa Mahkemesidir (AYM). Ayrıca kuvvetler ayrılığı teorisi açısından bakılırsa yasamanın 

ve yürütmenin yanında üçüncü bir erk olarak devleti tamamlamaktadır. Bunun yanı sıra ayrı bir 

erk olması yasama ve yürütmeden farklı olmasına sebep olur. Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi 

de aslında hem devletten hem de toplumdan bağımsız oluşunu belirtir. Böylece yüksek 

mahkemeler ‘kamu’nun devletsel ve toplumsal tanımlarının orta noktasını göstermesi beklenir. 

Mahkemeler üzerinden yapılan analiz, kamu düzenini daha anlaşılır hale getirecek ve 

somutlaştıracaktır. Bu bakımdan mahkemeler üzerinden kamu düzeninin anlaşılmaya 

çalışılması gereklidir. 
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2. KAMU DÜZENİ VE SİYASETSİZLEŞTİRME: TANIMLAMA VE İLİŞKİLENDİRME 

  

 Birçok unsura sahip olan kamu düzeni, tüm unsurları ve tanımlamalarıyla ele alınması 

gerekmektedir. Bu amaçla, kamu düzeninin tanımlamaları ve unsurlarının ilk olarak ele 

alınması gerekir. İkinci olarak, kavramın sınırlarının daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için 

benzer kavramlardan ayrıştırılması gerekmektedir. Bunun için demokratik toplum düzeni ve 

milli güvenlik ile kamu düzeni arasındaki farklar kamu düzeni kavramını ortaya çıkarması 

beklenir. Böylece kavramın yönetim bilimindeki yeri ve işlevi anlaşılabilir. Üçüncü olarak, 

çalışmanın temel savı olan siyasetsizleştirmenin kavramsal çerçevesi açıklanarak, kavramsal 

çerçevesi oluşturulacaktır. Böylece kamu düzeni ve siyasetsizleştirmenin kuramsal alanları 

belirginleşecektir. Bu bölümde son olarak, hem kamu düzenini hem de siyasetsizleştirmeyi tüm 

boyutlarıyla anlaşılmasını engelleyen ve bu iki kavramı birleştiren noktalar üzerinde 

durulacaktır. Böylece, kamu düzeni yoluyla siyasetsizleştirmenin mümkün olup olmadığı ve 

kamu düzeninin siyasetsizleştirmede ne çeşit bir rol oynayabileceği diğer ihtimallerle birlikte 

ortaya çıkacaktır. 

 

2.1. Kamu Düzeninin Tanımlanması ve Unsurları 

 

2.1.1. Kamu Düzeninin Tanımı 

 

Bireysel ve toplumsal hayatta her eylemin temelinde, eylemin sebebini oluşturan bir 

soyutlama bulunur. Yönetim bilimi de bundan azade değildir. Buna göre idari her eylem ve 

işlemin temelde en az bir nedeni vardır. Yönetim bilimi açısından kamu yararı her zaman temel 

amaçtır. Ancak bu amaca ulaştıracak hedefler de bulunabilir. Kamu düzeni böyle bir hedef 

olarak görülmelidir.  

Kamunun ve düzenin ne anlama geldiği kamu düzenini tanımlamada yardımcı olacaktır. 

Düzen sistem, nizam, ögeler arasındaki ilişkiler, organizasyon gibi anlama gelir. Kamu ise 

Türkçe sözlüklerde halka hizmet sunan devlet organlarının tümünü ifade ederken, ikinci anlam 

olarak bir ülkedeki halkın bütününü ifade eder (Şimşek, 2010: 48). İngilizcede kamunun 

(public) ilk anlamı halk, ikinci anlamı kurumsal olarak devlettir (government).  Fransızcada 

kamunun tanımı (Larousse, 2010: 833), İngilizce sözlüklerdeki anlama benzer. Buna göre 

kamunun ilk anlamı toplumu bir bütün olarak ilgilendiren anlamındadır. İkinci anlamı ise 

ülkesel yönetimle ilgili bir anlamı vardır. Bu iki yabancı dildeki fark bile kamu düzeninin 

Türkiye’deki uygulamasına yönelik eleştiriler için ipucu niteliğindedir. Gerçekten de Türkiye’de 

“kamu” ön ekine sahip her tamlama devleti önceleyen şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye'de, "kamu"nun toplumsal kullanımı ikincil düzeydedir. 
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Kamu düzeninin en kısa tanımı, Maurice Hauriou’nun 1900’lerin başında savunduğu 

klasik anlayış şekliyle maddi ve dış düzen demektir (akt. Gözler, 2010: 578). Gözübüyük de 

kamu düzeninin maddi oluşuna dikkat çeker ve özgürlükçü ve demokratik ülkelerde kamu 

düzeninin ahlaki ve düşünce alanı ile ilgilenmediğinden bahseder (Gözübüyük, 1998; 476). 

Maddi ve dış düzen olarak kamu düzeni, Kaboğlu’na göre “[...] bir insan grubunun gerçek 

anlamda bir toplum olmasına olanak veren içbarıştır.” Özgürlüklerden yararlanmanın 

güvencesini oluşturan iç barış, aynı zamanda toplumda sükûneti de sağlar (Kaboğlu, 1998: 60). 

Alanyazında kamu düzeni tanımları neredeyse yazar sayısı kadardır; ancak bu tanımları 

gruplandırmak mümkün olduğu gibi kavramın anlaşılması için de gereklidir. Bu açıdan 

bakıldığında kamu düzeni tanımlarını üç grupta toplamak mümkündür. Birinci gruptaki 

yazarlar kamu düzenini, toplumun menfaati/yararı/çıkarı üzerinden tanımlar. İkinci gruptaki 

yazarlar ise toplumun korunması ve güvenliği üzerinden tanımlar. Tahmin edileceği üzere bu 

gruptaki yazarlar kamu düzenini kolluğu ilgilendiren bir olgu olarak ele alarak incelerler. 

Sonuncu gruptaki yazarların kamu düzeni tanımlarında ahlak ve dürüstlük ilkelerinin öne 

çıktığı söylenebilir.  

Birinci grubun başında Günday gelmektedir. Ona göre kamu düzeni, bozulduğunda kamu 

yararını olumsuz etkileyen; bozulmanın önlenmesi ile de kamu yararının gerçekleştiği bir 

kavramdır (Günday, 2004: 258). Oğuzman ise, kamu düzeninin tanımlanmasının güç olduğu ön 

kabulü ile “[...]toplumun menfaatini koruyan hükümlerle ortaya çıkan hukuki düzenin 

bütünü[...]”nü kamu düzeni olarak tanımlar. Hatemi, Eren, Edis, Tekinay ve Gökyayla da 

Oğuzman gibi kamu düzenini toplumun menfaati, çıkarı, yararı üzerinden tanımlarlar. Hatemi, 

“Örgütlenmiş toplumun temel yapısını ve temel çıkarlarını koruyan kanun kuralları”; Eren ise, 

“Uyulmasında ve korunmasında toplum ve devletin genel menfaati bulunan hukuk kuralları” 

olarak tanımlar. Edis ise uygulanmasında kamunun kesin olarak yararının bulunduğu kuralların 

kamu düzenini ifade ettiğini belirtir. Bir başka deyişle; kamu düzenini ilgilendiren kurallar, 

uyulmasında ve uygulanmasında kamunun kesin yararı olan kurallardır. Bir başka tanımı 

Gökyayla yapar. O'na göre kamu düzeni “Toplumun temel yapısı ve temel çıkarlarını koruyan 

kurallarının bütünü"dür. Son olarak Tekinay’a göre, “Kamu düzeni toplumun önemli ve doğrudan 

doğruya menfaatlerini koruyan hukuk kurallarını kapsar” (akt. Atakan, 2007: 61,62). Birinci 

gruba göre, toplumun yararı kamu düzeninin tanımlanmasında en önemli unsurdur. Zira kamu 

düzeninin sağlanması kamu yararı içindir. Daha açık bir ifadeyle, aslında kamu yararı kamu 

düzenini kapsamaktadır. Hatta Akıllıoğlu, kamu düzeninin ve kamu yararının ancak uygulamada 

ayrılacağını ifade eder (Akıllıoğlu, 1988: 17).  

İkinci gruba Gözübüyük, Tunaya, Gözler ve Kaboğlu’nu dahil edebiliriz.  AYM'yi de bu 

grup içerisine dahil etmemiz mümkündür. Kamu düzeninin kolluk faaliyeti olduğundan 

bahseden Gözübüyük’e göre, kamu düzeni “[...] toplumun barış ve güven içinde gelişmesini ve 
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yaşamını sürdürmesini sağlayacak ortamdır”. Tunaya ise kamu düzeninin toplum hayatı için 

asgari koşulların yerine getirilmesi ile ilgili olduğunu düşünmektedir. Böylece kamu düzeni 

insanların güvenli, huzurlu ve sağlık içinde yaşamalarının sağlanması anlamına 

gelmektedir  (akt. Şimşek, 2010: 52,53).  Gözler’e göre “kamu düzeni, bireylerin güvenlik, huzur 

ve sağlık içinde yaşamaları durumudur.”  AYM ise bir kararında, kamu düzeni kavramından 

toplumun huzurunun ve sükununun sağlanmasını ve devlet teşkilatının muhafazasını anladığı 

sonucu çıkmaktadır (E.1963/128 ve K.1964/8 Sayılı karar). Ek olarak Kaboğlu kamu düzenini iç 

barış olarak tanımlamıştı. İç barışı, kolluğun ve güvenlik çalışmalarının amacı olarak ele 

alındığından bu grupta değerlendirmek mümkündür.   

Üçüncü ve son grup kamu düzenini genel ahlak ve dürüstlük ilkeleri üzerinden 

tanımlamaktadır. Bu gruba dahil olan kişilerin genellikle özel hukuk alanyazınından olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu konuda tartışılması gereken husus, kamu düzeninin toplumun maddi ve dış 

düzeniyle ilgilenirken, ahlak ve dürüstlük üzerinden tanımlamanın kamu düzeni tanımlamasına 

aykırılık oluşturup oluşturmadığıdır. Ancak belirtilmelidir ki, bahsedilen genel ahlak ve 

dürüstlük ilkeleri ancak dış düzene (kamusal alana) yansıdığında kamu düzenini ilgilendirir. 

Ayrıca ahlaka aykırılığın kamu düzenini ilgilendirmesi özel hukuku ve özellikle de milletlerarası 

özel hukuku ilgilendirdiği göz önüne alındığında kamu düzeninin ilk olarak ahlakla tanımlamak 

daha anlaşılır hale gelecektir. Örnek verecek olursak, Suudi Arabistan vatandaşı bir erkeğin 

geçerli bir evliliği varken, Türkiye’de ikinci bir evlilik gerçekleştirmesi Suudi yasalarına göre 

hukuka uygunken, Türkiye’de bu evliliğin gerçekleşememesinin sebebi kamu düzenine 

aykırılıktır (Atakan, 2007: 71). Bu aykırılığın da sebebi genel ahlak kurallarıdır.   Genel ahlak 

açısından dikkat çeken bir diğer  husus da  Yargıtay’ın kamu düzenini bu yönde tanımlamasıdır: 

“Ahlak ve dürüstlük kurallarını, toplumun temel ilke ve yargılarını, adaleti, ahlak anlayışını, 

Anayasada yer alan temel hakları ciddi şekilde sarsan ve aykırılık oluşturan olaylar kamu düzenini 

ihlal eden olgulardır” (Atakan, 2007: 60).  

Başka bir tasnifte kamu düzeni, Okay tarafından, sektörel ve bütüncül yaklaşımlar 

şeklinde ayırılır. Buna göre sektörel yaklaşım, kamu düzeninin tanımlandığı alana göre 

değişeceğini ileri sürer. Böylece kamu düzenini “tek ve biricik” olarak tanımlamaya çalışmak 

beyhudedir. Kamu düzeninin ekonomik, sosyal gibi ön ekler alması, kavrama sektörel 

yaklaşmanın bir sonucudur. Sonuç olarak, sektörel yaklaşım kamu düzeninin tanımlanamaz 

olduğundan normatif bir değere sahip olmadığı sonucuna ulaşır. Bütüncül yaklaşım ise temelde, 

kamu düzeninin anlamının farklılaştığını kabul etse de, kamu düzeninin bütün alanlarda 

önceliği olan ve zaman zaman kanunları bile saf dışı bırakan bir yapıya sahip olduğunu kabul 

etmektedir. Bütüncül yaklaşım, maddi ve fonksiyonel yaklaşımlar olarak ikiye ayrılır. Çalışma 

kapsamında benimsenen kamu düzeni kavramı, maddi yaklaşımın bir kolu olan indirgemeci 

yaklaşımdır. Buna göre, kamu düzeni bir başka kavrama atıfla açıklanmaktadır (Okay, 2009: 16-
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30). Bu çalışma kapsamında yukarıda belirtilen tasnif de indirgemeci yaklaşımın bir 

sonucudur.   

Kamu düzeni, yukarıdaki tasniflendirmelerden farklı şekilde de yapılabilir. Bunlardan 

birisi milletlerarası kamu düzeni ve iç kamu düzeni şeklindeki ayrımdır. Buna göre kamu düzeni 

temelde milli ve milletlerarası şeklinde ayrılmalıdır. Zira ikisi arasında ciddi nitelik farkları 

vardır. Ancak böyle bir ayrımın aslında araştırmacıların dar kapsamlı olarak kamu düzenini 

kendi çalışma alanlarını özgüleme çabası olarak görülmelidir. Böylece kendi çalışma alanları 

daha anlaşılır olacaktır. Ancak bu yolla da, her alana özgü kamu düzeni tanımları ortaya çıkacak 

ve kamu düzenine ilişkin alanyazın daha karmaşık hale gelecektir. Benzer ayrımlardan bir diğeri 

de mutlak ve nispi kamu düzeni ayrımıdır. Buna göre mutlak olarak nitelenen kamu düzeni iç 

hukuk açısından iradeleri, uluslararası alanda da diğer devletlerin kanunlarını bertaraf eden bir 

nitelik arz ederken, nispi kamu düzeni her somut olaya göre değişen bir yapıyı ifade eder. Ancak 

bu ayrım da kamu düzeninin her alanda kullanımı farklılaşsa bile nispi olarak 

tanımlanamayacağı; başka bir deyişle, her alanda da kamu düzeninin mutlak olduğu yönünde 

eleştirilmiştir. Ayrıca nispiliğin kamu düzeninin yer ve zaman bakımından değişebilirliğini 

yansıtmadığı da bir diğer eleştiri konusudur (Akt. Atakan, 2007: 72-74).  

 

2.1.2. Kamu Düzeninin Unsurları 

 

Oldukça geniş bir kavram olarak tanımlanan kamu düzeni, kapsayıcı tanımın bir sonucu 

olarak çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Kamu düzeni bu unsurlardan her birisidir. Daha açık 

bir anlatımla, kamu düzeni unsurlarının toplamı demek değildir. Her bir unsur ayrı ayrı kamu 

düzenini ifade etmektedir. Klasik anlamda kamu düzeninin üç unsura sahip olduğu kabul 

edilmektedir: kamu güvenliği, kamu sağlığı, dirlik ve esenlik veya kamu huzuru (Okay, 2009: 

39). Ancak bugün kamu düzenini bu üçlü eksen üzerine kurmak yeterli değildir. Kamu 

düzeninin geniş kullanımının ve toplumsal hayatta meydana gelen dönüşümlerin bir sonucu 

olarak kavramın genişlediğinden ve kavrama yeni unsurların eklemlendiğinden 

bahsedilmektedir. Bu eklemlenmeyle birlikte genel ahlak, kamusal estetik, insan onuru ve 

insanların kendilerine karşı korunması gibi konular kamu düzeninin bir parçası haline gelmiştir. 

Kamu düzeninin içeriğinin genişlemesinde önemli payın kentleşme ve nüfus yoğunlaşması 

olduğu söylenebilir (Çetindağ, 2004: 15). Gerçekten de insanların yaşam alanlarının çok 

yaklaşması kamusal hayatın düzenlenmesi ihtiyacını artırmıştır. 

Kamu düzeninin genişleyen bir anlama sahip olduğu açıktır. Bu genişlemenin yeni 

unsurlar (kamusal estetik, genel ahlak, insan onuru) eklenmesi suretiyle oluştuğunu savunanlar 

olduğu gibi aslında klasik üçlemenin (güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik) ayrıntılı bir şekilde 

tasnifi sonucunda ortaya çıktığını savunanlar da vardır (Okay, 2009: 102). Ancak genişleyen 
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anlamın yeni unsurlar yoluyla olduğu bir gerçektir. Şöyle ki, kamusal estetik gibi bir kavramın 

ortaya çıkabilmesi için hızlı bir yapılaşmanın (bina) olması gerekmektedir. Bu kavramın da 

görece yeni bir olgu olduğu düşünüldüğünde, kamu düzeninin yeni unsurlar eklemlenmesi ile 

genişlediği anlaşılacaktır. Bundan hareketle, kamu düzeni unsurları başlığı altında klasik kamu 

düzeni üçlemesi ve kamu düzeninin yeni unsurları olan genel ahlak, insan onuru, kamusal 

estetik ve insanların kendilerine karşı korunma olguları incelenecektir. 

Güvenlik, oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır (Gözübüyük ve Tan, 1998: 474). Öyle ki 

bunun kamu düzeninden daha geniş kapsamlı olduğunu düşünenler bulunmaktadır (Okay, 

2009: 54). Geniş bir tanımla güvenlik, canlı veya cansız şeylerin tehdit ve tehlikelere karşı 

korunması olarak tanımlanır. Daha dar ve kişi (individual) bazında ise bir kişiyi çevreleyen, 

onunla ilişkili olan ve onu etkileyen her durumun herhangi bir tehlike unsuru içermemesi 

halidir. Sosyal bilim açısından güvenlik ise Ergül’e göre: birey, topluluk veya toplumun 

istenmeyen, beklenmeyen olay, durum ve saldırılardan, maddi, yasal ve psikolojik araçlarla 

korunması anlamını taşır (Urhal, 2009: 57). Gözler yukarıdaki güvenlik tanımlarıyla aynı 

doğrultuda kamu güvenliğini, şahsa ve eşyaya zarar verecek kazaların ve tehlikelerin yokluğu 

olarak tanımlamaktadır (Gözler,  2010: 578). Kıratlı ise kamu güvenliğini, topluma, kişilere, 

eşyaya tehdit oluşturan tehlikelerin veya kazaların mevcut olmaması şeklinde açıklar (akt. 

Atakan, 2007: 99).  

Kamu güvenliğinden genellikle kolluğun sorumlu olduğu kabul edilir. Örneğin 2559 

sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK)’nun henüz birinci maddesinin ilk fıkrası kamu 

görevlisi olan polisin vazifelerini sıralarken kamu güvenliğini  (asayişi amme) zikretmektedir. 

Güvenliğin de kamu düzenini aşan bir kullanım alanına sahip olduğu göz önüne 

alınırsa,  doktrinde kamu güvenliğinin ve dolayısıyla da kamu düzeninin neden sürekli kolluk ile 

birlikte anıldığı anlaşılır hale gelmektedir. Oysa güvenliğin yasal yapısının yanında, ideolojik 

yönü de bulunmaktadır (Okay, 2009: 69) . Daha açık bir ifadeyle, güvenlik yoluyla toplumsal 

denetimin gerçekleştirildiğidir. Böylece siyasal güç, kendisini devletle özdeşleştirerek kendisine 

karşı bir eleştiriyi güvenlik sorunu olarak kabul etme eğilimindedir. Özellikle 11 Eylül 

saldırılarından sonra toplumsal olarak güvenliğe ihtiyacın artması ve güvenlik için yapılan 

özgürlüklerin sınırlandırılmasının toplumun büyük çoğunluğunca kabul görmesi siyasal gücün 

bunu, çalışmanın da temel savı olan siyasetsizleştirme yönünde kullanmasının önünü 

açmaktadır. Güvenliği ideolojik yapan faktörlerden birisi de kamu güvenliği ve yönetme 

hakkının el ele giden bir süreç olmasıdır (Ergut, 2004: 52). Bu açıdan her basit adli vaka bile 

siyasal bir anlama bürünmeye başlar. Bu bakımdan Ergut, fuhuş ve serserililiğin başlıca kamu 

düzeni meselesi olduğunu belirtmektedir (2004: 236).   

Kamu güvenliği ile ilgili son olarak, kamusal hayatta, kamu güvenliğinin kapsamına 

değinilecektir. Toplumsal eylemlerden geniş kitlelerin takip ettiği sportif faaliyetlere, ulaşımdan 
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ateşli silahlara kadar çok sayıda konu kamu güvenliğini yakından ilgilendirmektedir (Okay, 

2009: 52-68). Öncelikli olarak çok sayıda insanın bir araya geldiği toplumsal olayların kamu 

güvenliğini ilgilendirdiği belirtilmelidir. Buna göre bir sportif faaliyette veya toplumsal gösteri 

için bir araya gelmiş insanların yönlendirilmesi gerekmektedir. Kalabalık, her zaman izdihama 

sebep olarak insanlara zarar verme ya da öfkelenerek zarar verme tehlikesi arz eder; çünkü 

kalabalıkların bilinçli hareket etme konusunda zaafı olduğu kabul edilmektedir. Anayasal bir 

hürriyet olan toplanmanın kamu güvenliği gerekçesiyle sınırlanması için, kamu güvenliği 

ihlalinin tamamen toplanma niyetinde olan kişilerden gelmesi gerekir. Aksi halde örneğin 

toplanılması halinde, dışarıdan bir saldırıya uğrama tehlikesi nedeniyle sınırlama, anayasal 

düzene aykırılık anlamına gelir. Bu aynı zamanda sosyal hukuk devletinin bir gereğidir. Aynı 

doğrultuda doğal afetler de kamu güvenliğini önemli derecede tehdit eden olaylardandır. Bunun 

için doğal afet durumunda, yönlendirmenin ve yardımın planlanması gerekir. Kamu güvenliğini 

yakından ilgilendiren konulardan birisi de ateşli silahlardır. Ateşli silah taşımak ve 

bulundurmanın sınırlandırılmasının en önemli sebebi kamu güvenliğidir. Böyle bir yasağın 

varlığı  kamu güvenliği ve yönetme hakkı el ele giden bir süreç olduğunun kanıtı gibidir. 

Kamu güvenliği tanımı yapılırken “koruma” fiili önemli bir kavramdı. Zira koruma aktif 

bir fiili ifade eder ve kamu güvenliği için önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasını gerektirir. 

Oysa kamunun dirlik ve esenliği (veya kamu huzuru) kaos ve kargaşanın zıddı anlamına gelir. 

Böylece dirlik ve esenlik, bir şeyin ‘yokluğu’ üzerinden tanımlanır. 

Dirlik ve esenliğe kamu huzuru denmesinin sebebi de işte negatif tanımdan 

kaynaklanmaktadır. Dirlik ve esenlik, toplum gereklerini aşan maddi düzensizlik ve 

rahatsızlıkların bulunmayışıdır (Okay, 2009: 40).  Gözler, dirlik ve esenliği hayatın olağan 

akışıyla eş tutar: kamu huzuru hayatın normal seyrini takip etmesi demektir (Gözler, 2010: 

578). Dirlik ve esenliğe zarar veren en klasik örnek gürültüdür.  

Klasik kamu düzeni üçlemesinin sonuncusu kamu sağlığıdır. Kamu sağlığı genel olarak 

toplumun hastalıklardan uzak yaşamasını ifade eder. Kamu sağlığı veya genel sağlığın 

korunması, bireylerin bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı korunması ve toplumun uygun sağlık 

koşulları içinde tutulmasıdır. Kamu sağlığı, toplumun salgın hastalıklardan uzak yaşaması 

demektir (Atakan, 2007: 102). Toplumun bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı korunması 

kişilerin  teker teker sağlığı anlamına gelmemektedir (Gözler, 2010: 578; Günday, 2004: 260). 

