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1. Giriş 
 
 
Günümüzde, farklı din veya inançlara mensu  veya 
herhangi bir dine inanmayan  ek çok kişi ve grubun, 
düşünce, vicdan, din veya inanç hakkına dayanarak 
çeşitli tale lerini dile getirdiklerini görüyoruz. Bu 
bağlamda Din  ültürü Ahlak Bilgisi dersleri, başör-
tüsü, Diyanet - Devlet ilişkisi, din görevlisi yetiştir-
me, ibadet yeri açma, dini öğretme ve yayma ve vic-
dani ret gibi konular sürekli olarak Türkiye’nin gün-
deminde yer almaya devam ediyor. 
 
 linizdeki kita çık uluslararası hukuka göre düşünce, 
vicdan, din veya inanç özgürlüğü hakkının ka samı 
ve meşru sınırlamaları hakkında bilgi vermektedir. 
Amaç, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü 
hakkıyla ilgili konuları düşünürken veya değerlendi-
rirken bunlarla ilgili hukuki standartların göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmesine katkı sağlamak-
tır.  
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2. Düşünce, Din veya İnanç Özgürlüğü 

Hakkının Kapsamı Nedir? 
 
 
Din veya inanç özgürlüğü hakkı, inançlı bireyler ve 
dini to luluklar için olduğu kadar, inanmayanlar 
veya dinle ilgilenmeyenler için de değerli bir haktır. 
Birçok ülkenin anayasasında korunduğu gibi, uluslar-
arası insan hakları sözleşmelerinde de temel bir hak 
olarak güvence altına alınmıştır.  
 
Din veya inanç özgürlüğü hakkının, temel bir hak 
olduğu konusunda anlaşma sağlamak nis eten 
kolaydır. Öte yandan bu hakkın ka samı, yani neleri 
içerdiği, konusunda uzlaşma sağlamak son derece 
zordur. Bu konuda uzlaşma sağlamanın zorluğu 
Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında ya ılması 
kararlaştırılan “Her Türlü Dini Ayrımcılığın Ortadan 
 aldırılmasına Yönelik Uluslararası  özleşme”nin 
hala ya ılamamamış olmasında da açıkça görül-
mektedir. 
 
Peki, ülkemizin de taraf olduğu Avru a İnsan Hakları 
 özleşmesi’ne   özleşme  göre düşünce, vicdan, din 
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veya inanç özgürlüğü tam olarak neyi korumaktadır? 
 özleşme’nin  . Maddesi şöyle der   
 
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip-
tir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile 
tek başına veya topluca, açıkça veya özel olarak 
ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle 
dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.  
 
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak 
kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın 
veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin korunması için demokratik bir toplumda 
zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.  
 
Bu hakkın bazı önemli unsurlarına bakalım   
 
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü herkesin hak-
kıdır. Dolayısıyla bir ülkede yaşayanlar arasında, bu 
hakkın kullanımı açısından vatandaş veya yabancı 
ayrımı ya ılamaz. Devletler bu hakkı, ülkelerinde 
bulunan herkes için koruma yükümlülüğüne sahi -
tir.  
 
Din ve inanç özgürlüğü sadece semavi dinlere ina-
nanları korumaz. Geleneksel dinlere, yeni din ve 
inançlara bağlı veya ateizm ve agnostikliği benim-
seyen kişileri de korur. Yine de, her “inanç” Madde 
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  ka samı içinde değildir, Avru a İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne  AİHM  göre inancın, “belirli bir 
düzeyde inandırıcılığı, ciddiyeti, bağı ve önemi” 
olmalıdır.1  
 
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı, devlet in-
doktrinasyonunu veya düşünce özgürlüğüne müda-
hale anlamına gelebilecek türde zorlamayı kesin 
olarak yasaklar. Hiç kimse bir dine veya dilediği 
inanca sa ip olma özgürlüğünü zedeleyecek bir 
zorlamaya maruz bırakılamaz. 
 
Kişi din veya inancını açıklamaya zorlanamaz. 
Gerek devlet kurum ve görevlilerinin, gerekse üçün-
cü kişilerin din veya inancı açıklamaya zorlayacak 
uygulamaları, din veya inanç özgürlüğü hakkına 
aykırıdır.  
 