Kamu sağlığı tamamen önleyici niteliktedir. Bu bakımdan hasta kişilerin tedavi edilmesi 

gerekliliği sosyal devlet gereği olsa da, kamu sağlığı açısından bir zorunluluk ifade etmez. Kamu 

sağlığının kişilerin teker teker tedavi edilmesi anlamına gelmediğinin tek istisnası bu kişilerin 

bulaşıcı hastalık taşıyor olmalarıdır. Bu durumda tedavi kamu sağlığının bir gereği olarak 

karşımıza çıkar. 
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Ahlak kuralları, esasında kamu düzeninin konusunu oluşturmaz. Zira modern 

devletlerde yurttaşların hangi ahlak kuralını benimsediğiyle ilgilenilmez. Ancak genişleyen 

anlamında genel ahlak, kamu düzeninin bir parçasıdır. Genel ahlak, kamu düzeninin en tartışılan 

kısmını oluşturmaktadır. Hauriou, genel ahlakı kamu düzeninin dışına bırakmakla kamu düzeni 

ile ilgili materyalist ekolü başlatmıştır (Okay, 2009: 103). Kaboğlu, etik ve ahlaki değerlerin 

hukuki olanla olmayan alanın sınırında yer aldığını belirtir. Bu bakımdan genel ahlakın hukuki 

bir karşılığının olması durumunda önemli bir tehlikenin bulunduğundan bahseder: ahlakın 

geleneksel olana veya dinsel olana indirgenmesi gibi. Böylece ahlak cinsellik ve namusa 

indirgenecektir (akt. Okay, 2009: 108). Bu bakımdan ahlakın kamu düzenini ilgilendirebilmesi 

için dışa vurulması gerekir. Bu dışavurum bile ancak kamu düzenini sınırlı bir şekilde ilgilendirir 

(Gözübüyük ve Tan; 1998: 474). Daha açık bir ifadeyle, ahlak bir davranış olarak ortaya 

çıktığında ve bu davranış maddi düzene (dış düzen) hemen veya yakın bir gelecekte bozma 

tehlikesi söz konusu olduğunda ancak kamu düzenini ilgilendirir. Duran’a göre, bu ahlak anlayışı 

kişilerin düşünce, inanç, duygu alanlarını denetleme ve düzenlemeyi içermez. Sadece kamu 

düzenini bozan davranışları önlemek içindir (akt. Atakan, 2007: 105-106). Eğer ahlak sınırlı 

olarak kamu düzeninin konusu ise o zaman hangi ahlak kurallarının kamu düzenini 

ilgilendirdiğinin belirlenmesi gereklidir. Kamu düzenini ilgilendiren genel ahlak kuralının üç 

özelliği vardır: zaman, genellik ve kabul (Atakan, 2007: 105; Okay, 2009: 108). Buna göre bir 

ahlak kuralı uzunca bir zamandır uygulanıyor olmalıdır. Ayrıca bu ahlak kuralının sadece bir 

yöreye  özgü olmaması tüm ülkede genel olarak uygulanması gerekiyor. Son olarak bu 

kuralların toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 

Yaşam alanlarının yoğunlaşmasına yol açan önemli sebeplerden birisi kentleşmedir. Bu 

olgu kamu düzenine yeni bir anlam kazandırmıştır: kamusal estetik. Kentleşme, bir anlamda 

yapılaşma (binalaşma) demektir. Ancak bu yapılaşmanın da düzeni bozabileceği olgusu 

kentleşme hızlandıkça ortaya çıkmaya başladı. Düzen bozma o kadar çok benimsendi ki, 

kentleşme en çok çarpık önadıyla anılmaya başlandı (Bayraktar, 2015: 36). Bu açıdan bir yapıya 

çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Sonuç olarak, gelişen ve değişen şehircilik ve çevre anlayışının bir 

sonucu olarak kamusal estetik kavramı ortaya çıkmıştır (Çetindağ, 2004: 71).   

Kamu düzeninin genişleyen anlamına son katılan kavram insan onurudur denilebilir. Temelde 

felsefi bir kavram olan insan onuru kişiliksizliği ortadan kaldıran, insana bilinçli olma yeteneği 

ve kendisini gerçekleştirerek kendi kaderini tayin hakkı veren manevi güç olarak tanımlanabilir 

(Çetindağ, 2004: 75). 1982 Anayasası 17. maddede; insan onurunu, kimsenin insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan herhangi bir muameleye maruz bırakılamaması olarak tanımlar. Ayrıca birçok 

uluslararası metinde insan onurundan bahsedilmiştir. İnsan onuruna ilişkin ilk karar, 1995 

yılında Fransa’da Conseil d’Etat (Danıştay) tarafından Commune de Morsang-sur-Orge kararı 

olarak bilinen kararla ortaya çıkmıştır (Okay, 2009: 122). Karara konu olan olay cüce fırlatma 
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olarak bilinen bir oyun üzerinedir. Özel giysiler giyen bir cüce, yarışmacılar tarafından en uzağa 

fırlatılmaya çalışılır. Cüce özel kıyafet giydiği için yara almamaktadır. Morsang-sur-Orge 

belediye başkanı bu oyunu yasaklar. Bunun üzerine idare mahkemesi iptale karar verirken, 

konu belediyenin temyiz etmesiyle Fransız Danıştayı’na konu olur (Atakan,2007: 115).  Belediye 

kolluk marifetiyle yasağı uygulayan belediyenin klasik kamu güvenliği ve sağlığı gibi ögeler 

yüksek mahkemece kabul edilmez. Mahkeme nezdinde kabul gören tek gerekçe insan onurudur. 

Bu oyuna nesne olan insanların, oyunu meslek olarak kabul etmelerine rağmen, bunun 

toplumda cüce olan insanların bir oyun malzemesi olarak görülmesine sebep olacağını 

belirterek belediye kolluğunun insan onuru gereği böyle bir yetkileri olduğuna karar verilmiştir 

(Okay, 2009: 124).  

 

2.1.3. Kamu Düzenini Tanımlamaya Yardımcı Kavramlar 

 

Bu bölümde kamu düzenini tanımlamaya yarayan yardımcı kavramlar incelenmiştir. 

Kamu düzeninin ne olduğu nasıl tanımlanacağı ve benzer kavramlardan farkı anlatılmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla kamu düzeninin bir unsuru olarak anlaşılabilen fakat kamu düzeninden 

ayrı bir kavram olan milli güvenliğe ve kamu düzeni ile eş anlamlı olarak kullanılabilen 

demokratik toplum düzenine değinilmiştir. Böylece kamu düzeni özgülenerek, tanımlanabilir 

çerçevesi daraltılmıştır.  

  

2.1.3.1. Demokratik Toplum Düzeni 

 

Kavramsal bir çözümleme yapılırken, kavramın pratikteki anlamının yanında, tarihsel 

anlamı ve çağrıştırdığı anlamlar da incelenmelidir. Demokratik toplum düzeninin kavramsal 

çözümlemesi için demokratik, toplum, düzen gibi sayısız çalışmaya konu olmuş ve tartışmalı üç 

kelime ayrı olarak incelenmelidir. Üç kelimenin incelenmesi ve bütün yönleri ile ele alınması bu 

çalışmanın çok üstünde bir tartışmadır. Bu bakımdan demokratik toplum düzeninin sadece 

pratik anlamı ve kamu düzeniyle karşılaştırılmasına ve farklarının belirginleştirilerek kamu 

düzenini daha belirgin hale getirmeye çalışılmıştır.  

Anayasal bir kavram olan demokratik toplum düzeninde vurgu "demokrasi"nin 

üzerindedir. O halde demokratik toplum da demokrasinin ilkelerine göre şekillenmiş toplumu 

ifade eder. Düzen ise toplumu şekillendiren ilkelerin yerleşik hale gelmesine işaret eder. Eğer 

demosun topluma işaret ettiği düşünülürse kavramı demokratik düzen olarak sadeleştirmek 

mümkündür. Sunay, demokratik düzenin kurulabilmesi için üç unsurdan bahsetmektedir: temel 

hak ve özgürlüklerin korunması, siyasal çoğulculuğun oluşturulması, siyasal katılımın 

gerçekleşmesidir (Sunay, 2000: 621).   Fendoğlu ise daha genel bir açıklama ile hoşgörü ve açık 
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fikirliliğin bu düzenin iki göstergesi olduğuna işaret eder (Fendoğlu, 2001: 138). Bu haliyle 

demokratik düzen, en çok temel hak ve özgürlüklerle ilgilidir.   

Türkiye'de demokratik toplum düzeni, anayasal kavram olarak, temel hak ve 

özgürlüklerin sınırının belirlenmesinde ölçüttür. 1982 Anayasasının 13. Maddesinde, temel hak 

ve özgürlüklerin sadece anayasada belirtilen durumlar için ve kanunla, özlerine dokunulmadan 

sınırlanabileceği kurala bağlanmıştır. Ayrıca bu sınırlama anayasanın hem sözüne, hem de 

ruhuna; demokratik toplum düzeninin gereklerine, laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilklerine aykırı olamayacağı hükmü getirilmiştir. Bir temel hak ve özgürlüğün sınırlanmasında 

amaç kamu yararı olsa da bu yeterli olmayacaktır; ek olarak demokratik toplum düzeninin 

gerekleri ile de çelişmemesi gerekmektedir (Turhan, 2017: 677). Böylece demokratik toplum 

düzeni temel hak ve özgürlüklerin kapsamını koruyan ve bu hak ve özgürlüklerin 

dokunulamayacağı alanı belirleyen anayasal bir ilkedir. Demokratik toplum düzeni gibi anayasal 

bir kavram olan kamu düzeni ile temel ayrılığı da bu noktadadır.  

Kamu düzeni, kamu yönetiminin yerleşik ve olağan bir kavramı olarak temel hak ve 

özgürlükleri sınırlandırırken, demokratik toplum düzeni bu sınırlamanın tam karşısında durur. 

Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin alanı bu iki düzen arasındadır.  Kamu yönetimi de aslında 

bu iki düzeni ifade eder anlamda iki farklı çağrışım içerir: birincisi toplumun yönetilmesi 

anlamında kamunun yönetimidir. Diğer bir anlam ise halkın veya toplumun yönetimi anlamında 

kamuca yönetimdir. Birincisinde bu işi üstlenen devlet olarak anlaşılabilir. Kamuca yönetimde 

ise toplum; hem yönetme usulünü, hem de kurumunu ifade eder (Güler, 2009: 78). Modern 

anayasacılığın işlevsel perspektifinde ise kamu düzeni devletin temel yapısı ve işleyişi yüzünde 

yer alırken, demokratik toplum düzeni anayasaların temel hak ve özgürlüklerini koruyan 

yüzünde yer alır.  

Son olarak, demokratik toplum düzeninin demokratik karakterinin niteliği 

tartışılacaktır. Turhan bu konuda kısaca, Batı uygarlığınca benimsenen özgürlükçü demokrasi 

anlayışı olduğunu belirtir. Ancak özgürlükçü demokrasinin benimsenmesinin demokrasinin 

bütün unsurlarını açığa çıkardığı görüşünde değildir. Demokrasinin tercihi sadece temel ilkeler 

bakımından önemlidir. Arslan ise hangi demokrasinin tercih edildiği konusunda bu kadar kesin 

bir tercihte bulunmaz. Ona göre anayasanın başlangıç kısmındaki hürriyetçi demokrasi ile 

anayasanın 13. Maddenin gerekçesinde belirtilen “genellikle kabul gören demokratik rejim”i mi 

işaret ettiği belirgin değildir. Diğer anlatımla, soru şudur: tercih milli demokrasi mi batıcı 

özgürlükçü demokrasi (Arslan, 2002: 148-149) midir? Bu tercih ancak anayasal yargı ile anlaşılır 

hale gelecektir. 

 

2.1.3.2. Milli Güvenlik 
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Güvenlik, sağlıktan ekonomiye; bilişimden savaşa kadar çok boyutlu bir kavram olarak 

kamusal hayatın her anına etki eder. Bu haliyle güvenlik, gündelik hayatın uzun zamandan 

beridir vazgeçilmez bir unsurudur. Bugün temel sorun güvenliğe duyulan ihtiyaçtan ziyade onu 

kimin sağlayacağı ve nasıl sağlayacağı üzerinedir. Kamu düzeninin bir unsuru olan kamu 

güvenliği, bu ihtiyacın bir yansımasıdır; fakat bir de kamu güvenliğine benzeyen milli güvenlik 

kavramı vardır. Bu iki kavramın ayrılması kamu düzeninin sınırının anlaşılabilmesi ve 

tanımlamasındaki güçlüğü azaltılabilmesi için gereklidir. 

Milli güvenlik, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce liderler tarafından retorik bir deyim olarak 

birtakım siyasal ve askeri amaçlarını belirtmek için kullanılmıştır. Bu siyasal ve psikolojik 

kullanım, yerini Savaşın ardından akademik ve bilimsel bir temele bırakmıştır. Ayrıca milli 

güvenliğin kurumsallaşması da Savaştan sonrasına tekabül eder. Milli güvenliğin 

kurumsallaşmasında teknolojik gelişmelerle tahribat gücü yüksek silahların üretilmesi ve 

kavramın siyasal, sosyal ve ekonomik boyutların birlikte düşünülmesi gerektiği fikri etkili 

olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde milli güvenliğe 

ilişkin bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun ile devlet başkanına çeşitli görevler verilmiş ve bu 

konuda bir konsey kurulması hükme bağlanmıştır (Aybay, 1978: 60-61). 

Türkiye'de milli güvenliğin kavramsal ve kurumsal gelişimi ABD ile paraleldir. Her ne 

kadar anayasal bir kurul olarak ilk defa 1961 Anayasasında yer alsa da, 1949 yılında bir kanun 

ile Milli Savunma Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurul günümüz Milli Güvenlik Kurulu ile 

benzer özellikler gösterir. Brown, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kavramsallaştırılan milli 

güvenliği fazla militer bulur. O'na göre silahlı güçle direnilemeyecek tehditler hızla 

yaklaşmaktadır. Bu tehditlerin başında çevresel sorunlar, ekonomik ve politik sorunlar 

gelmektedir (Brown, 1977: 5,39).  

Milli güvenlik, bir ulusun iç değerlerini dışarıdan gelen tehditlere karşı korumak 

şeklinde tanımlanabilir. Bu haliyle milli güvenlik, bir ulusun değerlerinin korunması 

bakımından işlevsel (araçsal) niteliktedir (Hermann, 1980: 19). Akgüner, dış tehditi normal 

kolluk faaliyeti ile üstesinden gelinemeyecek tehditler olarak ifade eder (1985: 8). Akgüner'in 

işaret ettiği normal kolluk faaliyeti ile önlenebilecek olan tehditler kamu güvenliğine ilişkindir. 

Böylece milli güvenliğin kamu güvenliğinden daha geniş bir kavram olduğu söylenebilir. Milli 

güvenliğin, kamu güvenliğinden daha geniş kapsamlı olduğunu Duran: "[t]oplumun siyasi, sosyal 

ve iktisadi yapı ve mekanizmalarını yıkmayı sarsmayı veya zedelemeyi amaç edinmeyen fiil ve 

hareketler milli güvenlikle ilgili görülemez" şeklinde ifade etmiştir (akt. Aybay, 1978: 66).  

Dış tehdit, sadece militer bir yapı da olmayabilir. Tehdit ekonomik ve sosyal karakterde 

olabilir. Türkiye'de, 1983 yılında çıkarılan ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kuruluş kanunu 

niteliğindeki 2945 sayılı kanun, milli güvenliği oldukça geniş tanımlamıştır. Buna göre milli 

güvenlik; siyasi, sosyal, ekonomik ve hatta kültürel menfaatlerin hem iç, hem de dış tehditlere 
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karşı korunmasıdır (madde 2). Buna rağmen Akgüner, Türkiye'de ekonominin de milli güvenlik 

konusu olduğunun gözden kaçırıldığından bahseder (1985: 9). Milli güvenliğe ilişkin 

meselelerin gözden kaçırılması mümkündür; çünkü milli güvenlik tıpkı kamu güvenliği gibi 

değişken yapıdadır. Hermann, ABD temel alınarak yaptığı sınıflandırmada milli güvenliğin 

yapısının nasıl olup da değiştiğini beş başlık altında toplamıştır. Buna göre öncelikli değer 

çıktıları bunlardan ilkidir. Toplumun hangi değere öncelik verdiği zamanla değişmesi 

mümkündür. Bu değişim ile milli güvenlik de değişecektir. İkincisi, çok uluslu şirketler veya 

uluslararası kuruluşlar (örneğin Birleşmiş Milletler)  uluslararası çevre olarak bu değişimi 

tetikleyebilir. Üçüncüsü, yerel çevre olan ulusal aktörler bu değişime sebep olabilir. Milli 

güvenliği dönüştürebilecek değişkenlerden dördüncüsü tehditlerin doğasıdır. Buna göre milli 

güvenlik için tehdit oluşturan bir unsur zamanla tehdit olmaktan kendiliğinden çıkabilir. Son 

olarak ise stratejilerdeki değişiklik bu değişimin sebebi olabilir. Örneğin teknolojik gelişmeler, 

bir tehditin ciddiyetini azaltabilir (Hermann, 1980: 20).  

Tanör ise milli güvenliğin "milli" sıfatından rahatsızdır. O'na göre milli, hayli iddialı ve 

demagojiye elverişli niteliktedir. Bu yüzden milli güvenliği korumak gerekçesiyle yapılacak 

sınırlamaları mistik bulmaktadır (akt. Aybay, 1978: 65). Akgüner ise asıl zor olanın ve O'na göre 

Türkiye'de hiç başarılamamış olanın milli güvenlik ile temel hak ve özgürlükler arasında 

dengenin kurulmasıdır (Akgüner, 1985: 8). Brown ise konuyu milli olan menfaatlerin 

korunmaya çalışılmasının, menfaatlerin ulus-üstü olmaya başladığını ileri sürerek milli 

menfaatleri korumanın yetersizliğine dikkat çeker. Bu açıdan asıl korunması gereken 

medeniyettir (Brown, 1977: 39,40). 

 

2.2. Siyasetsizleştirme 

 

Siyasetsizleştirme, siyasetin ontolojik olarak sorunlu olduğunu (post-politika) veya bir 

kesimin siyasetten uzaklaştırıldığını (depolitizasyon) veya bilinçli bir tercih olarak siyasetten 

uzak kalmayı (apolitik) da içeren geniş bir kavramdır; fakat siyasetsizleştirme bu üç kavramı 

tüm boyutlarıyla kapsar nitelikte değildir. Bu yüzden siyasetsizleştirme, en çok siyasetin ne 

olduğu tanımlanabilirse ortaya çıkacaktır. Diğer bir anlatımla siyasetsizleştirme, siyasetin 

tanımı dışında kalan alanı ifade eder. Bu açıdan öncelikle siyasetin tanımlanması gerekmektedir.  

Siyaset konusunda Heywood, yaklaşık olarak, görüş ortaya koyan otorite kadar siyaset 

tanımı olduğunu (Heywood, 2011: 64) belirtir. Kapani de siyaset tanımlarındaki farklılıkları 

kabul etmekle beraber bu tanımları iki başlık altında toplar. Buna göre siyaset kimilerine göre 

çatışma, kavga, mücadeledir; kimilerine göre ise uzlaşma ve anlaşmayı sağlayarak genel yararı 

gerçekleştirmektir. "Bu çatışma, düşünce, çıkar ve psikolojik farklılıklardan ortaya çıkar. 

Çatışmanın konusu ise toplumdaki değerlerin paylaşılmasıdır. Çatışmanın hedefi ise iktidarı ele 
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geçirmektir." Laswell bu konuda der ki "siyaset neyi, ne zaman ve nasıl elde ettiğini belirleyen 

faaliyettir." Bu görüşün zıttı olan uzlaşma ise siyasetin özel çıkarlar yerine herkesin yararını ve 

ortak iyiyi gerçekleştirmek olduğunu ileri sürer. Bu idealist düşünceye göre siyaset herkesin 

yararına bir toplum düzeni kurma çabasıdır. Kapani bu iki görüşün de eksik olduğunu siyasetin 

hem uzlaşma hem de çatışma olduğunu düşünür (Kapani, 2008: 17-18). Öztekin ise siyaset 

tanımını farklı olarak örgütler üzerinden açıklamaya çalışır. Siyasetin iki anlamı vardır: Birisi 

siyasal partiler üzerinden yapılır, diğeri ise örgütler üzerinden. Birincisine göre siyaset, siyasi 

iktidarı ele geçirme mücadelesidir. İkincisine göre ise örgütün izlediği yol yöntem anlamındadır 

(Öztekin, 2010: 23). Eroğul siyaseti, sınıfsal bir şekilde tanımlar: "siyaset, belirli bir üretim 

biçiminin varlığı ve gelişimi için gerekli olan koşulları toplumsal çapta sağlama uğraşıdır." Bu 

tanımlamada siyaset, toplumsal üretim faaliyetinin dışındadır; ancak toplumsal üretimin 

sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için zorunludur. Üretim güçleri ile üretim ilişkileri 

arasında bir çelişki yoksa, siyaset uyuşumcu, varsa kavgacı olur. Yine Eroğul’a göre siyasetin ne 

olduğu ve siyasal olanın üzerinde anlaşılamamasının üç sebebi vardır. Birincisi, siyasetin doğası 

çelişkilidir. Örneğin, "devrimler de seçimler de" siyasetin bir parçasıdır. İkinci sebep, tarihsel 

değişkenliktir. Diğer bir ifadeyle, zamanla siyaset anlayışının değişmesidir. Son neden ise öznel 

niteliktedir: insanlar neyin siyasal olduğuna kendi çıkarları doğrultusunda cevap verirler 

(Eroğul, 2017: 19, 21). Yukarıdaki tanımlara göre siyasetin fonksiyonu da değişecektir. Buna 

göre siyaset hükümet etme sanatı olarak, kamusal hayat olarak, uzlaşma ve uyum olarak ve 

gücün ve kaynakların kullanımı olarak işlev görür (Heywood, 2011: 64, Türköne, 2009: 7). 

Siyaset, en az devlet kadar kadimdir. Siyaseti, yol yöntem olarak düşündüğümüzde ise 

devletten önce ortaya çıkan bir insan eylemi olduğu ileri sürülebilir. Tarihin belirli 

dönemlerinde çeşitli şekillere büründüğü, sürekli bir değişime uğradığı muhakkak; ancak bugün 

büründüğü şekil ise artık onun özünden ayrılmasına yol açmaktadır. Siyasetin bu haline post-

politika denir. Post-politikanın neoliberal ekonomik politikalarla yakından ilişkisi vardır. Bu 

yüzden Taşkale, post-pollitikayı ifade ederken, neoliberal ve millitarist post-politika şeklinde 

niteler (Taşkale, 2015).  

Post-politika gibi ontolojik problemden ziyade dışlama veya ötekileştirme temelinde 

tanımlanan depolitizasyon ise “[…]toplumsal grupların siyasal karar alma süreçlerinden 

uzaklaştırılması olarak tanımlanabileceği gibi, toplumsal ilişkileri düzenlemeye yönelik her türlü 

karar alma sürecinin siyasal yönünün toplumdan uzakta korunaklı bir yere yerleştirilmesi olarak 

da nitelendirilebilir” (Güney, 2006: 175). Bu haliyle depolitizasyon, belirli bir kesimin, kamu 

düzenini de içinde bulunduran çeşitli sebeplerle, siyasete dâhil edilmemesi durumudur. 

Depolitizasyon yerine siyasetten arındırma kavramının da kullanılması kavramın 

tanımlanmasında yol gösterici olmaktadır.  
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Son olarak apolitiğe değinilmesi gerekir. Apolitiklik, siyasetin normal seyrinde gitmesine 

rağmen, bilinçli olarak siyasetle ilgilenmeme durumudur. Bilinçli bir tercih olması nedeniyle 

apolitikliği siyasetsizleştirme olarak tanımlamak mümkün değildir. Siyasetten uzaklaşma hali 

sadece neoliberal bir dünyanın özelliği olarak ele alındığında (Lüküslü, 2009: 197) 

siyasetsizleştirmenin bir parçası olarak ele alınabilir. Sonuç olarak, siyasetsizleştirme daha çok 

post-politikanın ve depolitizasyonun bir parçası olarak görülse de kısmen de olsa apolitikliği de 

kapsar. 

20. yüzyılın son yirmi yılındaki teknolojik ilerlemeler ve ekonomik değişiklikler siyasal 

anlamda da yeni değişikliklerin tetikleyicisi oldu. Halihazırda Doğu blokunun da yıkılması 

tarihin sonu gibi tezlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Teknolojik gelişmeler, bilimi ve bilgiyi ön 

plana çıkararak, öznenin geri plana atılmasına neden olmuştur. "Bilim, günümüzde 'nihai 

doğru'yu, yaşamı anlamanın en iyi yolunu sağlayacak yeni bir dinsel otoriteye dönüşmüştür." Bu 

durumu İngiltere’ nin eski başbakanlarından Tony Blair’in istifa etmeden önce gençlere verdiği 

tavsiyeden anlayabiliriz: “Dünyayı değiştirmek isteyen idealist bir genç bilim insanı olmalıdır”. 

İşte bu anlayışla geç kapitalist döneme ilişkin politikanın ontolojik temelinin çöktüğünü belirten 

birçok düşünür (Zizek, Swyngedouw, Mouffe) bu sürece post-politika der. Kısaca "[p]ost-

politika, öznelliklerin siyasallaşmasını engelleme 'sanatı'dır" (Taşkale, 2015: 55, 58, 65).  

Günümüz post-politik dönemin birçok ayırt edici unsuru bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi karar verme sürecine ilişkindir. Siyasetin ontolojik yapısında karar verme en önemli 

safhayı oluşturmaktadır. Karar vermeyi bir yargıya ulaşmak olarak kabul ettiğimizde şu sonuca 

varabiliriz: "Nasıl genel olarak düşünmenin amacı bilgiye ulaşmak değil anlam yaratmaksa, 

politik yargının amacı da kesinliğe (nihai sonuçlara) ulaşmak değil ortak anlam dünyasını 

kurmaktır" (Çörekçioğlu, 2016: 162). Ancak günümüzde karar verme aşamasının ne kadar hızlı 

olursa uygulamanın (hizmet, faaliyet, icraat vs.) da o kadar çabuk gerçekleşeceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu çabukluk ile siyasetin başarısı arasında doğru orantının olduğu 

kabul edilmektedir. İşte “hizmet siyaseti” (Bayraktar, 2016: 34) olarak adlandırılan durum tam 

da bunu yansıtmaktadır. Aynı konuya bir başka açıdan bakıldığında siyasetin günümüzde siyasa 

yanı1 ön plana çıkartılarak, siyasetin temelinde olan çatışma yönü ihlal edilmektedir (Yıldırım ve 

Baştürk, 2015: 52). Burada çatışma kavramına değinmekte fayda var; çünkü bu çatışma 

agonizm ve antagonizm olarak iki şekilde ifade edilebilir. Bu iki kavram siyaset ile post-politik 

arasındaki bir farkı daha ortaya koyacaktır. Antagonizma da çatışan iyi ile kötüdür. Daha açık 

ifadesiyle, "hakim siyasal aktörle, siyasi konumlarını meşrulaştırıp; düşman, hain, bölücü gibi 

                                                 

1İngilizcede “policy” olarak adlandırılan kavramın karşılığıdır. Türkçe karşılık olarak politika da 
denmektedir; ancak çalışmada politika, siyaset anlamıyla eş anlamlı olarak “politics” kavramının karşılığı 
olarak kullanılmıştır.   
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antagonistler yaratır" (Bayraktar, 2016: 21). Agonizm de ise bir ayrılık olduğu kesin olmakla 

birlikte bu ayrılık antagonizm kadar sert değildir. 

Siyasetin çatışma tanımı agonizmden antagonizmaya evrilirken, toplumsal gruplar 

arasındaki ayrılık, siyaset yoluyla birleşmek yerine, yeni siyaset anlayışı ile derinleşmektedir. 

Schmitt’in dost-düşman ikiliği bu noktada oldukça önemli bir tanımlamadır. Toplumsal gruplar 

artık kendisini düşmanı üzerinden tanımlamaya başlamıştır. Böylece siyaset imkansız hale 

gelmektedir. Oysa Eski Yunanca’da politika kent anlamındaki polisten gelir ve kente dair 

anlamındadır. Bu açıdan siyaset her kentlinin hakkıdır (Kılıçbay, 1998: 232). Ancak imkansız 

hale gelen siyaset; hukuk, ekonomi, uzmanlaşmış bürokratik yapılarla dolduruluyor (Dean, 

2009: 5). Böylece devlet (government) de meşruluğunu hukukun yaygınlığı, uzmanlaşma ve oy 

alma yolları ile sağlar hale gelmektedir. Devletin meşruluk araçları Kılıçbay’ın ifadesiyle 

"kemikleşmiş siyaset klanı" oluştur. Kılıçbay devamında; 

Siyaset klanlarının egemen olduğu yerlerde bu bakımdan siyaset bir meslek olarak 
görülür. Böylece siyaset dışı tutulan kişiler alelade uyruk konumuna düşer. Ara sıra 
sandığa gitmesi siyasal katılım olduğuna inandırılır. Buna siyasetsiz siyaset denir. 
Böylece siyasette büyükler olur ve onlar ne derse doğrudur. Oysa siyasette gerçekte 
büyükler olmaz bireyler olur. … Bunun yanı sıra seçme olanağımız olmayan 
özelliklerimiz veya kimlikler üzerinden siyaset yapılmaz, çünkü bunlar uyuma değil, 
uyumsuzluğa gebedir. Son olarak, herkes yapamıyorsa siyaset siyaset değil dayatma  

 
olduğunu belirtir (Kılıçbay, 1998 :232). 

Görüldüğü üzere Kılıçbay’ın düşünceleri Ranciere ile aynı doğrultudadır. Ranciere, 

"siyaset konusunda kimin ne yapması gerektiğini belirten yukarıdan aşağı bir yaklaşımı reddeder" 

(akt. Yıldırım ve Baştürk, 2015: 53). Temsiliyetin doğasının oligarşi üreten bir ilişki olduğunu 

savunur (akt. Yıldırım ve Baştürk, 2015: 59). Kılıçbay’ın ana hatlarını çizdiği siyasetsiz siyaset, 

bir dayatmadır. Yine benzer şekilde Ranciere de polisin (kent) statükoyu ifade ettiğini ve ancak 

statükonun bozulmasına ilişkin değişikliklerin siyaset olabileceğini savunur (Bayraktar, 2016: 

21). İkisinin de siyaseti aynı yönde eleştirmeleri aslında siyasetin gerçekten ontolojik bir 

problem yaşadığına ilişkin önemli bir bulgudur.  

Siyasetin içinde bulunduğu sorunu açıklamada en iyi araçlardan birisi ekonomidir. 

Bugün ekonominin politikayı çepeçevre sardığı post-politik literatürün temel iddialarından 

birisi durumundadır. post politik, devletlerin yapmaya çalıştığı her şeyin yatırımcının 

güvencesini sağlama, devamlı ve güçlü piyasalara ulaşma temel kaygısından ibaret olduğunu 

belirtir. Devleti yönetenler (government) değişse de ekonomiye ilişkin temel davranışların 

değişmediği en önemli argümanlarıdır. Ranciere’e göre, Marx’ın bir zamanlar skandal olarak 

tanımlanan hükümetlerin uluslararası sermayenin yalnızca basit bir aracı olduğu tezi bugün 

liberaller ve sosyalistlerin ortak fikri durumunda. Üstelik siyasetin (politics) sermayenin 

yönetimi ile tanımlanması ve bunun demokrasi biçimlerinin arkasına saklanması utanılacak bir 

sır olmaktan çıkmıştır. Post-politika teorisyenlerin ekonomiye ilişkin yukarıdaki görüşleri 
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politika ile ekonomiyi kesin olarak ayırmalarından dolayı eleştirilir. Ancak aslında onlar 

ekonomi-politiği reddetmezler, yapmaya çalıştıkları temel ayrım politikanın bir sosyal düzen 

olarak kullanılması ile bu düzenin altında kalan ontolojik olarak kalan boşluktur (Swyngedouw, 

2014: 8-10). Kısacası ekonomi post-politika literatüründe önemli bir yer kaplar. Temelde, 

ekonomiden kasıt, neoliberal olanıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse, neoliberal ekonomi, 

politik olana etkisi bakımından derinlemesine eleştirilir. Fakat bu eleştiri yapılırken, 

ekonominin yalnız başına hükümetin tüm fonksiyonlarını yerine getirmediği gözardı 

edilmemelidir (Dean, 2014: 263). Günümüzde neoliberalizmin siyaseti ilgilendiren bir başka 

önemli yönü ise güvenliktir2.  

Uluslararası güvenlik araştırmaları güvenlik politikasının3 ne kadar akışkan (değişken) 

olduğunu göstermektedir. Bu akışkanlığın itici güçleri kurumlar, akademik tartışma, olaylar 

(events), teknolojiler ve büyük siyasal güçler (great power politics) olarak sıralanabilir (Buzan 

ve Hansen, 2009: 42, 258). Olay unsurunun altının çizilmesi gerekir; çünkü günümüz güvenlik 

politikalarını etkileyen en önemli unsur 11 Eylül saldırısına dayanmaktadır. Güvenlik 

politkalarını belirleyen bu temel dayanağın siyaseti imkansızlaştırdığı belirtilmektedir. Öyle ki, 

Neocleous ve Rigakos imkansızlaşmayı, bir yanılsama olarak belirttiği güvenlik politikalarını 

kabul ettiğimiz ölçüde gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bu fikirle aynı doğrultuda Boukalas, 11 

Eylül’ün politik etkilerini yeni bir “otoriterleşme süreci” olarak görür. O’na göre, devletin 

otoriterleşme süreci birbirini takip eden üç aşamada yaşanmıştır. Birincisi petrol krizlerinin 

görüldüğü 1970’li yıllarda, ikincisi neoliberal otoriterleşme olarak belirttiği 1990’lı yıllarda ve 

sonuncusu ise 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanmıştır (akt. Bedirhanoğlu, Dölek ve Hülagü, 

2016: 13). 

Ortiz, toplum içinde yaşamanın en önemli unsurlarından birisinin güvenlik olduğunu ve 

güvenliğin bir ‘hak’ olduğunu belirtir; ancak güvenlik hakkının neredeyse temel hak olarak 

görülmesini eleştirir:  

Güvenlik hakkı, iktidara çağrıda bulunularak çözüm buluyor, oysa özgürlüklerin 
sağlayıcısı iktidar ise, mezarcısı da odur. Güvenliğin, kişinin temel hakkı mertebesine 
yükseltilmesi iki terim arasında sihirli bir uzlaşma yaratıyor ama tecrübelerin bize 
gösterdiği gibi bu uzlaşma güvenlik pahasına özgürlüğün dumura uğramasıyla sağlanıyor 
(akt. Atakan, 2007: 124). 

Ortiz’in vurguladığı özgürlük-güvenlik zıtlığı, siyaset çalışmaları açısından güvenlik-

siyasal olarak okunabilir. Böylece güvenliğin yükselişi siyasetsizleştirme olarak okunabilecektir. 

Neocleous, günümüz gündelik yaşantının hemen tamamının odağında güvenliğin yer almasını 

eleştirir. O’na göre güvenlik böylece neredeyse yeni bir "ideoloji" ve hatta "din" haline gelmiştir 

                                                 

2Burada güvenlikten kastedilen bilgi işlemlerin veya gıdaların güvenliği gibi sektörel bir 
indirgemecilik değildir. Güvenlik çalışmada fiziksel olan ve esasıdna şiddetle, terörle ve suçla mücadeleyi 
anlatan bir kavram olarak kullanılmıştır. 

3Güvenlik politikası (security policy), Öztekin politika tanımlarından birisi olan yol yöntem 
anlamında kullanılmıştır. 
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(akt. Taşkale, 2015: 61). İdeolojiden bahsedilmişken, siyaset ile ideoloji arasındaki ilişkiye 

değinmek siyasetsizleştirme savını tartışmak için faydalı olacaktır.  

Siyaset içerisinde ideolojilere en mesafeli duranların Marksist ekolden olduğu iddia 

edilebilir; çünkü Marx ideolojileri, "bir iktidar tezahürü" olarak görür. İdeoloji sömürüyü 

gizleyen bir kavramdır. Bu bakımdan ideoloji "yanlış bilinç"tir. Proleter sınıf, bu sebeple, 

ideolojiye ihtiyaç duymamaktadır. Ancak Marx’tan sonra bu düşünceler radikal değişikliklere 

uğradı; çünkü kapitalizmin her krizin üstesinden gelmesinde ideolojinin etkili olabileceği fikri 

gelişti. Böylece ideolojiye en uzak duranlar bile ona olumlu bir anlam yükledi. Marksistler için 

ideoloji artık, iç birliktelikleri sağlayan bir kavramdı (Bulut, 2011: 192, 193). Sonuç olarak, 

ideoloji her siyasal olan (hem bireysel hem de yapısal anlamda) için çok önemli bir noktaya 

geldi. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ideolojilerin sonunun geldiğine ilişkin tezler ortaya 

çıkmaya başlamıştı. Daniel Bell henüz 1960 yılında ideolojilerin sonunun geldiğini ortaya 

atmıştı. Benzer düşünceler Soğuk Savaş’ın sonunda da dile getirilmiştir. Günümüz post-modern 

döneminde ideolojilerin yok oluşundan ziyade dönüşümünden bahsedilmelidir. Klasik 

anlamından farklı olarak evrensel açıklamalar yerine küçük çaplı ve kimlikler üzerine kurulu 

ideolojilerdir. Ayrıca klasik ideolojiler teoriden pratiği belirlerken, post-modern ideoloji 

eylemden türerler. Arendt bu durumu “tefekkür ile eylem arasındaki ilişkinin tersine dönmesi” 

şeklinde tanımlar (akt. Örs, 2009: 11). Sonuç olarak, siyasete ideoloji yoluyla baktığımızda köklü 

bir değişimin olduğu söylenebilir ancak ne ideolojinin ne de siyasetin sona erdiği söylenebilir. 

Son olarak, siyaset ile siyasetsizleştirme arasında sinema-tiyatro benzetmesinde 

bulunulabilir. Tiyatro tıpkı siyaset gibi kadim bir tarihe sahiptir. Oysa sinema, siyasetsizleşme 

gibi oldukça yeni ortaya çıkmıştır. Ancak asıl benzerlik seyircilerin durumuna ilişkindir. 

Tiyatroda seyirci oyunun bir parçasıdır. Aslında aktörlerinden birisidir demek daha doğru bir 

ifade olacaktır; çünkü seyirci her zaman oyuna dahil olabilir, müdahale edebilir, seyrini 

değiştirmesi de mümkündür. Oysa sinemada seyirciler sadece olaylara şahit olan üçüncü bir göz 

mahiyetindedir. Herhangi bir şekilde filme müdahale şansı mümkün değildir. Ayrıca gelişen 

teknolojinin yardımı ile seyirci çeşitli 'sinema hilelerine' maruz kalabilir. Siyasetsizleştirme 

denilen olgu da teknolojinin yardımıyla her şeyi istatistik ve tahminler üzerinden tartışmaya yer 

bırakmadan karar alabilmektedir. Tiyatroda seyirciler de oyuna dahil oldukları için oyuncu 

kabul edilse de oyunun ana karakterleri vardır; ancak bunlar ile seyirci arasında ilişkiler yüz 

yüzedir. Tıpkı bunun gibi siyasetin de bu işi meslek edinmiş elitleri vardır; ancak bu durum 

diğer oyuncu sayılabilecek toplum ile arasında hiyerarşik bir ilişki oluşturmaz Oysa sinemada 

oyuncu ile seyirci arasında kesin bir ayrım bulunur. Seyirci oyuncunun ancak hayranı olabilir. 

Aralarında aşılmaz bir engel vardır. İşte siyasetsizleştirme de bunun gibi üstün kabiliyetli, bütün 

olayları ve durumları uzmanları ile inceleyen siyasal aktörler vardır. Bu aktörlerin aldıkları 

kararda mutlaka bir hikmet olduğu düşünülür.  
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2.3. Kamu Düzeni ve Siyaseti Birleştiren Noktalar 

 

İnsanların kalabalıklar halinde sürekli olarak beraber yaşamaları, kamusal hayatın 

düzenlenmesini gerektirmiştir. İşte kamu düzeni en genel ve tarafsız anlamda böyle ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca böyle bir tanımlama toplumsal sözleşme yaklaşımlarını hatırlatır. Tıpkı onlar 

gibi, yaşandığı farzedilen ve düzene ihtiyaç duyulmayan bir doğa durumu anlatısıyla paralel bir 

açıklamadır. Oysa bugün gelinen noktada devletin kendi başına bir amaç haline gelmesi, 

Eroğul’un işlevselci perspektifiyle (Eroğul, 2014: 97) devlet-sivil toplum dikotomisini ortaya 

çıkarmıştır. O halde devlet düzeni ve toplum düzeni gibi bir ayrım da ortaya çıkacaktır.  

Bugün kamu düzeninin iki düzeni de ifade eder kullanımı bilinçli bir tercihtir. Diğer bir 

ifadeyle, politika belirleme, karar verme sürecinde görev alan kişilerin 'kamu düzeni' dedikleri 

şey aslında devletin bürokratik yapısı için yararlı olanı ifade edecektir. İşte tam da bu noktada 

karar verme yetkisine sahip kişilerin bu konudaki 'takdir yetkileri' yukarıda bahsedilen devlet 

düzeni ve toplum düzeni ayrımını ortaya koyarak, bulanık olanı berraklaştırması bakımından 

önemlidir. Bu ayrımı yakalamaya yardımcı kaynaklardan birisi de tanımlanamaz olan ve son 

derece karmaşık olduğu alanyazında tüm yazarlar tarafından kabul edilen kamu yararıdır. 

Barry, “x politikası kamu yararıdır” demekle “ben x politikasını onaylıyorum” arasında bir fark 

olmadığını söyler (Dik, 2006: 8). Bu deyiş, kamu yararının neden yukarıda bahsedilen düzenleri 

ayrıştırmak için kullanılacağını özetler niteliktedir.  

Son olarak, bu ayrım milliyetçilik ve vatandaşlık üzerinden de görülebilir; fakat bu 

gerçeği anlayabilmek için birkaç kavramın daha kullanılması gerekir. Kamu düzeni, kamu 

yararınadır. O halde kamu yararı ne demektir? Kamu yararı genellikle çoğunluğun yararına 

olanı ifade eder (Akyılmaz vd., 2016: 29). O halde çoğunluk ne istiyorsa kamu yararı da odur. 

Çoğunluk ise bir ulus inşası ile ortaya çıkar. Sonuç olarak, çoğunluğu tanımlayabilmek için 

milliyetçiliğin seyrine ve bu seyirle görünür değişikliğe uğrayan vatandaş mefhumuna bakmak 

anlamlı olacaktır. 

Sonuçta; kamu yararı, milliyetçilik ve vatandaşlık ile kamu düzeni konusundaki karar 

vericilerin takdir yetkisi normatif bir kamu düzeni tanımını siyasetle birleştirmektedir. Şimdi 

sırasıyla bu kavramlara değinilecektir.  

 

2.3.1. Kamu Yararı 

 

Toplumsal çıkar, ortak iyi, genel menfaat, toplumsal menfaat gibi kavramlar yaklaşık 

olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. Kamu yararı temelde bu kavramlardaki farkla değil, 

bireysel yararla arasındaki farklarla daha iyi anlaşılabilir. Rousseau’nun genel irade kavramı 
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çerçevesinde düşünüldüğünde aslında ortak iyilik, bireylerin tek tek çıkarlarının toplamı olarak 

görülüyordu (Dik, 2005: 66); ancak özellikle 1789 Fransız Devrimi bu anlayışı değiştirdi. 

Böylece toplumsal çıkar, toplumu meydana getiren bireylerin kişisel yararları olmaktan çıkarak 

ayrı bir hüviyete büründü (Akyılmaz vd, 2016: 28). Buna göre artık toplumsal çıkar, bireysel 

çıkarla çelişen ve ona öncellenen bir kavram olarak değişimini sürdürdü. Bireysel çıkar çeşitli ve 

rekabetçi olduğu halde toplumsal çıkar bölünemez nitelikteydi. O, halkın tamamının 

yararlandığı şeydir (Heywood, 2011: 297).  Kamu yararı, Devrim sonrasında ortak iyilik (le bien 

commun) yerine kullanılmaya başlanmıştır. Kamu yararını ortak iyilikten ayıran nokta, kamu 

yararının toplum sözleşmesi ile ortaya konan hak ve yararların bir sonucu olması ve ussal, 

anlaşılabilir bir değer ölçüsü olmasıdır (Akıllıoğlu, 1988: 15, 16).  

Yukarıdaki paragraf, kamu yararının dinamik yapısını göstermesi bakımından 

önemlidir. Bütün kamu yararı anlayışlarını kapsayacak bir tanımlama yapılması bu dinamik 

yapıdan dolayı zor gözükmektedir. Bu açıdan kamu yararı: “özü ya da içeriği belli olmayan  buna 

karşılık biçimi aracılığıyla tanınan bir kavramdır” (Akıllıoğlu, 1988: 11). Kavramın bu tanımla 

aynı doğrultuda kanun koyucunun iradesiyle biçimleneceğini ifade eden bir başka tanıma göre: 

“kanun koyucunun iradesiyle şekillenen; bu sebeple maddi açıdan tanımlanamayan, muhtevası 

önceden belirlenemeyen, belirsiz, esnek ve değişken bir kavramdır” (Akyılmaz vd., 2016: 27). 

Tunaya’ya göre, kavramın etikle ilgisi olduğu açıktır; ancak ondan daha somut ve hukukidir. 

Ayrıca tanımlanması zordur. Zira kavram, felsefe, ahlak ve sosyolojinin alanlarına giren bir 

kavramdır. Görüldüğü üzere kamu yararının tanımlanmasının zor olduğu genel kabuldür. Bu 

zorluk kimilerine kamu yararını tanımlamanın beyhude olduğu düşüncesine yol açmıştır. 

Flatman, kavramın fazlaca politik ve etik içerik taşıdığını bu yüzden kamu yararının ancak başka 

kavramlar yardımıyla tanımlanabileceğini ifade eder (akt. Dik, 2005: 63). Kimileri de kamu 

yararının us dışı bir yapısı olduğunu ve bu yüzden “modern bir masal” olduğunu iddia ederler. 

Buna göre kavram devletin kutsanması yoluyla iktidarı pekiştirme aracı olarak işe yaradığı için 

varlığını sürdürmektedir. 

Kamu yararı, devlet teorileri açısından önemlidir; çünkü kavram devletin doğrulamasını 

yapmak amacıyla kullanılır. Kamusal işlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığını ölçmede 

kullanılan bir araçtır (Akıllıoğlu, 1988: 11). Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında başlıca 

meşru nedenlerdendir. Yasama faaliyetlerinin amacı ve sonucudur. Anayasal yargının gözetmesi 

gereken temel ilkelerden birisidir (Saraç, 2002: 1). Kamu yararı sadece yasanın oluşmasında 

değil, yasanın uygulanmasında da etkilidir (Akıllıoğlu, 1988: 20).  

Kamu yararının en temel özelliği genel ve kapsayıcı olmasıdır. Böylece bütün kamusal 

işlere uygulanmak zorundadır. Kamusal işlerin niceliği ve niteliği “özel” olana (bireysel, kişisel) 

ne kadar etkide bulunulacağını da belirler. Sonuçta kamu yararı yoluyla özel olanda sınırlamalar 

meydana gelir. Bu da kamu yararının bir başka özelliğidir: sınırlama sebebi olması. Bu yolla 
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temel hak ve özgürlüklerin neredeyse tamamında kamu yararı olması halinde sınırlama 

yapılabilmektedir. Kamu yararının genel ve kapsayıcı olması, anlamının bulanıklaşmasına neden 

olur. Gerçekten de toplumun tamamının faydasına olacak bir yarar üzerinde anlaşmak oldukça 

zordur.  Bu ise kamu yararının öznel olmasına neden olacaktır. Madison bu konuda: “seçmen 

kitlesi ne denli büyükse, kamu yararı o kadar bulanık, ahlaksal güdüler o denli güçsüz hale gelir” 

der. Yarar üzerinde anlaşamama, kamu yararının reddiyesini açıklar. “Böylece insanlar, 

alçakgönüllü fedakarlıklar yaptıkları bir toplum ile grupların bencilce kendi çıkarlarını korumaya 

yöneldikleri daha çekişmeli bir toplum arasında tercih yapma ile karşı karşıyadır” (akt. Zabcı, 

2011: 255).  

Kamu yararının kapsayıcı olması, onun üstünlüğünün bir göstergesidir. Böylece her 

kamusal işte öncelikli olarak gözetilir. Öncelikli gözetilmesi ilk bakışta toplumun yararına 

olduğu izlenimi verir; ancak bunu reddedenler de bulunur. Örneğin Ümit Doğanay kamu yararı 

ile toplum yararını ayırır. Ona göre kamu yararı kurulu düzenin yararıdır. Oysa toplum yararı 

ülkedeki tüm insanların ortak çıkarını ifade etmektedir. Sonuç olarak Doğanay kamu yararını 

devletin çıkarı olarak görür, toplum yararını da insanların yararı olarak görür (Akıllıoğlu, 1988: 

14). Doğanay’ın bu yorumunu 'kamu' anlayışındaki değişime bağlamak mümkündür. Özellikle 

milliyetçiliğin Sovyet Birliği’nin ardından yeniden yükselişi kamunun tanımlanmasında 

milliyetçi ögelerin artmasına yol açmıştır. Böylece kamu ve yararı belirli sınıfların çıkarını ifade 

edecek şekilde anlaşılmaya başlanmıştır.  

AYM kamu yararı konusunda soyut bir tanımlamadan ziyade her somut olayda kamu 

yararı olup olmadığı konusunda karar vermektedir. Mahkeme bir kararında, yasal değişiklikleri 

incelerken onların kişisel yararla mı yoksa kamu yararı ile yapılıp yapılmadığını incelediğini 

söylemektedir. Dahası, kamu yararının bu yasal değişiklikle gerçekleşip gerçekleşmediğini 

incelenmeyeceğini, zira bunun anayasal yargıyla bağdaşmadığını belirtir. Mahkemeye göre 

neyin kamu yararı olduğu siyasi bir tercihtir (Saraç, 2002: 6). Bu siyasi tercihe ilişkin Keyman’ın 

tespiti önemlidir. O’na göre Türkiye Cumhuriyeti’nde “ortak yararın geliştirilmesine yönelmiş ve 

vazifeler temelinde oluşturulmuş bir cumhuriyetçi vatandaşlık kavramının varlığına dikkat çeker. 

Analizine göre Türkiye’de ortak yarar devlet seçkinleri tarafından ulaşılmak istenilen uygarlık 

düzeyine, bir medeniyet arzusuna atıfla tanımlanmıştır” (Akt. Kadıoğlu, 2008: 177). Bu 

medeniyet arzusu Türkiye açısından toplumsal yararın bireysel yarara en baştan, bir üstünlüğü 

olduğunu gösterir. Dolayısıyla "toplumsal yarar bireysel haklardan daha önemli kabul edilir." Bu 

durumu Türkiye’de vatandaşlık tanımları üzerinde görmek mümkündür. Zira vatandaşlık, 

Türkiye’de sürekli olarak görev ve sorumluluk temelinde tanımlanır (Kadıoğlu, 2008: 28).  

 

2.3.2. Milliyetçilik ve Vatandaşlık 
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Milliyet, kültürel kalıpları ifade etmesi anlamında oldukça eskidir. Politik bir kavram 

olarak görece yeni olduğu söylenebilir. Kültürel kalıplar birlikte yaşamanın bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır ve kavramın kadim bir tarihi olduğunu da göz önüne alırsak, çoğunlukla başka 

bir topluluktan bağımsız olarak gelişmiştir. Böylece bu kalıplar esnek de olabilir sert de. Sonuç 

olarak, milliyetlere özgünlük katan anlamları vardır. Oysa milliyetçilik politik bir kavram 

olmakla birlikte, milliyetlerin birbirlerini etkileyerek yayılmıştır. Milliyet, kültürel bir kalıptır ve 

tarih, inanç, dil, ırk gibi bazı ortak değerler üzerinden taşınır (Heywood, 1992: 141). Bu açıdan 

milliyetçilikten bahsederken, kültürel anlamdan bağımsız olamasa da, milliyeti oluşturan 

kültürel anlamından  farklı olduğu öncelikle belirtilmelidir. Smith de milliyetçiliğin bir siyasal 

doktrin olduğunu kabul etmekle birlikte, milliyetleri siyasal bir doktrin olarak kabul etmez (akt. 

Antonsich, 2015: 7). 

Milliyet (nation) kelimesi 13. yüzyıldan beri kullanılan bir kelimedir; fakat kelimenin ilk 

kullanıldığı zamanlar siyasal bir değer taşımıyordu. Sadece soy (breed) veya ırk gruplarını 

(racial groups) ifade etmek için kullanılmıştır. 18. yüzyılın ortalarına kadar hiçbir grup veya kişi 

milliyetçi olarak tanımlanmamıştır. Kavramı milliyetçilik anlamında ilk kullanan kişi Augustin 

Barruel adındaki anti-jakoben Fransız bir papazdır.1789 Fransız Devrimi ile ilk kez ortaya çıkan 

milliyetçilik, 19. yüzyıla gelindiğinde ise siyasal bir doktrin olarak Avrupa’yı etkisi altına 

alıyordu. İmparatorlukların 1789 Devrimi zayıflamaya başlaması ile 19. yüzyıl ulus inşasının 

yüzyılı oluyor(Heywood, 1992: 136-137). Bu yüzyılın sonu ve I. Dünya Savaşının başlangıcı olan 

zaman (1880-1914) Eric Hobswan tarafından, "milliyetçiliğin normalleştiği ve politik kültüre 

dönüştüğü" zaman olarak belirtilir. Artık "milliyetçilik, devrimci yeni fikirler değil, kurulu düzen" 

anlamına geliyordur (akt. Bora, 2017: 216). Milliyetçiliğin kurulu düzen haline gelmesi, eskiden 

liberal ve ilerlemeci hareketlerle özdeşleşen milliyetçiliğin artık muhafazakarlarca 

sahiplenilmesi anlamına geliyordu. II. Dünya Savaşı’nın ardından başarısız olan barış 

anlaşmaları geriye sakinleştirilememiş hırslar ve acılar bıraktı. Bu da Almanya, İtalya ve 

Japonya’daki faşist ve otoriteryan hareketlerin sebebini açıklar (Heywood, 1992: 138-139).  

Milliyetçilik iki kutuplu dünyada sönümlenmeye başlamıştı. Sovyetler Birliği’nin 

dağılması ve küreselleşmenin de etkisiyle insanların birbirleriyle etkileşime geçeceği bu yolla da 

sönümlenmeye başlayan milliyetçiliğin tamamen ortadan kaybolacağı tahmin edilmekteydi; 

fakat beklentilerin tam tersi gelişmeler yaşandı. Milliyetçilik, 1990’dan itibaren hâlâ devam 

eden yeni bir bahara girdi. Bunun görünen sebebi, dünya savaşlarının ardından dindirilemeyen 

yerel sınır kavgalarının, soğuk savaşın sona ermesi ile yeniden alevlenmesidir. Ancak Bora’ya 

göre asıl neden, "sosyal devlet yapılarının deregülasyonudur." Böylece güvencesizleşen 

vatandaşlar, etnik-milli-dinsel kimliklerine daha düşkün hale gelmektedirler (Bora, 2017: 251-

252). Bu açıdan en iyi milliyetçilik tanımı, milliyetçiliği; "her şeyden önce dünyayı 
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anlamlandırmamızı sağlayan, düşüncelerimize, hatta gündelik konuşmalarımıza yön veren bir 

görme ve yorumlama biçimi" olarak tanımlamaktır (akt.Özkırımlı, 1999: 266).  

Günümüz post-modernizmin, milliyetçilik alanına yansıması, hiçbir ulusun diğeri 

karşısında üstünlüğü olmadığı anlayışı olarak girdiği söylenebilir. Böylece her bir ulusal kültür, 

otantik olarak var olacaktı. Ancak beklenilenin aksine post-modernizm her bir ulusun kendisini 

diğerlerinden üstün görmesine neden oldu. Böylece milliyetçilik yükselişe geçti. Milliyetçilik en 

bariz ifadelerinden birisi olan "bizzat kimlik beyanında, kimliğin kendisinde, topyekün kurtuluşun, 

özgürleşmenin, şeref ve haysiyetin, insan olmanın teminatını görme" bu özgün kültür anlayışına 

sebep olan post-modernizm ile oldu. Bu anlayıştan dolayı Bora milliyetçiliği "kolektif narsizm" 

olarak adlandırır (Bora, 2017: 195). Uluslararası göç de milliyetçiliğin bugün canlı kalmasında 

önemli nedenlerden birisidir. Özellikle doğudan batıya doğru yapılan göçlerde özellikle Batı 

(Avrupa)’nın ulusal kimliklerinin zarar göreceği tehlikesiyle tutucu milliyetçiliğin (Conservative 

nationalism) modern devletlerde canlı kalmasına sebep olmaktadır (Heywood, 1992: 155). 

Batı’nın bu yolla milliyetçiliğin yeniden yükselmesine Bora refah şovenizmi der (Bora, 2017: 

252).  

Uluslararası entegrasyon dahi milliyetçiliğin yükselişine ortam hazırlamaktadır. Örneğin 

Avrupa Birliği’nin 2004 yılında genişleme dalgası ile dâhil olan Macaristan ve Polonya’da bu 

girişimle beraber politikada sağ sol ayrımı önemini yitirmiş, bunun yerine ulusu ön plana 

çıkartan organizasyonlar ve entegrasyonu savunanlar şeklindeki ayrım daha anlamlı hale 

gelmiştir.  Böylece milliyetçiliği sönümleyeceği tahmin edilen post-modernizm, küreselleşme ve 

uluslararası entegrasyon gibi olgular; milliyetçiliğin yeniden canlanmasına neden olmuştur. 

Milliyetçiliğin bu derece tahminini zorlaştıran en önemli etmen onun her ideolojiyle uygun 

hareket edebilme kabiliyetidir. Her ne kadar kendisi de siyasal bir ideoloji olsa da başka 

ideolojilerle beraber var olabilmeyi bilmektedir. Örneğin sosyalizm penceresinden milliyetçilik 

emperyalizm karşıtı mücadelenin önemli araçlarından birisidir. Liberal, muhafazakar, sağ 

ideolojiler için bilincine varıldığında kalkınmanın ve gelişmenin tetikleyicisi konumundadır. 

Bora buna "müsbet milliyetçilik" der (Bora, 2017: 241).  

Karmaşıklığın önemli sebeplerinden birisi de milliyetçiliğin ancak her gün yeniden 

üretilirse etkili olacağıdır (Özkırımlı, 1999: 262,264). Ancak bu her gün üretme işlemi, üretim 

her gün devam etse de fark edilmemeye başlar. Michael Billig bu duruma banal milliyetçilik 

diyecektir. Buna göre, örneğin; bütün okulların bayraklarla donatılması ile kent 

meydanlarındaki heykellerle, fotoğraflarla vesaire bu milliyetçilik her gün yeniden üretilir 

ancak artık fark edilmez olur; fakat milliyetçilik üretilmeye devam edeceklerdir (akt. Bora, 

2017: 255). Edensor ise banal milliyetçiliği bir adım daha ileriye taşıyarak, bir milliyetçiliğin 

banal olabilmesi için illa ki milli kimliği ön plana çıkartacak ikon veya sembollere gerek 

olmadığını, mesela; ambulans sesinin, trafik ışıklarının, bankların yapılışının bile milliyetçiliği 
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yeniden üretebileceğinden bahseder (Antonsich, 2015: 12). Milliyetçiliğin birbirinden bağımsız 

bu hallerini Özkırımlı "çok kişiliklilik" olarak tasvir eder. Bu bakımdan milliyetçilikleri 

açıklayabilecek bir kuramın yeterli olmadığından ve bir tek tipoloji ile açıklanamayacağından 

bahseder. Bunun yerine mini kuramlar çok daha yararlı olacaktır. "Tek bir milliyetçilik yoktur. 

Birbirleriyle yarış halinde olan, zaman zaman çatışan milliyetçilikler vardır" (Özkırımlı, 1999: 

262,264).  

Milliyetçiliğe Türkiye açısından bakılacak olursa, "geç milliyetçi ülkelerin çoğu gibi Türk 

milliyetçiliği de imparatorluğu kaybetmenin endişesi ve travması içinde şekillenmiştir." Aynı 

doğrultuda modernlikten geri kalmışlığın sebebi de millet olma bilincine sahip olamamadır 

(Bora, 2017: 195). Türkiye için de milliyetçilik siyasal ideolojilerin klasik sağ sol ayrımını dikine 

kestiği söylenebilir. Sol ideolojiler bakımından anti-emperyalizm olarak görülür. Ayrıca 

Türkiye’de sol ideolojiler fazlasıyla milliyetçidir. Bu durumu Türkiye’deki sol ideolojilerin Türk 

solu olarak ifade edilmesinden dahi anlamak mümkündür. Sağ ideolojiler açısından ise 

milliyetçilik topyekûn kalkınma, gelişme, ilerleme gibi kavramlarla birlikte anılır haldedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi kalkınamamanın sebebi millet olma bilincine ulaşılamamış 

olmasıdır. Sağ ideolojiler çerçevesinden bakıldığında Dünya’da milliyetçilik iktisadi anlamda 

geri kalmış ülkelere has bir durum olarak gözükmektedir. Ancak iktisadi olarak kalkınmış 

ülkelerde de milliyetçilik, özellikle uluslararası göçlerle yükselmiştir. Bu anlamda iktisadi 

bakımdan kalkınmış ve önemli derecede refaha sahip ülkelerdeki milliyetçiler, yabancılara karşı 

oldukça mesafelidir. Bu da bu milliyetçilikleri zenofobik yapar.  

Milliyetçilik, modern bir siyasi doktrin olarak ele alındığında yaklaşık iki yüz yıllık tarihi, 

bugün genel çerçeveyle amacına ulaştığını gösterir; çünkü bugün neredeyse bütün ülkeler ulus 

olarak anılmaktadır (Heywood, 1992: 140). Tabii bu durumun sorunsuz olduğu söylenemez. 

Zira genelde ulus anlayışı ırka dayansa da, her yerde durum böyle değildir. Örneğin Türk ulusu 

bir ırka dayandığı kabul edilebilirken, Amerikan ulusu gibi bir kavram herhangi bir ırka 

dayanmamaktadır. Bu da genel olarak iki tür milliyetçilik olduğu anlamına gelir: Fransız 

milliyetçiliği ve Alman milliyetçiliği. Fransız milliyetçiliği, medeniyete vurgu yapan ve 

asimilasyonist ve devlet merkezli bir anlayışken, Alman milliyetçiliği organik, tecrit edici ve volk 

merkezlidir (Kadıoğlu, 2008: 172). Vatandaşlık kavramı da bu noktada kamu kavramının daha 

iyi anlaşılabilmesi için devreye giriyor aslında; çünkü bir ülkedeki milliyetçilik anlayışı ile kamu 

kavramının anlaşılması noktasında bir ilişki zor gözüküyor. Oysa milliyetçilik anlayışı 

vatandaşlığı dönüştürürken, vatandaşlık da kamunun kim olduğunun cevabını veriyor. 

Gerçekten de vatandaşlık algısı ile kamu arasında sıkı bir ilişki varken, milliyetçilik ile de 

vatandaşlık algısı arasında sıkı bir bağ vardır. Buradaki vatandaşlık algısından kasıt, Üstel’in 

tanımlamasıyla devletin (yani yürütme gücüne sahip olanlar) ulaşmak istediği ve kendi 

nezdinde onayladığı “makbul vatandaşlık” kast edilmektedir (Üstel, 201?).  
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Vatandaşlık mekan olarak üç farklı düzeyde kendisini gösterir: "köy, kasaba, kentte 

yerleşme manasıyla vatan, misak-ı millinin oluşturduğu siyasal sınırlarla tanımlanan vatan, son 

olarak da Türklerin tarihine göndermede bulunan vatan." Bu durum da üç farklı aidiyet 

ekseninde anlam kazanır: "hemşehrilik, yurttaşlık ve ırkdaşlık" (Üstel, 2011: 164).   Almanvari 

milliyetçilik kendisini vatandaşlığı ırk temelli olarak tanımlanmasına neden olur. Böylece kamu 

ırkdaşlar topluluğunu ifade eder şekilde kullanılacaktır. Çalışmanın genel bağlamından 

bakıldığında, bu durum kamu düzeni olarak ifade edilen şeyi kendi ırkdaşlarını korur bir anlama 

sahip olacaktır. Böylece ırkdaş olmayanlar kamu kavramının dışında tutulacaktır. Sonuç olarak, 

siyasetin tanımına içkin farklılıkların bir arada olduğu ortam kaybolacaktır ki buna 

siyasetsizleştirme denir. Oysa vatandaşlık hemşehrilik bağlamında ele alındığında kamu tüm 

unsurlarıyla beraber yer alacaktır. Böylece siyaset kendi doğasını sergileyebilecektir.  

 

2.3.3. Takdir Yetkisi 

 

Yöneticilere özgü olan takdir yetkisi, karar alma sürecini ilgilendiren ve bir konuda 

serbestçe hareket etmeyi sağlayan bir yetkidir (Yayla, 1964: 202). Yönetimin, belirli bir kararı 

alıp almamakta veya kanun tarafından belirlenmiş farklı yollardan birisini seçme imkânına 

sahip olmayı ifade eden takdir yetkisi, bir kararın verilebilmesi için hangi şartların oluşması 

gerektiğini de seçme imkânı tanıyan bir yetkidir (Kalabalık, 1997: 228). 

Yönetimin karar almasında kural olan kanunlara bağlılık olmasına rağmen sıkı kanunilik 

denetiminin baskıcı durumu göz önüne alındığında, yönetimlere belirli bir takdir yetkisinin 

tanınması gereklilik olarak ortaya çıkar (Pekiner, 1961: 115). Ancak sosyalist devletler için 

takdir yetkisi benzeri bir kavram yer almaz; çünkü takdir yetkisi sosyalist terminolojiye uygun 

değildir. Sosyalist devletlerde takdir yetkisine yakın bir kullanım olarak "[y]önetim faaliyetinin 

hareket özgürlüğü" tabiri kullanılır. Bu yüzden takdir yetkisi burjuva devlet modelinin bir 

parçası olarak görülür. Bunun bir sonucu olarak, takdir yetkisinin sınırının aşılması anlamına 

gelen yetkinin saptırılması yine burjuva devlet modeline özgü bir sapma olarak görülür 

(Pekiner, 1961: 127).  

Takdir yetkisinin ne zaman var olduğuna ilişkin dört başlıklı bir sınıflandırma yapılması 

mümkündür. Buna göre takdir yetkisi kanunun lafzi yorumundan, kanun veya diğer yasal 

düzenlemelerdeki belirsiz kavramlardan, teknik ve uzmanlık isteyen alanlar veya deneyim 

faktöründen kaynaklanabilir (Kalabalık, 1997: 210). Böylece takdir yetkisi, birincisinde, 

kanunun ifadesinden yönetime bir tercih imkânı bıraktığı anlaşılıyorsa, kanun koyucu 

tarafından bilinçli olarak yönetime takdir yetkisi verdiğinden bahsedilir. İkincisi; tam olarak ne 

anlama geldiği belli olmayan kamu yararı, kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak gibi 

kavramlar konusunda takdir yetkileri olduğundan bahsedilir. Ancak her ne kadar bu konularda 
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takdir yetkisi olsa da, bu kavramların sürekli uygulanma ile sınırlarının netleştiği ve toplum 

nezdinde de kavrama yüklenen bir anlamı olduğu göz önüne alındığında bu takdir yetkisinin 

birinciye göre dar kapsamlı olması beklenir. Üçüncüsü; yönetimde bazı işlemlerin uzmanlık 

bilgisi gerektirmesinden kaynaklanabilir. Bu durumda teknik veya uzmanlık bilgisinden dolayı 

başka birine başvurulabilse de nihai kararı verecek olan yine yönetimin karar alma sürecinin 

aktörleridir. Bu bakımdan uzmanlık bilgisini gerektiren bir durumda dahi takdir yetkisinin 

varlığından bahsedilebilir. Üçüncü unsurla ilişkili deneyim faktörü de dördüncü unsuru 

oluşturur.   

Yukarıdaki dört unsurlu sınıflandırmayı dikkate alarak, yönetimin takdir yetkisinin 

durağan bir yapıda olduğu zannedilebilir; fakat yönetimin takdir yetkisi dinamik yapılıdır. 

Örneğin, olağanüstü yönetim şekilleri idarenin takdir yetkisini artırıcı niteliktedir. Ayrıca 

yönetimin takdir yetkisi, temel hak ve özgürlükler ile karşı karşıya mutlaka gelecektir. Böylece 

takdir yetkisinin sahası sınırlandırılır (Yayla, 1964: 206). Bu durumdan temel hak ve 

özgürlüklere dokunulamayacağı anlaşılmamalıdır. Sınırlandırılan takdir yetkisi, temel hak ve 

özgürlüklerin bir kısmını bertaraf edecektir. Bu bertaraf etme ile siyasetin dışlandığı da iddia 

edilebilir. Bu durumu Neoclous, kavramların etimolojik kökenleri ile daha kolay açıklar. 

İngilizcede takdir yetkisi anlamına gelen kelime discretion'dur. Latince kökenli bu kelime ile 

ayrımcılık anlamına gelen discrimination kelimeleri aynı kökten gelmektedir. Böylece 

Neoclous'a göre, takdir yetkisi kullanmakla, ayrımcılık yapmak aynı doğrultudadır. 

Siyasetsizleştirmenin anlamının bir kesimi siyasetten ayrı tutmak olarak düşünüldüğünde 

takdir yetkisi kullanarak siyasetsizleştirmenin gerçekleştiği söylenebilir (akt. Erdem, 2013: 10). 

 

2.4. Sonuç 

 

 Kamu düzeninin literatürdeki tanım ve unsurları incelendiğinde bazı tanımların 

birbiriyle karşı karşıya gelebilecek özellikte olduğu anlaşılmıştır. Tez boyunca kamu düzeninin 

çift anlamlılığı olarak belirtilen bu kavram farklılığı, temelde toplum düzeni ve devlet düzeni 

ikiliğine indirgenebilir. Böylece toplum düzeninin gerekleri ile devlet düzeninin gereklerinin her 

zaman örtüşmediği anlaşılmalıdır. Daha açık ifadeyle, devlet düzeni açısından gerekli bir 

değişiklik veya düzenleme, toplum düzenine zarar verebilir. Oysa kamu düzeninin tanımı 

içerisine hem toplum hem de devlet düzeni girer ve görünürde tek bir kamu düzeni vardır. 

Böylece kamu düzeni açısından gerekli bir düzenleme (aslında devlet düzeni için gereklidir) 

aynı zamanda kamu düzenini (toplum düzenini) bozacaktır. Bu durum da kamu düzeninin çift 

yönlü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Bu bölümün ikinci bir çıktısı siyasetsizleştirmenin ne anlama geldiği ile ilgilidir. 

Siyasetsizleştirme, siyasetin ne olmadığı üzerinden ele alınarak kavramsallaştırılmaya çalışıldı. 
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Böylece esasen siyasetin kavramsal çerçevesi önem kazandı. Siyaset ise farklı grupların 

uzlaşması veya çatışması olarak ele alındı. O halde farklı grupların bu uzlaşı veya çatışmadan 

uzaklaştırılması siyasetsizleştirme olarak okunmalıdır. Bu konu kamu düzeninin çift anlamlılığı 

ve çift yönlü etkisi ile birlikte düşünüldüğünde, kamu düzeninin siyasetsizleştirmeye neden 

olabileceğini gösterir. Tezin bu aşamasından sonra önemli olan bu bölümde bahsedilen ve 

sorunsallaştırılan kavramların Türkiye açısından nasıl uygulandığı ve bu pratiğin sonucunda 

siyasetsizleştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesidir.   

 

 

 

3.KAMU DÜZENİNİN SİYASETSİZLEŞTİRDİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Bu bölümde 2010 ve 2017 yılları arasında Türkiye'deki kamu düzeni pratiği 

çözümlenmiştir. 2010 ve 2017 yıllarının tarihsel uğrak olarak belirlenmesinin sebebi, bu 

yıllarda gerçekleşen ve halk oylaması ile yürürlüğe giren anayasa değişiklikleridir. Anayasaların 

temel hukuki metin olmalarından dolayı ve toplumsal ve siyasal alanların kesişiminde 

bulunmalarından dolayı tercih edilmişlerdir.  

Türkiye'deki kamu düzeni pratiği üç temel alanda gerçekleştirilmiştir. Yasal değişiklikler 

bu çözümlemenin ilk unsurunu oluşturur. Çalışmada yasal değişiklikler yönetsel (hem 

bürokratik hem de siyasi) iradenin yansıması olarak ele alınmıştır. Bu açıdan yasal değişiklikler 

kamu düzeninin çift anlamlı yapısında devlet düzeninin yapısı olarak görülebilir. İkinci olarak, 

kamu düzeni pratiği basın üzerinden gerçekleşecektir. Bu başlıkta, basın; kamu düzeninin çift 

anlamlı yapısında toplumsal düzenin temsilcisi olarak ele alınmıştır. Basın üzerine yapılan 

çözümleme; hem basında yer alan haberleri, hem de basın üzerindeki sansürü kapsar. İlk iki 

başlıkta kamu düzeninin farklı anlamlarının yüksek mahkeme kararları ile üçüncü bir yola 

dönüşmesi veya iki anlamın uzlaştırılması beklenir. Bunun için üçüncü unsur, yüksek 

mahkemelerin kararlarının çözümlenmesidir. 

Üçayaklı çözümlemenin eksik kalan yanları da her başlık altında ayrıca 

değerlendirilmiştir. Örneğin, holdingleşen basının toplumu temsil etmek yerine, sermayeyi 

temsil ettiği görüşü de basın başlığı altında ele alınmıştır.  

 

3.1. Yasal Değişiklikler 

 

Yasama ve yürütme organlarının çalışmanın bağımlı değişkeni olan kamu düzenine 

yaklaşımını anlayabilmek için yasal metinlerin analiz edilmesi gerektiğine yukarıda değinilmişti. 

Burada “yasal” kavramıyla kastedilen sadece dar anlamda kanunu (yasayı) ifade etmez. Aksine 
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geniş anlamda anayasadan, yönetmeliklere geniş bir legal spektrumu ifade eder. Bu açıdan 

analiz, Kelsen’nin klasik normlar hiyerarşisi temel alınarak öncelikle Cumhuriyet’in ilanından 

bugüne anayasalarının (1924, 1961 ve 1982) kamu düzenine yaklaşımlarından başlayacaktır. 

İkinci olarak, halen yürürlükte olan kamu düzenini ve unsurlarını ilgilendiren kanun ve kanun 

altı metinler incelenecektir. Bu iki başlık ile kamu düzeninden ne anlaşıldığı ana hatları ile 

ortaya çıkacaktır. Son bölümde, 2010-2017 yılları arasındaki yasal değişikliklerin ilk iki bölüm 

ile ana hatları anlaşılan kamu düzeni olgusunun bir değişime uğrayıp uğramadığı, genel kamu 

düzeni anlayışının dönüşümüne uygun bir dönüşüm olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacaktır.  

 

 

3.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımlar 

 

Anayasaların ilk ortaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nden günümüz Türkiye 

Cumhuriyeti’ne temel iki özellikleri bulunmaktadır. Bunlar yurttaşların temel hak ve 

özgürlüklerinin devlete karşı güvence altına alınması ve devletin temel işleyişlerini 

belirtmeleridir. Bu açıdan anayasalar devletin fonksiyonlarını yurttaş lehine sınırlandıran 

metinlerdir.  

Türkiye’nin anayasa geleneği 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasiye dayanmaktadır. 

Anayasacılık geleneği bakımından, Kanun-i Esasi’den Cumhuriyet döneminin ilk anayasası olan 

1924 Anayasasına kadar yaklaşık 50 yıllık deneyim gözardı edilmeyecek bir öneme sahiptir. 

1924 Anayasasında ilk dikkati çeken husus öncelikli olarak devletin yapısını belirlemesi, ikincil 

olarak temel hak ve özgürlüklere yer vermesidir. Milli mücadeleden yeni çıkmış bir devlet için 

aslında bu olağan bir sıralamadır. 1924 Anayasası devleti öncelese de, temel hak ve 

özgürlüklere yer verir. Bu hak ve özgürlükler beşinci bölümde Türklerin Kamu Hakları kenar 

başlığı ile 68 ve 88. maddeler arasında sıralanmıştır. Bu metinde ilginç olan özellikle 1971 

yılındaki anayasa değişikliği ile 1961 ve 1982 anayasalarında sıkça karşılaşacağımız milli 

güvenlik, bölünmez bütünlük, kamu düzeni gibi kavramların neredeyse hiç yer almamış 

olmasıdır. Bu anayasada temel hakların ne anlama geldiği tanımlanmış ve vatandaşların temel 

hakları sıralanmıştır. Hürriyetlerin sınırı olarak başkalarının hürriyetlerinin başladığı yer kabul 

edilmiştir. Seferberlik durumunun hürriyetleri kısıtlayabileceğine ilişkin genel bir hüküm kabul 

edilmiştir. Sadece seyahat hürriyetine ilişkin kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığının 

bir sınırlama sebebi olabileceği kabul edilmiştir. Yine inanç serbestisinin de sınır olarak kamu 

düzeninin unsurlarını oluşturan kamu güvenliğine ve genel ahlaka (anayasa metninde edep 

olarak ifade edilir) ve kanunlara aykırı olamayacağı belirtilmiştir. 1924 Anayasasında yukarıda 

ifade edilen kısıtlamalar dışında herhangi bir kamu düzeni vurgusuna rastlanmaz. 
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Cumhuriyet’in ikinci anayasası olan 1961 Anayasası ise iki döneme ayrılarak 

incelenmesi gerekir. 1971 yılında gerçekleştirilen değişikliklerle temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin genel nitelikteki sınırlama nedenlerinin getirilmesi bu ayrımı zorunlu kılar: 1971 yılında 

gerçekleştirilen anayasa değişikliği öncesi 1961 Anayasası ve 1971 yılındaki değişikliklerden 

sonra 1961 Anayasası olarak. 1961 Anayasasının ilk halinde kamu düzeni gereği toplantı hak ve 

hürriyetlerinde sınırlama yapılabileceği kurala bağlanmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

genel nitelikte sınırlama sebeplerinin olmadığı bu dönemde toplantı hak ve hürriyetlerinin 

sadece kamu düzeni gereğince sınırlanabilmesi, kamu düzeninin neden kolluk faaliyetleri 

birlikte anıldığını göstermesi bakımından önemlidir; çünkü bu Anayasada sadece iki hak ve 

hürriyet kamu düzeni gereğince sınırlandırılabiliyordu. Bu yüzden kamu düzeni sürekli olarak 

toplantı ve gösteri yürüyüşleri bağlamında ele alındı ve sürekli olarak kolluk faaliyeti ve 

“toplumsal olayların yönetimi” ile ilişkilendirildi. 1961 Anayasasının ilk halinde vicdan ve din 

hürriyeti de kamu düzeni gereği sınırlandırılabilirdi. Buna göre kamu düzeni veya genel ahlaka 

aykırı ayin, ibadet ve törenler yapılamayacaktı (Soysal, 2011: 322, 323). 

1961 Anayasasında ilki 1969, sonuncusu ise 1974 yıllarında olmak üzere yedi kez 

değişiklik yapılmıştır. Bunlardan en önemlileri 1971 ve 1973 yıllarında gerçekleştirilen 

değişikliklerdir. Değişikliklerle, anayasanın güvence altına aldığı özgürlüklere önemli 

sınırlamalar öngörmektedir. Sınırlamalardan bazıları özel nitelikteyse de genel nitelikte 

sınırlamalar da getirilmiştir. “Buna göre, temel hak ve özgürlükler, Devletin ülkesi ve milleti ile 

bütünlüğünün, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve 

genel sağlığın korunması amacıyla…” bütün hak ve özgürlükler sınırlandırılabilecektir 

(Gözübüyük, 2008: 144-145). 

Günümüzde yürürlükte olan 1982 Anayasası da aslında 1971 yılında gerçekleştirilen 

anayasa değişikliklerinin devamı niteliği taşımaktadır. Bu yargıya ikisinin de askeri 

müdahaleyle ilişkili olmasından kolayca ulaşılabileceği gibi anayasaların belirli konulara 

yaklaşımı analiz edilerek de ulaşılabilir. Bu devamlılık ilişkisi, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanması veya durdurulması konusunda artarak devam etmiştir. Buna göre 1961 

Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin kullanımının tamamen veya kısmen durdurulabilecek 

durumlara yenileri eklenmiş ve üstelik 15. madde ile Anayasada güvence altına alınmış hak ve 

özgürlüklere aykırı olabilecek tedbirler de alınabileceği kuralını da koymuştur (Gözübüyük, 

2008: 183). Sonuç olarak, kamu düzeni anayasal pratiğinde sürekli olarak temel hak ve 

özgürlükleri sınırlamanın nedeni olarak ve kamu düzeninin çift anlamlı yapısında devlet 

düzenini ifade eder şekilde kullanıldığı söylenebilir.   

 

3.1.2. Yürürlükteki Diğer Mevzuatın Değerlendirilmesi  
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Kamu düzeni, Türk kamu yönetimi mevzuatında, özellikle kamu güvenliği, dirlik ve 

esenlik unsurları bakımından, önemli bir kavram olarak kullanılmaktadır. Örneğin, 1991 yılında 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda terör, 

kamu düzeni ekseninde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, terör; "anayasada belirtilen siyasi, 

hukuki, laik ve ekonomik düzeni tehlikeye düşürecek, devletin güvenliğini, kamu düzenini veya 

genel sağlığı bozmaya yönelik eylemleri" ifade eder.  

Terör tanımı kamu düzeni eksenli olunca kolluk görev ve yetkileri de kamu düzeni 

etrafında şekillenmektedir. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) tarafından 

verilen ilk görev kamu güvenliği (asayişi amme)dir. Genel emniyetle ilgili görevi ise ikiye 

ayrılmaktadır: birincisi, yürürlükte olan yasalara, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 

olmayan hareketlerin işlenmeden 2559 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde önlem almaktır. 

Bu yasa hükümleriyle paralel olarak bir diğer genel kolluk olan jandarma da temel olarak aynı 

amaçla görevlendirilmiştir. Buna göre 2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 

jandarmaya, "[...]emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması[...]" görevini vermiştir. 

Kolluğun yukarıdaki görevlerini yerine getirirken birtakım yetkilerle de donatılmış olması 

gerekir. Önleme araması bu yetkilerden birisidir. 2005 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Adli 

ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde önleme aramasının yapılabileceği üç durumdan birisi 

“[m]illî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin korunması”dır. Kolluğun önemli bir başka görevi olan yakalama için kamu düzeni 

ve aslında kamu düzeninin bir unsuru olan kamu güvenliği önemli bir rol oynar. 2005 yılında 

Resmi Gazete’de yayınlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde yakalama 

şu şekilde tanımlanmaktadır: 

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya … suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, 
eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden 
önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasını 

 
ifade eder.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na kamu düzeni açısından bakıldığında onun önemli bir 

bileşen olduğunu söylemek güçtür. Kanunun amaçlarından birisi kamu düzenini korumak olsa 

da; kanunda, kamu düzenini ihlal şeklinde bir suç tanımlanmamıştır. Sadece kanunun “Millete ve 

Devlete Karşı Suçlar ve Son hükümler” kısmının beşinci bölümünde yer alan Anayasal Düzene ve 

Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar kamu düzenine en çok benzeyen kategoriyi oluşturur. Bu 

durum ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir; ancak 2010 yılında 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan Müsteşarlığın 1.maddede 

belirtildiği üzere amacı terörle mücadeleye ilişkin politika ve strateji belirlemek ve terörle 

mücadele konusunda ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamaktır. Dolayısıyla kamu düzeni 

Türkiye’de neredeyse terörle mücadeleye paralel bir kavram olarak düşünülmüştür. Terörle 
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mücadelenin de ayrı bir kanun olarak Türk hukuk mevzuatında yer almasından dolayı ceza 

kanununda neden hiç kamu düzeni ihlaline ilişkin bir cezanın olmadığı anlaşılır hale gelecektir. 

Kamu düzeninden kimin sorumlu olduğu 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndan 

anlaşılabilir. Kanunun 11. maddesine göre vali il sınırlarında yer alan bütün kolluk kuvvetlerinin 

amiri konumundadır. İl sınırları içerisinde "kamu düzen ve güvenini korumak" amacıyla tedbir 

almakla yükümlüdür. Bu kanunun 1949 yılından beri yürürlükte olması valilerin kamu düzeni 

konusundaki görev ve yetkileri açısından geleneksel bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını 

göstermesi bakımından önemlidir. Kamu düzeni ile en çok ilişkilendirilen konulardan birisi olan 

toplantı ve gösteri yürüyüşleri konusunda da mülki amirlerinin önemli görevleri 

bulunmaktadır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre; “[i]l ve ilçelerde 

toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve 

vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde [...] kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin 

görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir” hükmü mülki amirlerinin 

kamu düzeni konusundaki geleneksel önemlerini bir kere daha ortaya koymaktadır. 

Umuma açık yerler kamu düzeni bakımından denetime daha çok tabi alanlardır. 2559 

sayılı PVSK “...otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, 

meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve 

kıraathane…” gibi yerleri umuma açık yerler olarak tanımlar. Bu hüküm ile 5224 sayılı Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da 

belirtilen değerlendirilme ve sınıflandırılma ilkesi:  

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ticarî dolaşıma ve gösterime 
sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate alınarak kayıt ve tescile de esas 
olacak şekilde kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının 
korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler 
doğrultusunda denetlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını 

ifade eder şekilde kullanılmıştır. Sinemaya ilişkin getirilen sınıflandırma ve derecelendirme 

ilkesi kamu düzeni kavramının gündelik hayattaki yaygınlığını göstermesi bakımından oldukça 

anlamlıdır. Gündelik hayattaki geniş yerini anlamanın bir diğer örneği 2016 yılında yürürlüğe 

giren ve temel amacı özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması olan 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alır. İstisnalar başlığını taşıyan 29.maddede 

"millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 

sağlamakla görevli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve 

istihbari faaliyetler" amacıyla kişisel verilerin işlenmesi bu kanunla kişisel verilere getirilen 

güvencelere istisna oluşturmaktadır. 

Türkiye’de vatandaşlığın kazanılması açısından da kamu düzeni önemli bir kavramdır. 

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre yapılan vatandaşlık başvurularının kabul 

edilebilmesi için başvuranın milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemesi 
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gerekmektedir. Dolayısıyla kamu düzenine aykırılık vatandaşlık başvurusunun reddi sebebidir. 

Kamu düzeninin vatandaşlık kazanma bakımından önemini gösteren bir başka hüküm Bakanlar 

Kurulu tarafından verilen vatandaşlıkta görülür. Buna göre Bakanlar Kurulu İç İşleri 

Bakanlığı’nın teklifi üzerine 11. maddede sayılan başvuru için gerekli koşulları sağlamasa dahi 

"Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, 

sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca 

haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişilere" Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlık 

verilebilir. Ancak Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından bir engel teşkil etmeleri halinde 

vatandaşlık verilemez. 

Türkiye’de bulunan yabancıların konumu da kamu düzeni açısından önem arz 

etmektedir. Yabancıların konumu 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre kamu düzeni; Türkiye’ye giriş 

yasağında, kimi yabancılara vize verilmesinde, uzun dönemli ikamet izninin verilmesinde ve 

bunun iptalinde, sınır dışı etme kararlarında önemli bir öge olarak durmaktadır.  Türkiye’yi 

terke davette, yabancıya ülkeyi terk etmesi için bir süre tanınır. Ancak davetin sebebi kamu 

düzeni ve kamu sağlığı ise bu kişilere süre tanınmaz. Ayrıca kamu düzeni ve kamu güvenliği 

gereği şartlı mülteciler ve ikincil statü sahibi kişiler belirli yerde kalmak zorunda bırakılabilirler. 

Kanunun bir başka hükmü de vatansızlara ilişkindir. Bu kanunun vatansız kişiler için öngördüğü 

özgürlükler, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluştururlarsa kullanılamaz. Bu 

kanunla ilgili değinilecek son hüküm gizlilik ilkesine ilişkindir. Kanunun verdiği haklardan 

yararlanmak isteyen başvuranlar ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin tüm bilgi ve 

belgeleri gizlidir. Ancak başvuranlar ve yasal temsilcileri bu belgeleri inceleyebilirler. Bu kurala 

milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir istisna getirilmiştir. Belge incelemeye yetkili kişiler 

kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin belgeleri inceleyemezler. 

Son olarak, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümleri 

ile Türkiye’deki baskın kamu düzeni pratiği arasında bir analoji kurulmaya çalışılacaktır. 5275 

sayılı kanun, düzen ve güvenliğe çok önem verir. Ceza infaz kurumlarının düzeni ve güvenliği 

için hem dış ilişkileri hem de kurumdaki ilişkileri düzenleyen birçok hüküm vardır. Bu 

bakımdan, disiplin cezaları ve ödüllendirmeler, ziyaretçilerle, avukatlar ve noterlerle konuşma 

hakları, hükümlülerin nakilleri gibi haklar, yükümlülükler, düzenlemeler kurumun güvenliği ve 

düzeni merkez alınarak düzenlenmiş hükümlerdir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin 

bu kanun, Türkiye’deki kamu düzeni pratiğini, parçanın bütünün özelliklerini taşıması gibi 

bütüne dair bilgiler verir. Şöyle ki kanunda belirtilen düzen ve güvenlik vurgusu hükümlüler için 

değil, ceza infaz kurumunun idaresi(yönetimi) açısından önemlidir. Ulusal ölçekte kamu düzeni 

pratiği için aynı şey söylenebilir. Yukarıda kanunlarda vurgulanan kamu düzeni, güvenliği gibi 

olgular da Türk idare sisteminin sorunsuz işleyebilmesi için bir araçtır.  
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3.1.3. İki Anayasa Değişikliği Arasında Kamu Düzeninin Araştırılması: Eylül 2010’dan 

Nisan 2017’ye       

 

Türkiye’nin yakın tarihinde kamu düzeni olgusunun nasıl ele alındığını ortaya koymak 

amacıyla 2010-2017 yılları arasında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunlar 

incelenmiştir. Bu amaçla 12 Eylül 2010 tarihinden 16 Nisan 2017 tarihine kadar toplam 999 

kayıt arasından kamu düzenini ilgilendiren hükümler analiz edilmiştir. Bu kanunlar arasında ilk 

dikkati çeken, mülki amirlerin il idaresinde kamu düzeni bakımından görev ve yetkileri artarak 

devam etmektedir. Böylece il düzeyinde kamu düzeninin korunması ve bozulması durumunda 

yeniden tesis edilmesindeki işlevi devam etmektedir. Örneğin 6360 sayılı yasanın 34. maddesi 

büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmasına hükmetmiştir. 

Başkanlığın görev ve yetkileri belirtilmiş, “i[l]deki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi 

gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile 

kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi 

durumunda” valilere hizmet ve yatırımın uygun sürede bitirilmesini isteme yetkisi verilmiştir. 

6529 sayılı kanun ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin 6. maddesi değiştirilmiştir. 

Bu değişik hükümle toplantıların güzergahı hakkında kamu düzeni ve genel asayişi bozmayacak 

şekilde valiler tarafından TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, sendika 

temsilcileri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşü alınarak vali tarafından 

belirleneceği hükme bağlanmış. Aslında kanunun ilk halinde toplantı ve yürüyüş güzergahının 

gidiş gelişe engel olmayacak, güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak 

şekilde ifade ederek temelde bir kamu düzeninden bahsetse de bu hükümde kamu düzeni ilk 

defa yer almıştır. 6638 Sayılı kanun mülki amirler tarafından belirlenecek kolluk amirlerine 

suçüstü halleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, “kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açacak 

toplumsal olaylar sırasında[…]” 48 saate kadar gözaltı kararı verebilme yetkisi getirilmiştir. Aynı 

kanun 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda kamu düzeni ile ilgili hapis cezası öngörülmüştür. 

Kanunun 66. maddesine: “[a]ncak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal 

emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu 

düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı 

davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”  ifadesi eklenmiştir. Bu iki 

hüküm kamu düzeni pratiğini en keskin haliyle ortaya koyar. 2010 ile 2017 yılları arasında 

kamu düzeni açısından en dikkat çeken hükümlerden birisi olan hapis cezası, kamu düzeninin 

klasik kolluk görevi olmasının ileri bir aşaması olarak kabul edilebilir. Yine 6758 sayılı kanun ile 

de valilere kamusal alanlarda kurulacak sistemlerin kamu düzeni ve kamu güvenliği ile trafik 

kontrolü gibi sebeplerden dolayı koordinasyon görevi verilmiştir. 
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Son yıllarda (2010-2017) Türkiye’de kamu düzeninin kullanımı bir başka görünümü 

ticari reklamlar, markalar, ticari unvanlar gibi alanlarda görülür. Türkiye mevzuatında “kamu” 

kavramının halk anlamda kullanıldığı nadir alanlara örnek teşkil ederler. Bu kullanımın ilk 

örneği 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da görülür. Madde 61’de ticari 

reklamların kamu düzenine, genel ahlaka uygun doğru ve dürüst olması gerektiği belirtilmiştir. 

Bir başka örnek amacı marka, coğrafi işaret, tasarım, patent gibi ürünlerin adlarının korunması 

olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’dur. Bu kanuna göre kamu düzeni veya genel ahlaka 

aykırı olan işaretler marka olarak tescil edilemezler. Yine kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık 

coğrafi işaretler tescile engeldir. Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık, tasarıma ilişkin 

korumayı kaldıran bir sebep olarak da kullanılmıştır. Kanunun bir başka maddesinde kamu 

düzeni veya genel ahlaka aykırı olmamak bir buluşun patentlenebilmesi için bir zorunluluktur. 

Ayrıca patentlenmiş ürünler de kamu düzenine, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı olarak 

kullanılamazlar. Yukarıda görüldüğü üzere kamu düzeninin toplumsal anlamda kullanıldığında 

en çok genel ahlak unsuruyla ön plana çıktığı anlaşılabilir. Bu tespit en azından Türkiye için 

geçerlidir. Bu durumu örf ve adet ile genel ahlakın benzerliğinden de çıkarılabilirdi. Gerçekten 

de modern öncesi dönemin toplumsal düzen ve yaşayışını en çok etkileyen ögeler örf ve 

adetlerdi. Günümüzde bu izlerin bir devamı olarak genel ahlakın toplum düzeni bakımından 

önemli olduğu söylenebilir. 

Kamu düzeninin kolluk ile olan ilişkisi yasal değişiklikler üzerinden tartışılması gereken 

bir unsurdur. İlk olarak kolluğun ortaya çıkışında kamu düzeninin ne kadar önemli olduğu 

hatırlanmalıdır (Ergut, 2004). Bugün Türkiye açısından kolluğu ortaya çıkaran sebebin, onun 

tanımlanmasında, görev ve yetkilerinin belirlenmesinde hala etkili olduğu söylenebilir. Şöyle ki 

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile tanımlar maddesinde yer 

alan kolluk, emniyet, asayiş ve kamu düzeni üzerinden tanımlanmıştır. Bu kanuna göre “[k]olluk: 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

teşkilâtında, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak için kanunların ve 

kanunlara dayanarak yetkili makamların verdiği görevleri yerine getiren görevlileri”ni ifade eder. 

Bir başka değişiklik olan 6755 sayılı kanun ile İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı 

yeniden tanımlanmış ve bu tanımlamada jandarmanın temel amacını teşkil eden kamu düzeni, 

yeniden vurgulanmıştır. Kısacası, Türkiye için kolluğun görev ve yetkisi bakımından kamu 

düzeni üzerinden tanımlanmaya devam edilmiştir.  

Terörün kamu düzeni ile olan bağın devam ettiği bu dönemin özelliklerinden birisidir. 

Bu bağın en önemli iki göstergesi vardır: birincisi 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’dur. İkincisi ise 6551 sayılı terörü sona 

erdirmeyi ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı amaç edinen kanundur. Birincisine göre 

Müsteşarlığın görevi terörle mücadeleye ilişkin koordinasyonu sağlamaktır. İkinci olarak ise 
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kanuni ve kamunun bildiği ifadeyle “çözüm süreci”nin koordinasyon ve sekreteryası Müsteşarlık 

tarafından yapılacaktır. Görüldüğü üzere unsurlarıyla birlikte oldukça geniş bir anlamı olan 

kamu düzeni kavramı, kurulan Müsteşarlığın görevi açısından çok dar bir şekilde kullanılmıştır. 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, amacının terörle mücadele olması ve kolluğun bağlı 

olduğu İç İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunması, kamu düzeninin pratiği açısından son derece 

önemli noktalara işaret etmektedir. Bir kere genel ahlak tamamen bu kavramın dışında 

bırakılmıştır. Oysa daha önce de bahsedildiği gibi genel ahlak toplumsal düzenin en önemli 

parçasıdır. İkinci olarak, kavramın kamusal estetik, insan onuru gibi genişleyen unsurlarının ön 

plana çıkması beklenirdi. Özellikle çevresel ve kentsel sorunların kamu düzeni gereğince 

çözülmesi beklenirdi; fakat Türkiye'de son yılların (2010-2017) kamu düzeni pratiği hala klasik 

unsurlarla, güvenlik ve terör, şekillenmektedir. 

Türkiye’nin geniş anlamda dış ilişkiler olarak adlandırılabilecek yabancı vatandaşlar ile 

uluslararası işbirliklerinin kamu düzeni açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, 

6735 Sayılı İşgücü Kanunu, uluslararası işgücü politikası belirlenirken kamu sağlığı ve kamu 

güvenliğinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Aynı kanuna dayanılarak, Türkiye’de 

çalışmak isteyen yabancıların başvuruları; kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 

sebepleriyle reddedilebilir. Ek olarak verilmiş çalışma izinleri de yine aynı sebeplerle iptal 

edilebilecektir. Cezai konularda uluslararası adli iş birliğini düzenleyen 6706 Sayılı kanun da 

“egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düzeni” konularına zarar veren hallerde adli iş birliğinin 

reddedilebileceğini belirtir. 6304 Sayılı kanun ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını 

kaybedenler vatandaşlık haklarından yararlanır; ancak milli güvenlik ve kamu düzeni hükümleri 

saklıdır. Sonuç olarak, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da göz önüne 

alındığında kamu düzeni kavramının daha çok egemenlikle ilişkilendirilerek kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle uluslararası hukukun temel iki prensibi olan egemen eşitlik ve 

iç işlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde tanımlandığı söylenebilir. Gerçekten de bu iki ilkenin 

ihlal edilmesi halinde kamu düzeni sarsılmış olacaktır. Dolayısıyla uluslararası hukukun bu iki 

ilkesi kamu düzenine yeni bir unsur olabilecek güçtedir. Ancak şunun ifade edilmesi gerekir: bu 

açıdan ihlal edilen kamu düzeni aslında egemenliği kullananlar açısından ihlal edilmiş olacaktır. 

Böylece bu unsur da yüzünü topluma değil, devlete dönmüş olacaktır.  

Günümüz internet ağının genişlemesi ve yaygınlaşması ile “suç” teşkil edecek şekilde 

kötü niyetli kullanımlara karşı Türkiye’de 2007 yılında internet ortamının düzenlenmesi ve bu 

yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi amacıyla 5651 sayılı kanun yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanuna göre 5237 Sayılı TCK’da yer alan, intihara yönlendirme, çocukların cinsel 

istismarı, müstehcenlik, fuhuş gibi daha çok genel ahlakı ilgilendiren suçların önlenmesi 

amacıyla erişimin engellenmesi kararı verilebileceği hükme bağlanmıştır. Verilen bir erişim 

engeli kararı yirmi dört saat içinde uygulanmak zorundadır. Ancak ilerleyen süreçte internetin 
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gündelik hayata daha fazla dahil olması, facebook, twitter gibi gerçek zamanlı paylaşım ağlarının 

yaygınlaşması, onu sanal dünya olmaktan hemen herkesin dahil olduğu bir çevrimiçi dünyaya 

dönüşmesine sebep olmuştur. Bu açıdan 2014 yılında yürürlüğe giren 6552 sayılı kanunla yirmi 

dört saat kuralı dört saate indirilmiştir. Aynı kanunla milli güvenlik veya kamu düzeni 

sebeplerine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Telekomünikasyon İletişim 

Başkanının talimatı ile verilebileceği belirtilmiştir. Ancak son hüküm AYM tarafından iptal 

edilmiştir. Bu iptal kararı mahkeme kararları başlığında değerlendirileceği için burada 

değinilmeyecektir. Bir diğer yasal düzenleme olan 6639 Sayılı kanunda, 5651 Sayılı kanuna ek 

maddeyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerle ilgili erişimin engellenmesi kararına yer 

verilmiştir. Bu sebepler arasında kamu düzeni ve milli güvenlik halleri de yer almıştır. Sonuç 

olarak, kamu düzeni veya milli güvenlik erişimin engellenmesinin sebebi olarak pozitif hukukta 

varlığını sürdürmektedir. Yine bilgiye erişimi ilgilendiren 6112 sayılı radyo ve televizyonlarının 

kuruluş ve yayın hizmetini düzenleyen kanunda yer alan olağanüstü dönemlerde yayınlar kenar 

başlıklı maddede, “millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî 

şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği 

bakan geçici yayın yasağı” getirilebileceği hükme bağlanmıştır. Kısaca bilgiye erişim konusunda 

erişimin imkanı arttıkça kamu düzeninin bilgiye erişim konusunda öneminin de arttığı 

söylenebilir.  

Özel hukuk alanında kamu düzeninin daha çok kamu yararı anlamında kullanıldığı ileri 

sürülebilir. Tarafların eşitliği prensibinin ilke olduğu bu alanda kamu düzeni eşitliği kamu lehine 

bozan, tamamen istisnai bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun 27. maddesinde kamu düzenine aykırılık sözleşmenin kesin hükümsüzlük 

hali olarak düzenlenmiştir. Bir başka örnek, usule ilişkindir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu mahkemelerin kamusal olmasına istisna getirmiştir. Buna göre mahkemeler genel 

ahlakın veya kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda ilgilerin talebi halinde veya resen hakim 

tarafından kapalı olarak yapılabilir. Aynı kanunun 355. maddesi bölge adliye mahkemeleri 

tarafından yapılacak olan istinaf başvurularında incelemelerin dava dilekçesi ile sınırlı olduğu 

belirtilmiştir; ancak mahkeme kamu düzenine bir aykırılık görürse bunu resen dikkate alır. 

2011 yılında 6101 Sayılı yeni Borçlar Kanunun Yürürlüğü Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunda, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun, kamu düzeni ve genel ahlaka ilişkin 

hükümlerin tarihine bakılmaksızın derhal uygulanacağı belirtilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda sicil müdürlerinin görevleri sayılırken, tescil edilecek hususların kamu düzenine 

aykırı olamayacağı hükmü getirilmiştir. Böylece kamu düzeni çeşitli düzenlemelerin istisnası 

olma ve diğer her çeşit hak ve yükümlülüklerin önüne geçme özelliğini bu konularda da 

göstermiştir. 
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Son yıllarda Türkiye’de kamu düzeninin çeşitli görünümleri ile de karşılaşmaktayız. Bu 

görünüş şekillerinden birisi ekonomik kamu düzenidir. 1982 Anayasası herhangi bir ekonomi 

politikası belirlememiştir. Bu açıdan politika yapıcıların müdahaleci veya liberal bir ekonomik 

sistem belirlemelerinde anayasal bir sınır bulunmamaktadır (Tan, 1990: 163). Kaldı ki liberal 

ekonomik anlayış bile belirli ölçüde müdahaleyi olağan bulmaktadır. Bu açıdan ekonominin, 

diğer anayasal ilkeler de göz önüne alınarak, piyasa aktörlerine belirli yasaklar konulabilir veya 

belirli ödevler yüklenebilir. Örneğin, 2012 yılında yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 123. maddesinin 6. fıkrasında, “[b]u Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak 

üzere, Kurul Karar Organı, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı 

görülenler dışındaki kararlarını internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna” 

açıklanacağı hükme bağlanmıştır. Burada “...yayınlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni 

açısından sakınca görülenler…” ifadesinden ekonomik kamu düzeni anlaşılmalıdır. 2010-2017 

yılları arasında kamu düzeninin çeşitli görünümleri açısından ilginç olan nokta çevredir. Bu 

yıllar arasında çevresel kamu düzeni ile ilgili hiçbir hüküm yer almaz. Bu son derece ilginçtir: 

çünkü kent nüfusunun artması, yeşil alanların veya tarım arazilerinin imara açılması demektir. 

Artan kent nüfusunun ve daralan tarım alanlarını zirai ürünler konusunda verimin artırılmasını 

zorunlu kılmış, bu durum başta ilaçlama olmak üzere zirai ürünlerde kimyasal ürün kullanımını 

artırmıştır. Diğer yandan enerjiye duyulan ihtiyaç termik, nükleer santral gibi çevreye zararları 

bilinen araçlara yönelmesine sebep olmuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı sürdürülebilir bir 

çevreye ihtiyaç vardır. Bunun için çevre kamu düzenine ihtiyaç vardır. Bu yenilenebilir enerji 

kaynaklarını artırmak şeklinde olabileceği gibi çevreye zararlı yapılara izin verilmeyerek de 

yapılabilir. Nasıl toplantılar, gösteriler kamu güvenliği, dirlik ve esenlik gibi sebeplerle 

yasaklanabiliyorsa örneğin bir nükleer santralin yapılması da çevresel kamu düzeni 

gerekçesiyle yapılması yasaklanabilir. Oysa Türkiye’de amacı “[...]bütün canlıların ortak varlığı 

olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 

sağlamak[...]” olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu olmasına rağmen çevresel kamu düzeni konusunda 

son yıllarda dikkat çeken bir gelişme yaşanmamıştır.  

Bu bölümde anlatılanlar hem mevcut yasal hükümler, hem de son yıllardaki değişimler 

Türkiye’de kamu düzeni açısından bir bütünlük arz ediyor. Kamu düzeninin bozulduğuna veya 

bozulmaması için alınması gereken önlemlerin neler olduğuna kimin karar verdiği, toplumsal 

düzeyde bunun genel ahlakla özdeş olarak kullanılması, kolluğun tanımında ve amacındaki 

kamu düzeni vurgusu, terörün kamu düzeni kapsamında çok önemli bir unsur olması, Kamu 

Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın kuruluş amacının teröre karşı belirlenecek politikalarda 

koordinasyonu sağlamak olması, çevresel kamu düzeninin neredeyse önemsiz olması bu 

bütünlüğün en önemli bileşenleridir. Türkiye'de 2010-2017 yılları arasındaki yasal çerçeve 

kamu düzeninin geleneksel kullanımı olan kolluk faaliyetinin temel unsuru olması ve özellikle 
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de terörle mücadele ile paralel giden bir süreç olması devlete ait yanının ön planda olduğunu 

gösterir. 

 

3.2. Yüksek Mahkemelerin Kararlarında Kamu Düzeni Kavramı    

 

 Yüksek mahkemelerin kamu düzeni anlayışları analiz edilirken; Yargıtay için daha önce 

belirtilen tarihsel aralıklar içindeki resmi gazetede yayınlanmış 526 kayıt, Danıştay için ise 324 

kayıt arasından inceleme yapılmıştır. AYM’nin kamu düzeni anlayışı, kurumun resmi internet 

sitesinde yer alan kararlar bilgi bankasından alınan 108 karar temel alınarak ortaya 

çıkarılmıştır. 

İlk olarak, çözümleme kapsamında bütün mahkemelerin kararları yerine sadece yüksek 

mahkemelerin kararlarının dâhil edilmesi açıklanmalıdır. Şöyle ki; yerel mahkemelerin 

neredeyse bütün kararları yüksek mahkeme denetimine tabidir. Bu bakımdan yüksek 

mahkemelerin onayı veya bozması ayrı ve üst bir yargısal faaliyettir. Ayrıca yüksek 

mahkemeler, içtihat birliğini sağlamaktadırlar. Ek olarak, yerel mahkemeler üzerinden 

yapılacak analizin çokça tekrara düşme tehlikesi ve yerel mahkemelerin kararlarına erişimin 

oldukça sınırlı olması yüksek mahkemeleri tercihe nedendir. Böylece yüksek mahkemeler 

üzerinden yapılacak çözümlemenin daha analitik olacağı düşünülmüştür.  

İkinci olarak, yüksek mahkemelerin kararlarının çalışmanın hangi yönünü ortaya 

çıkaracağı açıklanmalıdır. Şöyle ki, yüksek mahkemelerin kamu düzenine ilişkin kararlarının 

incelenmesi kavramın yargısal boyutunu ortaya çıkaracaktır. Bir mesele mahkemeye konu 

olmuş ise mahkemeler, bu meseleyi somutlayarak ve netleştirmeye çalışarak çözüm getirir. Bir 

başka anlatımla, 1982 Anayasası’nın yargı bölümünün henüz ilk maddesinde yargıçların 

bağımsız olduğundan, hükümlerini Anayasa, yasalara ve hukuka uygun olarak vicdani 

kanaatlerine göre vereceğinden bahseder. Dolayısıyla mahkemelerin (çalışma bağlamında 

yüksek mahkemelerin) karar verirken, kamu düzenini tanımlaması ve netleştirmesi 

beklenmektedir. Böylece bu başlık altında kamu düzenine ilişkin dar ve somut sınırların ortaya 

çıkması beklenmektedir. Bu sınırlar sayesinde kavramın yargısal yönü açığa çıkacak ve bir 

önceki başlıkla belirlenen, kavrama yasama ve yürütme organlarınca nasıl yaklaşıldığı ve ele 

alındığı karşılaştırmalı olarak incelenebilecektir. İnceleme neticesinde kavramın iki pratiğinin 

(yasama ve yürütmenin kamu düzeni pratiği ile yargının kamu düzeni pratiği) aynı doğrultuda 

olması halinde kamu düzeninin Türkiye’deki pratiğinin siyasetsizleştirici olup olmadığı 

konusunda önemli veriler sağlayacaktır. Bu iki pratik arasında bir uyumsuzluğun bulunması 

halinde ise devlet ile toplumun ortasında bulunan basının kavrama yaklaşımı daha önemli hale 

gelecektir. 
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Bu başlık altında temel alınması gereken yüksek mahkeme AYM’dir; çünkü Mahkeme 

diğer iki yüksek mahkemenin aksine soyut norm denetimi yapabilmektedir. Anayasal yargı 

organı olması bakımından ve diğer yüksek mahkemelerinin aksine temyiz mahkemesi olmaması 

bakımından ayrılır. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile ilk defa iç hukuka giren 

AYM’ye bireysel başvuru imkanı, Mahkemeyi temyiz mahkemesi yapmadı. Zira AYM’ye bireysel 

başvuru ikincil koruma sağlayan bir konumdadır. Böylece AYM’ye bireysel başvuru, kararın 

icrailik ve kesinleşmesini sekteye uğratmamaktadır. Kaldı ki bireysel başvurunun her hukuki 

meselede yapılmasının imkanı yoktur. Bir hukuki meselenin bireysel başvuru olarak AYM’ye 

konu olabilmesi için meseleye konu olan hak ve özgürlüğün hem 1982 Anayasası tarafından, 

hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından güvence altına alınmış olması 

gerekmektedir. 

AYM'yi çalışma kapsamında önemli hale getiren bir diğer nokta ise AYM'nin kurumsal 

pozisyonu ile kamu düzeninin kavramsal durumu birbirine benzemesidir. Şöyle ki, AYM, 

anayasaları kendisine temel alarak karar verir. Anayasalar da Kelsenci perspektifle, hiyerarşik 

düzende en üst kanuni metin oldukları için, bu metinlere aykırılık diğer kanuni metinlerin 

uygulamasını durdurur. Başka bir anlatımla AYM’nin hukuka aykırılık kararı, başkaca bir 

incelemeye veya şarta gerek kalmaksızın doğrudan hukuka aykırılığa konu olan metni bertaraf 

eder. İşte, bu bertaraf etme tam da kamu düzeninin kavramsal çerçevesi ile uyum halindedir. 

Kamu düzeni de, tıpkı AYM gibi, kendisine aykırılık başkaca bir incelemeye gerek bırakmadan 

kanuni metni ya doğrudan uygulanamaz kılar ya da temel hak ve özgürlüklere aykırılığa yol açsa 

bile hukuka uygun hale getirir. Bu organsal ve kavramsal benzeşim, AYM’nin kararlarını diğer 

yüksek mahkemelerden ayırır ve bu çalışma açısından son derece önemli bir analiz haline gelir. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde sırasıyla AYM, Danıştay ve Yargıtay’ın kararları 

incelenecektir.  

AYM’nin kamu düzeni ile ilgili eski kararlarına bakıldığında kavramın bugüne kadar 

nasıl ele alındığının, temel tartışmaların (hem doktrinde hem de mahkeme kararlarında) neler 

olduğunun izlerini görmek mümkündür. Kuruluşunun çok yeni olduğu zamanda (1963) verdiği 

bir kararda kamu düzeni ile ilgili şunları söylemektedir:  

[...]bir diğer sınır olmak üzere kabul edilmiş bulunan (Kamu düzeni) deyimi ise, belli 
edilmesi [...] güç bir anlamı kapsamaktadır. 
Nitekim yerli ve yabancı bir çok hukuk eserlerinde, çeşitli alanlardaki kişi haklarını 
sınırlayan bu terim sık sık görülmekte, fakat tarifine pek az rastlanmaktadır. Yapılan 
açıklamalarda ise, bunun tarifinin güç olduğu kabul edildikten sonra çeşitli açılardan 
izahına çalıştığı görülmektedir. Bu suretle yapılmış olan tariflerin incelenmesi 
sonucunda (Kamu düzeni) deyiminin; toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını, 
devletin ve devlet teşkilâtının muhafazasını hedef tutan her şeyi ifade ettiği, bir başka 
deyimle cemiyetin her sahadaki düzeninin temelini teşkil eden bütün kuralları 
kapsadığı sonucuna varılmaktadır (E: 1963/128, K: 1964/8).  

Bu karar ile kısaca, kamu düzeninin sık rastlanılan bir kavram olmasına rağmen, 

tanımının pek bulunmadığı belirtilmiştir. Ardından ise kavram tanımlanmıştır. Günümüzde 
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kamu düzeni üzerine yapılan çalışmaların hemen hepsinde yaklaşık olarak bu açıklamaların 

aynısı yer almaktadır. Böylece yukarıdaki alıntının Türkiye’deki kamu düzeni pratiğinin elli 

yılını özetlediği söylenebilir: sürekli bahsedilen ama anlaşılamayan bir kavram.  

Anılan kararda kamu düzeni tanımının iki ayrı düzlemi vardır. İlki toplumun huzur ve 

sükunu, diğeri de devlet ve devlet teşkilatının muhafazası. Çalışmanın problematiği bu iki 

düzlemlerin çoğu zaman kesişmediği ve bu halin siyasal etkileri üzerine kuruludur. Kamu 

düzeni açısından, hem doktrini hem de mahkeme kararları tekrar düşünüldüğünde kamu 

düzeninin her somut olaya göre değerlendirilmesi gerektiği anlaşılacaktır. O halde somut bir 

değerlendirmede, bir olayın toplumun huzur ve sükunu için önemli iken, devlet teşkilatları için 

önemsiz olması veya toplumun huzur ve sükunu için önemsizken, devlet ve devletin teşkilatı 

için önemli olması halinde ne olacaktır? Somut olay kamu düzenini ihlal edecek midir? AYM’nin 

yukarıdaki kararında kamu düzenini tartışılırken, asıl üzerinde durulması ve aydınlatılması 

gereken nokta budur. Kavramın birbiriyle her zaman örtüşmeyen iki yönü de tanıma dahil 

edilerek kavram belirsiz hale gelmiştir.  

Çalışmanın tarihsel aralıklarına gelindiğinde ise AYM kamu düzeninin yeniden 

tanımlanmasına ihtiyaç duymamıştır. Ancak bu tarihlerde verilen kararlarla kamu düzeninin 

daha somut hale geldiğinden ve sınırlarının çizildiğinden bahsedilebilir. Bu tamamlanmış bir 

süreç olmayıp, kavramın sınırlarının çizilmeye devam ettiği söylenebilir. 

Öncelikli olarak hangi mahkemenin kamu düzenini istisnai bir kavram olarak algıladığı 

belirtilmelidir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinde çalışan bütün 

emniyet hizmetleri personelinin sendikal haklarıyla ilgili bir konuda  29 Ocak 2014 tarihli, 

E.2013/130 ve K.2014/18 sayılı kararında, emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin 

yerine getirdiği kamu hizmetinin, kamu düzeni ile doğrudan alakalı olduğu ve bu görevin icrası 

sırasında zorunlu olan disiplin ve hiyerarşik düzenin korunmasının gerektiği, bu amaçla bu 

kişilerin sendikal haklarının sınırlanmasının kamu düzeninin bir gereği olduğu belirtilmiştir. 

Kararın içeriğinden çıkan sonuç, hakların kural olduğu ve kamu düzeni gereği kısıtlamanın 

olması ise istisna niteliğinde olduğudur.  

Bu noktada yeri gelmişken, temel hak ve özgürlükler ile bu hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılması arasındaki ilişkiye değinilmesi gerekir. AYM, kamu düzenini değerlendirirken, 

sürekli olarak temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının gerekçesi olarak değerlendirmiştir. 

Anayasal yargının varlık amacı, temel hak ve özgürlüklerin devlete karşı korunması olarak 

değerlendirildiğinde gerçekten de Mahkeme’nin sadece temel hak ve özgürlük çerçevesinde 

değerlendirmesi normaldir. Fakat kamu düzeninin her zaman temel hak ve özgürlüklerini 

sınırlayan bir unsur olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta temel hak ve özgürlüğün 

kullanılabilir olması kamu düzeninin bir gereğidir. İşte kamu düzeninin çift anlamlılığına 

rastlanmış oldu. 
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İkinci olarak, çift anlamlılığın izah edilmesi gerekir. Kamu düzeninin çift anlamlılığı 

dolayısıyla aslında kamu düzenini sağlamak veya korumak için yapılan bir düzenleme, kamu 

düzenini bozabilir. Örneğin; 1982 Anayasası’nın idari eylem ve işlemlerinin yargı yolu ile ilgili 

125. maddesinde “[k]anun, olağanüstü hallerde, […] seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli 

güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi 

sınırla[nabileceği]” kuralı getirilmiştir. Buna dayanılarak yapılan bir yasal değişiklikte kamu 

düzeni gereğince bir konuda yürütmeyi durdurma kararı verilmesi kısıtlanmıştır. AYM ise 

verdiği kararda bu kuralı iptal etmiş ve esasında yürütmeyi durdurma kararının kısıtlanmasının 

kamu düzenini bozabileceğine karar vermiştir. 02.10.2014 tarihli ve E:2014/149, K:2014/151 

sayılı bu kararında yürütmeyi durdurma kararının verilememesinin somut olayda anılan 

anayasa hükmünü aştığını, bu yolla hukukun dışlanması ve yargının etkisiz kılınmasına sebep 

olduğunu, bu durumda ise kamu düzeninin daha çok bozulacağına karar vererek bu hükmü iptal 

etmiştir. Sonuç olarak, kamu düzenini tesis amacıyla kurala bağlanan bir hükmün, esas olarak 

kamu düzenini bozacağı belirtilmiştir. İşte, bu karar kamu düzeninin çift anlamlılığının ve çift 

yönlü etkisinin en bariz örneğidir.     

Üçüncüsü, hem yukarıdaki kararda hem de diğer bazı kararlarında kolluk faaliyetleri ile 

kamu düzeni arasında doğrudan bir ilişkinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu doktrin ve yasal 

değişikliklerde görülen kamu düzeninin, sürekli olarak toplumsal olayların yönetilmesi (eylem, 

gösteri, yürüyüş) ve polislik faaliyetleriyle (public order policing) ilişkilendirilmesi ile aynı 

doğrultuda bir görüşe sahiptir. Mahkeme’ye göre sadece polis faaliyetleri değil, Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin (TSK) görev tanımı da doğrudan kamu düzeni ile ilgilidir (03.07.2014 Tarih ve 

E:2014/25, K:2014/119 Sayılı Kararı).  

Aynı kararda Mahkeme, kamu düzeni ve milli güvenliğin korunmasını gerektirecek 

sınırlama sebeplerinin önceden ayrıntılı şekilde somutlaşması ve bunların tek tek sayılmasının 

mümkün olmadığını ifade eder. Kamu düzeni ve milli güvenlik esas olarak mahkeme 

kararlarıyla somutlaşacaktır. Bu bakımdan gecikmesinde kamu düzeni bakımından bir 

sakıncanın bulunması halinde yasalarca yetkilendirilmiş mercinin gerekli tedbiri alması 

anayasaya bir aykırılık oluşturmayacaktır (03.07.2014 Tarih ve E:2014/25, K:2014/119 Sayılı 

Kararı).  

AYM’nin kararlarından çıkan dördüncü bir sonuç ise kamu düzeni kavramının bir ön 

koşul veya diğer anayasal ilkeler ve kavramlarından hiyerarşik bakımdan üstün, başka bir 

açıdan devlet olmanın zorunlu ve temel ödev olarak görüldüğüdür. Bir kararında AYM: 

Kişinin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın önkoşulu kamu düzeninin 
tesisidir. Kamu düzeninin sağlanmadığı bir ortamda, hak ve özgürlüklerden gereği gibi 
yararlanılması, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirmesi mümkün değildir. 
Devletin hak ve özgürlükleri koruma ödevinin yanında, kamu düzenini sağlama görevi 
de bulunmaktadır. Şiddetin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler 
almak, Anayasa’nın 5. maddesiyle Devlete yüklenen kamu düzenini koruma ödevinin bir 
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gereğidir. Bu nedenle, kamu düzeninin sağlanması ve korunması amacıyla özgürlüğün 
sınırlanması mümkündür denilmektedir (13.11.2014 Tarihli ve E:2014/169, 
K:2014/167 Sayılı karar). 

O halde gerçekten de kamu düzeni hem anayasal bir ilke olarak, hem de mahkeme 

içtihatlarından anlaşılacağı üzere anayasal olarak en üst noktada yer alır. 1982 Anayasasına 

göre, devletin görevi öncelikli olarak “korumak”tır. Temel hak ve özgürlüklerin tesisi ise ancak 

bu korumanın ardından mümkündür. AYM benzer bir kararında spora teşvikin devletin 

anayasal bir ödevi olduğunu; ancak kamu düzeninin olmadığı yerde spora teşvik ödevinin 

gerçekleştirilemeyeceğini belirtir (11.09.2014 Tarihli ve E:2013/157, K:2014/138 Sayılı karar). 

Kamu düzenin de devlete yüklenen bir ödev olduğu düşünüldüğünde kamu düzeninin hiyerarşik 

olarak diğer ödevlerden üstün olduğu söylenebilir. 

Beşinci bir sonucu ise Mahkeme’nin sendikal örgütlenme hakkına ilişkin kararından 

ulaşılabilir. Buna göre, kararda; sendikal örgütlenmenin düzen bozan bir yapısının hakkın 

temelinde olduğu ifade edilir. O halde sırf düzeni bozduğu gerekçesi ile bir şeyin sınırlanması 

kabul edilemez. Temel hak ve özgürlüklerde, kamu düzeni gereği bir sınırlamanın yapılabilmesi 

için, somut olayın kamu düzenini 'önemli' ölçüde bozması gerektiği kabul edilmelidir 

(30.09.2015 Tarihli ve E:2015/62, K:2015/84 Sayılı karar).  

AYM’nin kamu düzenine ilişkin ceza infaz kurumundaki bir tutukluya açlık grevi yaptığı 

için verilen disiplin cezası hakkında verdiği karar dikkat çekicidir. Bu ceza, anayasanın düşünce 

ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine engel olduğu iddiası ile AYM’ye 

iptale konu olmuştur. Tartışmalara neden olduğu karşıoy yazılarının çokluğundan anlaşılan 

kararda mahkeme, ceza infaz kurumlarının, devletin kontrolünde özel alanlar olduğu ve yapısı 

gereği hürriyeti sınırlandırdığı “...dolayısıyla [d]evletin hem bu kurumda bulunanların 

güvenliklerini ve sağlıklarını koruma hem de disiplini tesis etme yükümlülüğünün bulunması 

karşısında, hükümlülerin ve tutukluların da ceza infaz kurumlarında diledikleri şekilde eylem 

yapma özgürlüğünün bulunmadığı…”na hükmeder. Ceza infaz kurumlarının özel alanlar olduğu 

ve yönetimi gereği bir düzen gerektirdiği anlaşılabilir. Ancak bu düzeni doğrudan kamu düzeni 

ile bağdaştıran “...sınırlama, ceza infaz kurumlarında düzenin temin edilmesi, dolayısıyla kamu 

düzeninin sağlanması amacıyla demokratik toplum düzeni bakımından alınması gereken tedbirler 

kapsamında kalmaktadır” ifadesi bir önceki başlıkta çözümlemesi yapılan yasal hükümlerin ceza 

infaz kurumlarını kamu düzeni açısından ne şekilde ele aldıkları ile aynı doğrultudadır.  

Son olarak AYM’nin kamu düzenine ilişkin kararlarını yukarıdaki açıklamalar ışığında 

özetlersek; öncelikli olarak her düzen bozan durumun kamu düzenini ihlal ettiği 

söylenemeyecektir. Kamu düzenin bozulduğuna hükmedebilmek için düzen bozukluğunun 

önemli derecede olması gerekir. Ayrıca genel kabul görmüş ve somut nedenlerin varlığı 

gerekmektedir. Kamu düzeni mahkemeye göre, devlet açısından öncelikli ve üstün bir 

zorunluluktur. AYM’nin kamu düzeninin iç güvenlik ve ceza infaz kurumları ile ilişkisine 
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bakıldığında kavramın hem yasama ve yürütme tarafından hem de doktrindeki tartışma 

şekillerinde ele alındığı ve yaklaşık aynı hükme ulaştıkları görülecektir.   

Şura-yı Devlet olarak on dokuzuncu yüzyılın ortalarında kurulan Danıştay, kamu 

düzenini usul hukukunun bir parçası olarak görme eğilimindedir. Örneğin, Danıştay Üçüncü 

Daire Başkanlığı’nın 26 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan E: 2010/6979 ve K: 

2012/667 kararında: 

idari işlemlerin, dolayısıyla idarenin yargısal yoldan hukuka uygunluğunun denetimi, bu 
süre içinde dava açılmış olması koşuluna bağlanmış ve idari yargılama hukukunda dava 
açma sürelerinin kamu düzeniyle ilgili olması ve hak düşürücü süre niteliği taşıması 
nedeniyle davada ileri sürülmeseler dahi mahkemeler tarafından davanın her 
aşamasında, re'sen dikkate alınacakları kabul edilmiştir.  

Böylece Danıştay, kamu düzenini, yargısal düzen olarak görme eğilimindedir. Örneğin; 

bir idari işleme karşı dava açma süresi aksine bir durum yok ise 60 gündür. Böyle sınırlayıcı bir 

süreyi koymanın amacı gerçekten de yargısal faaliyetlerde bir düzenin sağlanmasıdır. Ancak 

buradaki düzen kavramı bir kaos veya öngörülemezliğin zıttı anlamında değil, bürokratik bir 

işleyiş anlamında düzeni ifade eder. Yukarıda yargısal düzen olarak ifade edilen bu kavram 

gerçekten de adalet yönetiminin organik bir parçasıdır. Oysa çalışmanın ana teması olan kamu 

düzeni toplumsal veya devlet aklına işaret eder bir anlamı vardır. Kısaca Danıştay, kamu 

düzenini usul hukukunun bir parçası olarak görmesi bu çalışmanın temel problematiği ile ilgili 

değildir. Benzer kararları Yargıtay da vermektedir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığı 

E.2017/7494 ve K.2017/2002 sayılı kararında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

birinci maddesi gereği mahkemelerin görevlerinin kamu düzeninden olduğu ve bu yüzden her 

aşamada kendiliğinden dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Danıştay için yapılan yorum, 

Yargıtay’ın bu kararı için de geçerlidir. 

Yargıtay’ın çalışmanın tarihsel aralığında kamu düzenine ilişkin verdiği en önemli karar, 

Büyük Genel Kurul tarafından 10.02.2012 tarihli ve E: 2010/1, K:2012/1 Sayılı İçtihadı 

Birleştirme Kararı’dır. Yabancı mahkemelerin ilamının gerekçesiz olması çeşitli dairelerce kamu 

düzenine aykırı görülürken, kimilerince de kamu düzenine aykırı görülmemiştir. Bu konuda 

uygulama birliğini tesisen toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu kamu düzeni ve mahkeme 

kararlarının gerekçeli olması arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Buna göre;  

Kamu düzeni, niteliği gereği zamana, yere göre değişen, içeriğinin tesbiti zor, her somut 
olaya göre değişiklik gösteren bir kavramdır. İlmi açıklamalara ve yargısal kararlara 
rağmen gelişen hukuk sistemlerinde bile tanımı olmamasına rağmen 'toplumun temel 
yapısını ve çıkarlarını koruyan kuralların bütünü' olarak tanım yapılabilir. 
Kamu düzeni kavramının müdahale alanı son derece geniş ve yoruma müsaittir. [...] 
Türk kamu düzeninin ihlalini gerektirecek haller çoğunlukla emredici bir hükmün 
açıkca ihlali halinde düşünülecektir. Fakat her emredici hükmün ihlali halinde […]  Türk 
kamu düzenine aykırı[lığın] bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. 
O halde, iç hukuktaki kamu düzeninin çerçevesi, Türk hukukunun temel değerlerine, 
Türk genel adap ve ahlak anlayışına, Türk kanunlarının dayandığı temel adalet 
anlayışına, Türk kanunlarının dayandığı genel siyasete, Anayasada yer alan temel  hak 
ve özgürlüklere, milletlerarası alanda geçerli ortak prensip ve özel hukuka ait iyiniyet 
prensibine dayanan kurallara, medeni toplulukların müştereken benimsedikleri ahlak 
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ilkeleri ve adalet anlayışının ifadesi olan hukuk prensiplerine, toplumun medeniyet 
seviyesine, siyasi ve ekonomik  rejimine, insan hak ve özgürlüklerine aykırılık şeklinde 
çizilebilir. 
İç hukukta kamu düzeninin, tarafların uymak zorunda oldukları, kamu hukukundan ve 
özel hukuktan doğan ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri 
kurallar olarak anlaşılması gerekir. 

Yargıtay’ın bu kararı doktrindeki kamu düzeni açıklamalarıyla tam bir uyum halinde 

olduğu söylenebilir. Örneğin, geniş ve yoruma müsait olduğu, her somut duruma göre değiştiği, 

ilmi açıklamalar ve yargısal kararlara rağmen tam olarak bir tanımının yapılamayacağı görüşleri 

bunlardan birkaçıdır. Hatta tanımının yapılamayacağını ifade etmesinin ardından bir tanım 

teşebbüsünde bulunması dahi doktrin ile uyum halinde olduğunu gösterir. Bu tanım denemesi 

“kamu yararı” ve toplumun temel yapısı” kavramlarından oluşur. Bu haliyle bakıldığında 

Yargıtay’ın kamu düzeni kavramını toplumsal düzen anlamında kullandığı söylenebilir. 

Yukarıdaki alıntıdan, Yargıtay’ın kamu düzeninin çerçevesini çizmeye çalıştığı da söylenebilir. 

Bu sınırlamanın çok başarılı olduğu söylenemez; çünkü sınırlamaya çalışırken, yine oldukça 

geniş yorumlanabilecek kavramlar kullanılmıştır.  

Gerekçenin varlığı ve kamu düzeni ile ilişkili olarak ise “Gerekçenin kamu düzeni ile ilgili 

bulunduğu açıktır. Gerekçe kuralını kamu çıkar, yarar ve düzeni ile aynı kavşakta birleştiren onun 

denetimini olanaklı kılan değerlerdir” şeklinde ifade eder. Diğer bir ifade ile gerekçe, kararın 

denetlenmesini mümkün kılarak; kamu yararı ve düzenini sağlamaya yardımcı olacaktır. 

Yargıtay’ın görüşünün aksine pratikte; gerekçe, kamu düzeninin tesisini sağlamak yerine, kamu 

düzeni gerekçelere girerek, kararları belirsizleştirmekte, anlaşılmasını ve denetlenmesini 

muğlaklaştırmaktadır. 

 

3.3. Yazılı Basın Üzerinden Kamu Düzeninin İzleği 

 

3.3.1 Genel Olarak Türkiye’de Basın 

 

Temel işlevi toplumu bilgilendirmek olan basın; olayları, belgeleri, politikaları ve 

toplumu etkileyen diğer durumları bildiren, analiz eden, araştıran kişilerden oluşan bir yapıyı 

ifade eder (Autio, 2015: 32). Böylece toplum, kendini oluşturan tüm unsurlar hakkında bilgi 

edinir ve bireyleri, yaşadıkları maddi çevreden daha büyük bir çevrenin parçası hissettirir. Bu 

işleviyle basın, en temel ve ilkel haliyle bile kamunun inşasında kritik bir rol oynar. Dolayısıyla, 

çalışmanın problematiği de göz önüne alındığında, Türkiye açısından kamunun kapsamının 

tartışılmasına gerek yoktur; çünkü kamu bütün ülkeyi ifade eder bir anlamda kullanılır.  

Basın politik, sosyal, ekonomik her türlü olayda bir anlamda bellek vazifesi görür. Bu 

açıdan basının sosyal bilimler çerçevesinde geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Basın 

mensupları, tarihsel olarak bakıldığında ise çoğu zaman gazeteciler, bir anlamda tarihin 
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kaydedicisi konumundadırlar. Özellikle haber değeri taşıyan ve çoğu zaman gerçekleşen olaylar 

ve durumlar bakımından bir sorumluluk taşımadığı için bunları bütün açıklığıyla 

paylaşabilmişlerdir. Bu da her alandan araştırmacılar için bulgu değeri taşıyan bir özellik arz 

eder.  

Basının Türkiye serüvenine bakıldığında genellikle yenilikte öncü padişahlardan birisi 

olan II. Mahmut’a dayandırılır. İlk gazete olan Takvim-i Vekayi 1831 yılında çıkarılmaya onun 

döneminde başlamıştır. İlk gazete temel alındığında köklü bir basın geleneğinin olduğundan 

bahsedilebilir. Gazeteciliğin ilk zamanlarında idealist bir yapıda olduğu, halkını haberdar etmek 

için çok zor şartlarda limandan limana bilgi taşıdıkları söylenir. Ancak günümüz için basının 

siyasal ve ekonomik olarak farklı farklı pozisyon aldığı ve dolayısıyla eski idealist tavrının 

değiştiğinden bahsedilir.  Bundan dolayı bugün basının en çok ekonomi politiğinin analiz 

edildiğinden söz edilir (Çağlar ve Aslan, 2017: 14).  

Sözeri ve Güney (2011: 95) de bu doğrultuda Türkiye’deki basının ekonomi politik 

durumunu kısaca şöyle özetler: 

Devlet denetiminde başlayan yazılı basın 1960’larda endüstrileşme eğilimine girmiş, 
1980’lerden sonra ekonomi politikalarının değişimi başka sektörlerde faaliyet gösteren 
yatırımcılar için bu alanı cazip kılmıştır. Türkiye’de bugünkü medya piyasasını en fazla 
etkileyen, hatta şekillendiren olay 2001 ekonomik krizidir. Finans sektörüyle birlikte 
medya alanına yatırım yapan holdinglerin bir kısmının piyasadan çıkmak durumunda 
kaldığı krizin sonrasında, piyasada kalmayı başaran gruplar daha da güçlenirken, 
piyasadan silinenlere ait kuruluşlar TMSF’nin elinde toplanmış, ardından zaman içinde 
ihaleler yoluyla satışa çıkmıştır. Yeni dönemde ekonomik büyümeye paralel olarak 
medyaya ilgi artmış, ilgi gösteren kuruluşlar arasında yabancı yatırımcıların sayısının 
da artmaya başladığı dikkat çekmiştir. 

Ekonomi patronlarının medya sahibi olması zaman zaman bir siyasinin hatırı için 

olabilirken, bazen de ekonominin kimi sektörlerinde yeni açılım yapabilmenin bir yolu olarak 

kullanılabilmektedir. Böylece basın patronluğu hiç de rasyonel olmayan ekonomik koşullarda 

bile tercih edilen bir 'sektör' olmuştur. Örneğin; Çukurova grubunun sahibi Mehmet Emin 

Karamehmet, 1997 yılında Akşam gazetesine Tansu Çiller’in eşi Özer Bey’in ricası ile ortak 

olduğunu ifade etmiştir (Sözeri, 2015: 14). Hal böyleyken medya, sermayedarların ve böylece de 

kimi siyasetçilerin özel bir koruması ve aynı zamanda silahı haline gelmiştir.  

Basın, toplumun haberdar olması temeline değil de, ekonomik kazanç veya belirli bir 

ideolojik düşüncenin haklılaştırılması/meşrulaştırılması temeline yerleştirildiğinde, basının 

toplumsal işlevini yerine getirebilmesi için çeşitli prensiplere veya güvencelere ihtiyaç duyulur. 

Yukarıdaki durumu göz önüne alındığında basın, işlevini yerine getirebilmesi için gerekli 

ilkeler daha anlamlı hale gelecektir. Uluslararası alanda Birleşmiş Milletlerin, Medeni ve Siyasal 

Hakları Sözleşmesi (BMMSHS)’nin 19. maddesinde ifade özgürlüğü güvence altına alınmıştır. 

Buna göre;  

1. Herkesin, bir müdahale ile karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı vardır.  
2. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke hudutlarıyla 
sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal ürün şeklinde veya kendi tercih 
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ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve 
ulaştırma özgürlüğünü de içerir. 

 

denilerek ifade özgürlüğü koruma altına alınmıştır. Ancak bu hak mutlak olmayıp çeşitli 

sebeplerle sınırlandırılabilir. Buna göre ifade özgürlüğünün hukukça öngörülen ve 

“[b]aşkalarının haklarına ve itibarına saygı” ile “[u]lusal güvenliği, kamu düzenini veya sağlık ve 

ahlakı koruma”k amacıyla sınırlanabilir. Bir başka uluslararası metin olan Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS), ifade özgürlüğünü 10. maddede düzenlemiştir. Bu madde insanların 

görüşlerini açıklamalarının haber ve fikir teatisinde bulunmayı içerir bir anlamı olduğundan 

bahsedilmiştir:  

[h]erkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat 
özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın 
haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, 
televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir 

denilmektedir. İfade özgürlüğü AİHS bakımından da mutlak nitelikte olmayıp 

 [...]ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, nizamın 
sağlanması ve suçun işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret 
ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi veya yargı 
gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı merasime, 
koşullara, sınırlamalara veya yaptırımlara bağlana[bileceğinden] 

bahsedilmektedir (Gözübüyük ve Gölcüklü, 2016: 473).  

Hak ve özgürlüğün ulusal boyutuna bakıldığında benzer ifadelere ve sınırlama 

nedenlerine rastlamak mümkündür. 1982 Anayasası’nın basın ve yayımla ilgili hükümlerinde 

basının özgür olduğu ve sansür edilemeyeceği, basımevi kurmanın izne bağlı olamayacağı 

düzenlenmiştir. Bu hak ve garantiler güvenliğe ve ülkenin bütünlüğüne, suç işlemeye ve 

ayaklanmaya veya isyana neden olabilecek nitelikte ise bunu yazanların ve yayanların 

sorumluluktan kurtulamayacağını hükme bağlamıştır. Anayasal olarak güvence altına alınan 

basın özgürlüğü sınırlandırılırken bile çeşitli güvencelere sahiptir. Buna göre, basın hürriyetinin 

sınırlandırılması ancak anayasada yer alan nedenlere dayanılarak yapılabilir. Ayrıca bu 

sınırlama gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında sadece mahkemeler tarafından 

hükmedilebilir.  

Basının özgür olması, hiç bir şekilde bu konuda bir düzenleme yapılmamasını ifade 

etmez. Aksine basına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yapılması hem mesleki etik ilkelerinin 

standartlaşması hem de halkın doğru bilgiye ulaşmasının bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de de Başbakanlık’a bağlı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen basın kartı sahibi olmadan mesleğin getirdiği hak ve özgürlükler kullanılamayacaktır. 

Basının düzenlenmesi temelde basın için değil, halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi içindir (Autio, 

2015: 32, 34). Bu haliyle basının düzenlenmesi kamu düzeni ve kamu yararının bir gereği olarak 

ortaya çıkmıştır. Bahsedilen basın kartının çeşitli türleri bulunmaktadır. Sürekli basın kartı, en 

az 18 yıl basın kartı taşımışların alabileceği kartı; serbest basın kartı, işsizlik halinde verilen 
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kartı ve bir de basın şeref kartı bulunmaktadır. Türkiye’de serbest basın kartı sayısının oldukça 

az oluşu, bu kişilerin işsiz kalması durumunda basına tanınan hak ve özgürlüklerde 

yararlanmakta zorlandıklarını gösterir. Türkiye basının tek sorunu basın kartı değildir. 

Güvencesiz çalışma, sansür, otosansür ve Basın İlan Kurumu (BİK)’nun ilanları dengeli 

dağıtmamasının temel şikayet nedeni olduklarından bahsedilir (Sözeri ve Güney, 2011: 33).  

Sonuç olarak, Türkiye basınının bugünkü durumu kısa bir değerlendirme yapılacak 

olursa yazılı basının ekonomik, ideolojik ve politik nedenlerden en az birisi ile kamplaşmalar 

yaşandığı, gerçekleşen olayların ve durumların kendi perspektifleri ile değerlendirildiği ve 

“siyaset kurucu” bir rol oynadığı veya en azından bu rolü oynamaya çalıştığı söylenebilir. 

Kimileri basının siyasal yönünün kendi işlevini aştığını ve bunun demokratik değerlerle 

uyuşmadığını (Çağlar vd., 2014: 272) belirtir. Oysa siyaset, sadece siyasal elitlere veyahut 

siyasal partilere özgü bir olgu değildir. Mesleki etik ilkeleri ihlal etmedikleri sürece basının 

işlevinin dışına çıktığından bahsedilemez. Etik sınırlarıyla birlikte basının da bir siyaset yapma 

aracı olmasının demokratik değerlerle çelişen hiçbir yanı bulunmaz.  Tam da bu nokta, 

çalışmanın problematiğine eklemlenebilir.  

Şöyle ki somut ve zorunlu bir durum ortada yokken, basının bir şekilde (sansür, denetim 

vb.) hürriyetine zarar verilmesi siyasetten uzaklaştırılması anlamına gelir. Bu durum çalışma 

bağlamında siyasetsizleştirme olarak tanımlanmıştır. Basın üzerinde yapılacak 

siyasetsizleştirmenin iki yönü olacaktır. Birincisi, ilgili basın organının siyasetin dışına itilirken, 

ikinci olarak, basın yoluyla siyasallaşan toplumsal kesimlerin siyaset dışına itilmesidir. Böylece 

siyasetsizleştirme, basın üzerinde yapılacak bir analizin bir yönünü 

oluşturacaktır.  Siyasetsizleştirmenin, yapı olarak devlet marifetiyle ve kamu düzeni veya onun 

unsurları sebebiyle yapılıp yapılmadığı yazılı basın üzerinden sorgulanacaktır. Yazılı basının 

seçilme sebebi, görsel medyanın oldukça ticari (haberdar etmekten ziyade kar yapmaya 

odaklanması) olması, yazılı basının daha kalıcı olduğunun düşünülmesi ve son olarak yazılı 

basının takibinin ve analizinin daha kolay yapılabiliyor olmasıdır. 

 İkinci bir yön olarak ise basında yer alan haberlerden kamu düzeni yoluyla 

siyasetsizleştirmenin izleri sürülebilir. Bu yönde basın, siyasetsizleştirmenin hedefinde değil, 

bildiren kısmında olacaktır. Basın analizinin ikinci yönünde sorgulanacak bir başka husus 

devletten bağımsız bir kamu düzeninin varlığıdır. Böyle bir düzenin varlığına ilişkin bulgular 

saptanırsa kamu düzeni devlet ve toplum düzeni olarak ikiye ayrılabilecektir. Bu ayrım ise kamu 

düzeninin daha fazla siyaseti dışlatıcı bir kavram olarak kullanılmasını önleyebilecektir. Kısaca 

bu iki yönün tekrar hatırlatılmasında yarar vardır. Buna göre basın üzerinden yapılacak 

analizden çalışmanın problematiği iki şekilde (ki buna yukarıda yön denildi) sorgulanabilir. Bu 

sorgulama, birincisinde basının üzerindeki baskılardan (mesela sansür), ikincisinde ise basının 
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bildirdiği ve siyasetsizleştirmeye konu olabilecek diğer olaylardan (mesela eylemlerin 

yasaklanmasından) yapılabilir.  

Son olarak, basın araştırmasının metoduna değinilmelidir. Öncelikle Dünya bugün 

bilginin her yerden aktığı bir yer halindedir. Basının kitle iletişim araçlarına her gün bir yenisi 

ekleniyor veya araçlarının altyapısı genişliyor. Basın dünyasına her gün yeni bir isim çıkıyor. 

Dolayısıyla çalışmada, Türkiye’deki yazılı basının yedi yıllık aralığının tamamının bütün 

yönleriyle bitirilmesi mümkün görülmüyor. Bu bakımdan Türkiye’deki basın araştırması, öne 

çıkan gazete ve internet adreslerinde yer alan haberler üzerinden ilerleyecektir. Hangi haber 

başlıklarının öne çıktığı konusunda Freedom House (FH), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 

(RWB) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gibi uluslararası kuruluşların Türkiye hakkındaki 

raporları ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’nın gelenekselleşen ve 

siyaset, ekonomi, hukuk, insan hakları, dış politika, eğitim ve medyadan oluşan 

Türkiye'nin  yıllık analizleri temel alınmıştır. 

 

3.3.2. Yazılı Basında Kamu Düzenine İlişkin Bulgular 

 

Türkiye, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile siyasetin sivilleşmesi ve 

vesayetçi unsurlardan arındırılması gibi dönüşümlerin, tartışmaların anayasal düzeyde 

hissedildiği bir dönem oldu. Yaklaşık bu tarihlere denk gelen “diyalog” ve “açılım” gibi 

kavramlarla terörle mücadelede daha barışçıl ve silahsız bir sürecin başlangıcı oldu; fakat 2011 

yılından sonra Arap Baharı ile bölgesel bir kaosla karşılaşıldı. 2012 yılında Adalet ve Kalkınma 

Partisi (Ak Parti) hükümetinin en çok eleştiriyi aldığı yıl oldu. Bu eleştiriler, vesayetle mücadele 

sürecinin sonundan kendi vesayetini yaratarak çıktığı yönündeydi (Özhan ve Ete, 2012: 18). 

2013 yılına gelindiğinde Suriye iç savaşının çıkmaza girmesi Türkiye iç siyasetini de aynı yönde 

etkiledi (Duran, 2017: 8). Aynı yılda yaşanan hem gezi parkı eylemlerine hem de 17-25 Aralık 

vakasına Ak Parti hükümetinin tavrı, gelecek yıllardaki duruşunu önemli ölçüde belirledi. Takip 

eden dönem, hem Partiye Karkeren Kürdistane (PKK)’ın hem de Devlet’ül Irak ve’ş Şam (DEAŞ)’ın 

terör saldırılarının sıklaştığı bir zaman dilimiydi. Böylece hükümet, eski güvenlik politikasına 

geri dönmek zorunda kaldı. Bu dönem, hem siyasette hem de toplumda sürekli olarak terör 

tehditi altında olunduğu ve güvenlik politikalarının ve terör örgütleri ile silahlı çatışmaların çok 

olduğu bir dönemdi. Artık bu süreçte, erişim engelleri, yayın yasakları, sosyal medyaya erişimin 

kısıtlanması çoğalmaya ve sıradanlaşmaya başladı. 15 Temmuz 2016’da yaşanan askeri darbe 

girişimi, 17-25 Aralık vakası ile hükümet-cemaat ilişkisinde cemaatin Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) olarak silahlı bir yapı olarak tescillenmesine sebep oldu. Bugünün siyasetini ve 

toplumunu etkileyen en önemli olay olan başarısız askeri darbe girişimi, olağanüstü halin 

ilanına neden oldu. Olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile pek çok basın 
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kuruluşu terör örgütleriyle iltisakı iddiasıyla kapatıldı. Bu sürecin ardından 2017 yılında 

gerçekleştirilen halk oylaması ile hükümet sistemi değiştirilmiştir. 

Kısaca özetlenen Türkiye’nin son yedi yılının sosyo-politik dönemi, güvenlik 

politikalarının ön plana çıktığı zamanların basına uygulanan sansür ile orantılı gitmesi kamu 

düzeninin siyasetsizleştirici pratiğine ilişkin ilk ipucunu veriyor.  Ayrıca 2010 yılına gelene 

kadar Türkiye’deki kamu düzeni pratiği ve bu pratiğin basınla ilişkisi de bu sürecin ipuçlarını 

verebilir. Google tarafından 2012 yılında yayınlanan şeffaflık raporunda hükümetlerin içerik 

çıkarma talepleri arasında Türkiye’nin listenin zirvesinde olduğu belirtiliyor. Raporun dikkat 

çeken bir diğer yönü de içerik kaldırma taleplerinin artarak devam etmesidir ( BBC, 2012).4 Bu 

rapor, ulusal idarelerin ve elbette Türkiye idaresinin toplum üzerinde tek egemen olma 

özelliklerini elde tutmak istemelerinin bir sonucu olarak görülebilir.  

Başka bir örnek, Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan 

yangında, çoğunluğu öğrenci olan 12 kişi yaşamını yitirdi (Hürriyet, 2016).5 Olayın hemen 

ardından yayınların ülke genelinde huzur ve güven ile kamu düzenini bozucu davranışlara 

dönüşebileceği gerekçesi ile yayın yasağı getirildi (Sputniknews, 2016)6. Getirilen yayın 

yasağının önemli derecede siyasetsizleştirici yönü bulunmaktadır. Şöyle ki, daha önce de 

belirtildiği gibi basın toplumun siyasallaşmasını sağlayan temel unsurdur. Toplumun haber 

alamaması ise siyasallaşamaması demektir. İkinci olarak, yangının bir dini cemaate ait yurtta 

çıkması dolayısıyla bu nitelikte yurtların tartışılmasının önüne geçmektedir. Bu da toplumun, 

kamu düzeni yoluyla siyasetsizleştirilmesi demektir. Aladağ yangını ayrıca, bütün haberlerin 

siyasal yönünün olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu bakımdan 

toplumun haber almasının her engellenmesi siyasalın dışlanması anlamına gelmektedir. Böylece 

her bir sansür, her bir erişim engeli ve hatta erişimin yavaşlığı bile siyasal kavramı bakımından 

bir sorun olarak görülmelidir. Aladağ yangını, bir yangına uygulanan ilk erişim yasağı olma 

özelliğinin yanında, her olayın siyasal yönünün olduğunu göstermesi bakımından da farklı bir 

özelliğe sahiptir (Medyaradar, 2016).7 

Bugün hemen herkes açısından sosyal medya kamusal alan olarak görülür. O halde 

sosyal medya kamusal haliyle siyasalın bir parçası niteliğindedir. 2010-2017 yılları arasında ise 

en çok sansüre uğrayan alanın sosyal medya olduğu söylenebilir. Freedom House da 2013 

yılında yayınladığı internette özgürlük raporunda Türkiye’yi “kısmen özgür” olarak 

tanımlamıştır. Bir sonraki yayınlanan aynı nitelikteki raporda Türkiye’nin durumunu “özgür 

                                                 

4 http://www.bbc.com/news/technology-20319505 (Erişim Tarihi: 18.02.2018) 
5http://www.hurriyet.com.tr/adanada-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-12-olu-13-yarali-40292112 

(Erişim Tarihi: 18.02.2018) 
6https://tr.sputniknews.com/turkiye/201611301026062667-adana-yurt-yangin-yayin-yasagi/ 

(Erişim Tarihi: 18.02.2018) 
7http://www.medyaradar.com/hurriyetten-yayin-yasagina-karikaturlu-tepki-haberi-534745 

(Erişim Tarihi: 18.02.2018) 

http://www.bbc.com/news/technology-20319505
http://www.hurriyet.com.tr/adanada-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-12-olu-13-yarali-40292112
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201611301026062667-adana-yurt-yangin-yayin-yasagi/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201611301026062667-adana-yurt-yangin-yayin-yasagi/
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
http://www.medyaradar.com/hurriyetten-yayin-yasagina-karikaturlu-tepki-haberi-534745
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
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değil” statüsüne çevirmiştir (Freedom House, 2013 ve 2014). Yedi yıllık süreçte Türkiye onlarca 

kez sosyal medyaya erişimin engellenmesiyle karşılaştı. Yayın yasaklarının alındığı hemen her 

olayda sosyal medyaya erişim de engellendi. Sosyal medyaya erişim konusunda 2010 yılı 

öncesinde de yasaklar uygulanırdı. Bir internet sitesinde “Türkiye’nin Youtube Ayıbı” başlıklı 

haberde youtube’a uygulanan erişim yasağının Türkiye’yi, İran ve Çin gibi katı uygulamalarıyla 

bilinen ülkelerle aynı değerlendirmeye tabi tutulacağını bunun “kötü reklam” olduğuna ilişkin 

haber yer almıştır (Hürriyet, 2008).8 Son yılların en dikkat çeken sosyal medya yasağı 2016 

yılında bazı milletvekillerinin gözaltına alındığı gün yaşandı. Bu olayın ardından facebook, 

whatsapp, twitter ve instagram’a erişim engellendi. Günün ilerleyen saatlerinde PKK tarafından 

düzenlenen bir saldırı ile bu engel tedbiri artırılmıştır. Hatta bazı operatörlerin interneti 

tamamen kestiğinden bahsedilir. Başbakan Yıldırım, bu konuda tedbirlerin güvenlik sebebiyle 

ve geçici olduğunu belirtmiştir (Hürriyet, 2016).9 Bu olay, en sert sosyal medya yasaklarından 

birisi olarak ele alınabilir. Ayrıca bundan sonra sosyal medya konusunda erişim engellerinin 

olağanlaştığı söylenebilir. Hatta öyle ki teknik sorunlarla sosyal medyalara erişim sağlanamaz 

ise ülke gündeminde önemli bir olay olduğu düşünülmeye başlanmıştır (Hürriyet, 2016). 10 

Kamu düzeninin çift yönlü etkisi sosyal medya yasakları bağlamında ele alınabilir. Kamu 

düzeninin bir gereği olarak gerçekleştirilen sosyal medya yasakları aslında tam tersi bir etki 

ortaya çıkarmıştır. İnternetin ve sosyal medyanın gündelik hayatlarının olağan bir parçası 

olduğu bir zamanda, erişim engelinin daha büyük bir kaosa yol açtığı ileri sürülebilir. Bu çift 

yönlü kamu düzenini birbirinden bağımsız iki düzenin varlığına bulgu olarak sunmak da 

mümkündür. Bu şekliyle ise bir yanda devlet idaresinin egemenliğine zarar verecek ve 

kendisinde düzenin tesisinde zayıflığın olduğunu hissettirecek olayların, bütün yönlerinin en 

azından kendisinden önce bilinmesini istemeyen bir kamu düzeni vardır. Bu çalışma 

kapsamında buna devlet düzeni denildi. Diğer yanda ise çoğunlukla ahlak ilkeleriyle belirlenmiş 

ve örf, âdete dayalı ve sürekli kamusallığını sürdüren bir kamu düzeni var. İşte buna ise toplum 

düzeni denildi. Sosyal medya yasaklarında en çok görülen olay bu iki düzenin çatışmasıdır. 

Böylece varlığı çalışma boyunca aranan bu ayrışmaya bir kez de sosyal medya yasaklarında 

rastlanmıştır. O halde sosyal medya konusunda kamu düzeninin belirsizleştirilerek kullanıldığı, 

bu kullanımın devlet düzeni lehine gerçekleştirildiğine ve siyasetsizleştirici bir yönünün olduğu 

söylenebilir. 2016 yılında yayınlanan bir rapora göre, hükümetlerin twitter ve facebook’tan bilgi 

ve içerik kısıtlama talepleri arasında Türkiye açık ara öndedir (Ülman Erten, 2016: 24). Bu 

                                                 

8http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-youtube-ayibi-9024813  (Erişim Tarihi: 18.02.2018) 
 

            9http://www.hurriyet.com.tr/internet-erisimi-engellendi-40268817 (Erişim Tarihi: 18.02.2018) 
 

10http://www.hurriyet.com.tr/twitter-coktu-twitter-turkiyede-engellendi-mi-40042353 (Erişim 
Tarihi: 18.02.2018) 

http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-youtube-ayibi-9024813
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
http://www.hurriyet.com.tr/internet-erisimi-engellendi-40268817
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
http://www.hurriyet.com.tr/twitter-coktu-twitter-turkiyede-engellendi-mi-40042353
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
http://www.bbc.com/news/technology-20319505
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rapor ise bahsedilen bu iki düzenin ne kadar çok karşı karşıya geldiğini göstermesi bakımından 

ilginçtir.  

Erişim engelleri, sansür ve diğer bazı basın kısıtlamaları Türkiye basınını farklı yollara 

başvurmaya itti. Bunlardan birisi ise imadır. İma Türk Dil Kurumu tarafından üstü kapalı olarak 

belirtme şeklinde tanımlanır.11 Gerçekten de imalı anlatım Türkiye basının bir anlamda 

sansürlere, haber yasaklarına verdiği bir tepki veya direnme olarak algılanabilir. Basının tepki 

veya direnme çabasının bir diğer görünüş şekli de bağlamından koparma çabasıdır. 

Bağlamından koparma, basın açısından haber değeri taşıyan bir olayın veya açıklamanın sadece 

bir kısmını alarak veya bir kısmını ön plana çıkarak anlatma şeklinde tanımlanabilir. Örneğin 

2015 yılında bir terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanının ifadelerini “400 milletvekili 

alınsaydı bunlar olmazdı” şeklinde internet sitesinde haber yapan Hürriyet gazetesi önemli bir 

tepkiyle karşılaşmıştır (Çağlar vd, 2015: 364). Bunun üzerine Hürriyet gazetesine taşlı saldırı 

yaşanmıştır. Ayrıca gazete, haber başlığının yerinde olmadığını, internet haberciliğinin hızlı 

olmasının gereği hatalı olduğunu ifade etmiştir (Hürriyet, 2015).12  Bir başka örnekte Mısır’da 

askeri darbe sonucu görevine son verilen cumhurbaşkanı Mursi için verilen idam kararını 

Hürriyet, “[d]ünya şokta! yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı'na idam” haber başlığı ile duyurdu. Bu 

haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir eleştiri olarak algılandı ve hürriyet gazetesi 

eleştirilere maruz kaldı; ancak yaptığı açıklama ile ilgili Hürriyet aynı açıklamaların bizzat 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ifade edildiği belirterek bu haberin arkasında 

olduklarını [s]ayın Cumhurbaşkanı’na [s]esleniyoruz başlığı ile duyurdu ( Hürriyet, 2015).13 

Basın özgürlüğü hem kamu düzeninin hem de siyasetin bir parçasıdır. Ancak basına 

sadece özgürleştirme perspektifinden bakılırsa basındaki sorunlar görünemeyebilir. Başka bir 

deyişle, basın eksenli tartışmalarda, onun sorunsuz ve sorumsuz olmadığı göz önüne 

alınmalıdır. Örneğin, Karşı Gazetesi, 9 Şubat 2014 tarihinde ilk yayını yapmış ve 13 Nisan 2014 

tarihinde ise son sayısını bastıktan sonra kapanmıştır. Dikkat edilirse yaklaşık iki aylık yayın 

hayatının ortasında 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler var. Hal böyle olunca gazetenin 

AKP karşıtı yayınlarla seçimi etkilemek için çıkarıldığı öne sürülmüştür (Takvim, 2014 ve Çağlar 

vd, 2014: 282)14.  

                                                 

11http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8b5247ea8c
69.41186230 (Erişim Tarihi: 19.02.2017) 

12http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-ten-400-vekil-aciklamasi-30019973 (Erişim Tarihi: 
19.02.2017) 

13http://www.hurriyet.com.tr/sayin-cumhurbaskani-na-sesleniyoruz-29042781 (Erişim Tarihi: 
19.02.2017) 

14 https://www.takvim.com.tr/guncel/2014/04/13/karsi-gazetesi-kapandi (Erişim Tarihi: 
24.02.2017) 

 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8b5247ea8c69.41186230
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8b5247ea8c69.41186230
http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-ten-400-vekil-aciklamasi-30019973
http://www.hurriyet.com.tr/sayin-cumhurbaskani-na-sesleniyoruz-29042781
https://www.takvim.com.tr/guncel/2014/04/13/karsi-gazetesi-kapandi
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İki anayasa değişikliği arasındaki dönemin (2010-2017) dış politika açısından en önemli 

gündem maddelerinden birisi de sınır ötesi askeri operasyonlardı. 2016 yılının Ağustos ayında 

başlayan operasyon 2017 yılının Mart ayının sonunda sona erdi. 200 günü aşkın süren 

harekâtın amacı, Türkiye’nin Suriye sınırında kendisi için güvenli bir bölge kurulmasıydı(Miş 

vd, 2016: 82). Bu harekât ulusal güvenlik ile kamu düzeninin bir unsuru olan kamu güvenliği 

arasındaki farkı ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Böylece ulusal güvenliğin, 

uluslararası yönü ortaya çıkmış; kamu güvenliğinin ise ulusal bir konu olduğu bu harekâtla 

tekrar anlaşılmıştır.  

Eylemlerin doğası gereği düzeni bozan bir yanları bulunduğuna daha önce de değinildi. 

Gezi Parkı eylemleri bunun bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Daha önemlisi ise bu eylemler 

siyasetsizleştirmenin bir göstergesi olarak anlaşılabilir. İstanbul’da Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nde kabul edilen bir proje çerçevesinde sökülen ağaçlar üzerinden başlayan protestolar, 

bütün ülkeye yayıldı (Ensaroğlu vd, 2013: 6). Ağaçların kesilmesine karşı çıkan protestocuların 

bu talepleri siyasete aykırı bir talep olarak algılandı. Erdoğan, bununla ilgili iktidar olmanın 

yolunun sandıktan geçtiğini belirtti15. Bu durum, siyasalın Türkiye’de sandık ve parti arasında 

kaldığının bir ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Böylece bu ikisi dışından yapılan talepler, siyaset 

dışı, vesayetçi veya düzen bozucu bir perspektifle algılanmıştır.   

Son olarak, basın üzerindeki diğer sansür araçlarından ve basının kendi denetimini 

kendisinin yapmasını ifade eden özdenetimden bahsedilecektir. İnsan Hakları Gözlemevi 

(Human Rights Watch, HRW), basına sansür için uygulanan beş eğilimden bahseder. Buna göre 

birinci olarak gazeteciler ceza adalet sistemi kullanılarak arka plana itilmeye çalışılmaktadır. 

Örneğin, 31 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik yapılan soruşturma 

bunun en net örneğidir (Anadolu Ajansı, 2016).16 İkinci olarak, gazetelere yönelik tehdit ve 

fiziksel saldırılardır. Bu konuda Hürriyet gazetesine yapılan saldırı ve karalamalar, Can 

Dündar’a silahlı saldırı ve Ahmet Hakan’a yönelik saldırılar bunun en açık örnekleridir. 

Üçüncüsü, gazetelerin editöryal bağımsızlığına müdahale olarak ifade edilebilecek işten 

çıkarmalar. 2015 yılında hangi gazetecilerin işten ayrıldığına ilişkin bir bakış bu durumu açığa 

çıkaracaktır (Çağlar vd, 2015: 358). Basına sansürün bir diğer yolu, özel basın organlarına el 

koymadır. Bu duruma özellikle 15 Temmuz 2016 başarısız askeri darbe girişiminin ardından 

çıkarılan Olağanüstü Hal KHK’larında rastlanır. Beşinci ve son eğilim ise para cezaları, olağan 

dışı denetimlerdir.  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 16 Haziran 2016 tarihli kararında 24 

Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 

                                                 

15 http://www.milliyet.com.tr/-herkesin-yasam-tarzi-teminatimiz-siyaset-1733730/ (Erişim Tarihi: 
14.08.2018) 

16 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhuriyet-gazetesinde-11-gozalti/675380 (Erişim Tarihi: 
20.02.2018) 

http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhuriyet-gazetesinde-11-gozalti/675380
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(TBMM) grup toplantısında milletvekillerin attığı sloganların Cumhurbaşkanına hakaret 

olduğunu belirterek, toplantıyı canlı yayınlayan 7 televizyon kanalına para cezası vermiştir 

(HRW, 2016: 2, 66).  Kimileri yayın yasağı ve sansürle mücadelenin medyanın özdenetiminden 

geçtiğini, medyanın kendi ilke ve kurallarını kendisinin belirleyerek sansüre yer bırakmayacak 

işleyişi basının kendisinin sağlaması gerektiğini savunur. Aksi halde basının doldurmadığı bu 

boşluğu dış unsurların dolduracağından bahsedilir (Çağlar, 2014).17 Elbette basının kendi 

mesleki ilkelerini ve etik kurallarını oluşturması ve buna göre davranması beklenir; ancak bu 

ilkelerin üzerinde bir denetim oluşturması özdenetim değil, otosansür olacaktır. Bu ise 

bahsedilenin aksine basının mesleki ilkeleri ile çatışan bir durumdur.  

 

3.4. Sonuç 

 

Türkiye'de kamu düzeni, kavramın bir unsuru olan kamu güvenliğine indirgenerek 

uygulandığı ileri sürülebilir. Kamu düzeninin 2010 yılı öncesi ve sonrası dönemdeki pratiği 

karşılaştırıldığında ortaya çıkan devamlılık ilişkisi bu savı güçlendirebilir. Özellikle yasal 

değişikliklerde görülen devamlılık ilişkisi, kamu düzeni kamu güvenliği özdeşliği savının en 

güçlü argümanıdır. Diğer yandan yüksek mahkemelerin bu özdeşlik konusunda herhangi bir 

karşı çıkışı bulunmamaktadır. 

Yüksek mahkemlerin kararları incelendiğinde genellikle kamu düzeninin ne zaman 

bozulacağı ile ilgili ilkeler belirlediği söylenebilir. Buna göre düzene aykırılık anlamına gelen her 

fiil, kamu düzenini bozduğu anlamına gelmez; bunun için esaslı bir bozukluğun bulunması 

gerekir. Bir başka kriter ise kamu düzeninin bozulduğuna karar verebilmek için genel Kabul 

görmüş ve somut nedenlerin bulunması gerekir.  

Türkiye'deki 2010 ve 2017 yılları arasındaki kamu düzeni pratiğine basın üzerinden 

bakıldığından ise kamu düzeninin çift anlamlılığı ve çift yönlü etkisi olarak ifade edilen 

yönlerine rastlanabilir. Ayrıca basına uygulanan yayın yasakları siyasetsizleştirici bir durum 

olarak görülebilir. Bu yasakların gerekçelerinin genellikle kamu düzeni olduğu düşünüldüğünde 

kamu düzeni yoluyla siyasetsizleştirmenin gerçekleştiği ileri sürülebilir. 

  

SONUÇ 

 

Devletin meşruiyetinin anahtarı olan kamu düzeni, çok tanımlı ve çok unsurlu olarak 

kamu yönetiminin temelinde yer almaya devam etmektedir. Türkiye'de, anayasal bir kavram 

olarak yerleşmiş kamu düzeni, gündelik hayatın parçası haline gelerek sıkça başvurulan, ancak 

                                                 

17  http://www.aljazeera.com.tr/gorus/yayin-yasaginin-cozumu-medya-ozdenetimi (Erişim Tarihi: 
20.02.2018) 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/yayin-yasaginin-cozumu-medya-ozdenetimi
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tam olarak anlaşılamayan yapısıyla varlığını sürdürmektedir. Bir yandan devlet düzenine 

karşılık gelen, diğer yandan toplum düzeni anlamına gelen ve bu haliyle çift anlamlı olarak 

tanımlanan kamu düzeni, hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, bertaraf edici özü her 

anlamında bulunur. Buna göre bir eylem kamu düzeni gerektirdiği için gerçekleştiriliyorsa veya 

bir eylem kamu düzeni gerektirdiği için yasaklanıyorsa başka herhangi bir incelemeye gerek 

kalmaksızın kamu düzenini sağlamaya yarayan önlemler öncelikli olarak alınarak, diğer 

unsurlar bertaraf edilecektir. Ancak alınan önlem her neyse, çoğu zaman çift anlamlılığın bir 

sonucu olarak, çift yönlü etkide bulunacaktır. Buna göre, devlet düzeni ve toplum düzeni 

anlamının ikisini de içeren kamu düzeni, alınan önlem ile çoğu zaman bir düzene olumlu etkide 

bulunurken, diğer düzeni bozucu veya sarsıcı etkiye sebep olacaktır. 

Bu çalışmada öncelikli olarak kamu düzenini tanımlamaya, sınırlarını belirginleştirmeye 

ve unsurlarını açıklamaya çalışılmıştır. Devamında, çift anlamlı ve çift yönlü etkili olduğu 

anlaşılan kamu düzeni, benzer kavramlarla karşılaştırılarak farklı ve benzer yönleri 

incelenmiştir. Böylece kavramın sınırları ve kapsamı belirginleşmiştir.  

Milliyetçiliğin, hem yükselişi hem de vatandaşlık anlayışındaki dönüştürücü etkisi adeta 

yeni kamunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni kamu, devletin makbul yurttaşlarından 

oluşan ve adeta devlet ile toplumun arasında ve kamu düzeninin çift anlamlı yapısını görünmez 

kılan bir kavramdır. Böylece kamu düzeninin çift yönlü etkisi dışlanmakta ve kamu düzeninin 

siyasetsizleştirici yönü ihmal edilmektedir. Özellikle kamu düzeni konusundaki takdir yetkisinin 

ayrıştırıcı yönü sayesinde farklılıklar bertaraf edilerek siyaset dışlanmaktadır.  

Türkiye'nin 2010 ve 2017 yılları arasındaki kamu düzeni pratiği, yukarıda bahsedilen 

kavram ve kurumlarla birlikte düşünüldüğünde, ilk olarak yerleşik anlayışın tüm yönleri ile 

devam ettiği görülür. Özellikle kamu düzeni konusunda görevli ve yetkili kurumlar varlığını 

sürdürmektedir. Kamu düzenini korumanın ve bozulan düzenin yeniden inşasının kolluk 

faaliyeti olarak görülmesi ve 2010'dan sonraki dönemde polis ve jandarma mevzuatındaki 

değişikliklerdeki kamu güvenliği vurgusu bunun en açık örneğidir. 1949 yılında yürürlüğe giren 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun mülki amirlere verdiği kamu düzenini koruma görev ve 

yetkisi, kamu düzeni konusunda yerleşik anlayışın diğer bir örneğini oluşturur. Ayrıca yasal 

değişiklikler ile valinin istisnai nitelikte olsa da gözaltına alma kararı verebilme yetkisine sahip 

olması, bunun yanında vali tarafından usulüne uygun olarak ve kamu düzenini tesis amacıyla 

aldığı tedbirlere aykırı fiillerde bulunanlara ilişkin hapis cezasının öngörülmesi, kamu düzeni 

konusunda görev ve yetkilerin ileri bir aşamaya geçtiğini, kısacası kamu düzeninin kolluk 

faaliyeti yönünde geliştiğini göstermesi bakımından çarpıcıdır.  

Yerleşik kamu düzeninin önemli bir eksenini terör oluşturmaktadır. Türkiye'deki yasal 

çerçevede terör, kamu düzeni ekseninde tanımlanan bir kavramdır.  Gerçekten de terör, 

kamusallığın oksijenine bağlı olarak (akt. Huff ve Kertzer, 2017: 1) varlığını devam ettirir. 
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Terörün kamu düzenini ilgilendirdiği tartışılmazdır; fakat Türkiye'de terör kamu düzeni 

anlayışının neredeyse tamamını kapsar. Oysa kamu düzeni genişleyen anlamıyla terör dışında 

kamu sağlığı, genel ahlak, kamusal estetik ve insan onuru gibi birçok kavramı içine alan çok 

geniş bir kavramdır. Terörün Türkiye'deki kamu düzeni pratiğine ne derece yayıldığını 

anlayabilmek için Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na bakılabilir. 2010 yılında kurulan 

Müsteşarlığın amacı, terörle mücadeleye ilişkin politika, strateji üretmek ve terörle mücadele 

konusunda görevli kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bu Müsteşarlık ile birlikte 

kamu düzeni terörle mücadeleye indirilmiştir. Ayrıca 2014 yılında çıkarılan ve terörün sona 

erdirilmesi ve toplumsal uzlaşıyı sağlamayı amaç edinen kanunun uygulanması konusunda 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın görevlendirilmesi, terör ve kamu düzeni 

özdeşliğinin sürdürüldüğünün bir diğer göstergesi olarak anlaşılabilir. 

Türkiye'de 2010 yılından 2017'ye yüksek mahkemelerin verdiği kararlar, özellikle 

AYM'nin kararları, yasal değişiklikler ve yerleşik kamu düzeni pratiği ile uyum içindedir. Ancak 

bu durum AYM'nin kamu düzeni pratiğine katkıda bulunmadığı anlamına gelmez. AYM, 

genellikle temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının bir aracı olarak gördüğü kamu düzenini 

belirli ilkelerle, pratiğindeki sorunları azaltmasına yardımcı olmuştur. Diğer bir anlatımla, kamu 

düzeni gerekçesiyle bir hak ve özgürlüğün sınırlanabilmesi için çeşitli kriterler getirmiştir. Buna 

göre hak veya özgürlük ile kamu düzeni arasındaki kesin bir zıtlığın bulunması gerekir. Ayrıca 

karşıtlığın bizzat hak ve özgürlüğü kullananlardan kaynaklanması gerekir. Bir diğer kriter ise 

sınırlama ile kamu düzeni arasındaki ölçülülüktür. Böylece yüksek mahkeme kararları ile yasal 

değişiklikler arasında uyum olsa da, mahkemeler kamu düzeninin somutlaşması bakımından 

katkı sağlamıştır.  

Türkiye'de yasal değişiklikler ve mahkeme kararlarındaki uyum ile kamu düzeninin 

yerleşik pratikteki devamlılığı, yönetsel açıdan karar verme yetkisine sahip organların kamu 

düzenini öncelikli olarak devlet düzeni olarak görme eğilimi kamu düzeninin pratiğinin 

siyasetsizleştirici yönde olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca siyaseti kamusal alan faaliyeti olarak 

düşünüldüğünde kamu düzeni kamusal hayatın her yerine etki eden bir kavram olarak kamusal 

alan faaliyeti olarak siyaseti dışlar. 

İnternetin ve özellikle de sosyal medyanın gündelik hayatın ayrılmaz parçası haline 

geldiği yeni yüzyılın ikinci on yılında, internet ve sosyal medya, Türkiye açısından kamu 

düzeninin en çarpıcı genişleme alanı olmuştur. Bu açıdan sosyal medya Türkiye'nin kamu 

düzeni pratiğinin bütün yalınlığıyla gözler önüne sermiştir. 2010'lu yıllar Türkiye'de sosyal 

medyanın çokça erişim engellerine maruz kaldığı dönem olarak hatırlanabilir. O kadar ki erişim 

engelleri ve içerik çıkarmaların olağanlaştığı ve yayıldığı dönem olduğunu ileri sürenler 

bulunmaktadır. Ancak erişim engellerini, internet konusunda yönetim tecrübesinin tam olarak 

yerleşmemesine de bağlanabilir; fakat her durumda 2010'lu yıllar Türkiye'deki yerleşik kamu 
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düzeni pratiğinin sosyal medya alanına doğrudan uygulanması şeklinde gerçekleştiği ileri 

sürülebilir. Sosyal medyanın da kamusal alan olduğu düşünülürse, sosyal medya yasaklarının da 

siyasetsizleştirici nitelikte olduğu söylenebilir.  

Basının toplumsal temsilin bir aracı olarak düşünüldüğünde, basın üzerindeki kamu 

düzeni gereği yapılan sınırlamaların da siyasetsizleştirme olacağı ileri sürülebilir. Türkiye'deki 

basın üzerindeki, gerek ulusal raporlarda gerekse uluslararası raporlarda vurgulanan sansür 

bilançosu, kamu düzeninin siyasetsizleştirmenin bir aracı olduğunu gösterebilir. Özellikle 

Temmuz 2016'daki başarısız askeri darbe girişimi sonrası kapatılan basın organları 

siyasetsizleştirmenin sansürün de ötesinde toplumsal kesimleri siyasetten arındırdığı ileri 

sürülebilir. Olağanüstü yönetimlerin takdir yetkisini artırdığı ve takdir yetkisi (discretion) ile 

ayrımcılık (discrimination) kelimelerinin aynı kökten geldikleri göz önüne alındığında, Türkiye 

kamu düzeni pratiği açısından takdir yetkisinin ayrımcılıkta bulunma veya bir kesimi dışlama 

şeklinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de basın üzerindeki engellemeler, basın tarafından çeşitli 

şekillerde aşılmaya çalışıldığı söylenebilir. Böylece basın, imalar ve dolaylı anlatımlar veya 

anlamı bağlamından kopararak toplumsal siyasetin aracı olmaya çalışmıştır. Sonuç olarak basın, 

Türkiye'de kamu düzeninin siyasetsizleştirmenin bir aracı olarak kullanılabileceğinin önemli bir 

göstergesidir. 

Bu çalışmayla Türkiye'deki 2010 ve 2017 yılları arasındaki kamu düzeni pratiğinin, 

Türkiye tarihindeki kamu düzeni pratiği ile sürekli nitelikte olduğu görülmüştür. Türkiye 

modernleşmesinin yukarıdan aşağı (devletten topluma doğru) doğru ve muhafazakâr olduğu 

düşünüldüğünde siyasetsizleştirmenin de aslında devamlılık arz ettiği görülür. O halde 

Türkiye'nin 2010 ve 2017 yılları arası hem Türk siyasal hayatı hem de yönetim anlayışı 

bakımından özet niteliğinde olduğu ileri sürülebilir.   

Son olarak, Türkiye'de ekonomik kamu düzeni gibi kamu düzeninin farklı 

görünüşlerinin kavramsal çerçevesi bilinse de son yıllarda bozulan ve bilinçsizce müdahale 

edilen doğal denge hakkında henüz çevresel kamu düzeni konusunda herhangi bir tanımlama 

girişimi bulunmamaktadır. Bu kamu düzeninin toplumsal sorunlara düzen temasında çözüm 

aranmadığının ve kamu düzeninin klasik anlamından çıkarılmadığının bir göstergesidir. Buna 

göre eğer kamu düzeni, toplumsal düzen yönünde değişime uğrasaydı, doğaya yapılacak bir 

müdahale çevresel kamu düzeninin bir gereği olarak sınırlanabilirdi. Örneğin, nükleer santral 

yapımı, hem canlı çeşitliliğinin korunması için çevresel düzenin bir gereği, hem de kamu 

sağlığının bir gereği olarak, daha açık ifadeyle çevresel kamu düzeni gereği engellenebilirdi.    
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