Türkiye’den kaynaklanan bir davada Avru a İnsan 
Hakları Mahkemesi, devletin kimlik veya nüfus 
kayıtlarında kişilerin dini inançlarını kaydetmesini 
“dini açıklamaya zorlama” olarak değerlendirerek 
Madde  ’un ihlal edildiğine karar vermiştir.2 

                                                        
1
 AİHM, Cam ell ve  osans Birleşik  rallık Davası, (Seri A) No. 
4        , ¶. 36. 
2 AİHM,  inan Işık Türkiye Davası,  o. 21924/05, 02.02.2010. 
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Kişiler  er angi bir din veya inancı benimseme, 
değiştirme veya kabul etmeme  akkına sa iptir. 
Bu  ak sınırlanamaz.  
 
Kişinin kendi dinini veya inancını yayma  akkı da 
din ve inanç özgürlüğü  akkı kapsamındadır. 
Yehova’nın Şahidi olan bir kişinin komşusuna yöne-
lik ısrarlı dini yayma çabalarından ötürü cezalandı-
rılması üzerine Yunanistan’a karşı açılan davada 
AİHM, Yunanistan’ın Madde  ’u ihlal ettiğine hük-
metmiştir. Başvurucunun dinini yaymasının engel-
lenmesi için önemli bir sosyal neden olmamasını 
dikkate almıştır. 
 
Öte yandan, AİHM dini yayma hakkını tanırken,3 
bazı sınırları olduğunu da belirtmiştir. Örneğin, 
inancını yayan kişinin, statüsü gereği karşısındaki 
kişi üzerinde hiyerarşik olarak üst konumda bulun-
ması nedeniyle  asker as üs ilişkisi, öğretmen-öğ-
renci ilişkisi vb.  kişilerin baskı hissedebileceği du-
rumlarda dini yayma hakkı kısıtlanabilir.4 Birleşmiş 
Milletler Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Ra ortö-
rü’ne göre, gerek devlet gerekse başkaları tarafın-
dan zorlama yoluyla din değiştirilmesi uluslararası 

                                                        
3
 AİHM, Kokkinakis Yunanistan Davası,  o. 14307/88, 

25.05.1993. 
4 AİHM, Larissis Yunanistan Davası,  o. 23372/94, 24.02.1998. 
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hukuk tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Bu tür 
davranışlar ulusal ceza hukukunun konusu haline 
gelir. Öte yandan, misyonerlik faaliyeti, din ve inan-
cın meşru bir ifadesi  dışa vurumu) olarak kabul 
edilir ve bu nedenle BM Medeni ve Siyasal Haklar 
 özleşmesi  MSHS) Madde 18’in ve başka ilgili ulus-
lararası insan hakları sözleşmelerinin koruma ka sa-
mı içinde yer alır.5  
 
Her angi bir din veya inancın meşru olup olmadı-
ğına karar vermek devletin tarafsızlık yükümlülü-
ğüyle bağdaşmaz. Moldova Metro olit  ilisesi’nden 
ayrılmak isteyen Besarabya Metro olit  ilisesi’nin, 
devlet yetkilileri tarafından tanınmaması üzerine 
Besarabya Metro olit  ilisesi’nde dini görevleri olan 
bazı kişilerin, söz konusu tanınma olmadan din-
lerinin gereklerini yerine getirememeleri üzerine 
AİHM’ye ya tıkları başvuru üzerine AİHM, Moldo-
va’daki yasalara göre, Besarabya Metro olit  ilise-
si’nin, dini törenlerini yerine getiremeyeceğini, üye-
lerinin dinlerini uygulayamayacaklarını, tüzel kişiliğe 
sahi  olmadıkları için varlıklarının hukuki koruma-
dan yararlanamayacağını göz önünde bulundurarak 
Madde  ’un ihlal edildiğine karar vermiştir.6  

                                                        
5
 BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Ra ortörü Derlemesi, 67. 

6 AİHM, Beserabya Metropolit Kilisesi ve diğerleri Moldova 
Davası, Başvuru  o. 4       , 13.12.2001. 
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Kişiler, din ve inançlarını ibadet, öğretim, uygu-
lama ve törenler aracılığıyla, tek başlarına ya da 
birlikte, kamuya açık alanlarda veya özel alanlarda 
dışavurma  akkına sa iptir. Bu hak çok ka samlıdır 
ve ancak belirli koşullar altında sınırlanabilir.  
 
M H ’ni yorumlama konusunda yetkili olan İnsan 
Hakları  omitesi’ne  İH   göre ibadet kavramı, inan-
cı doğrudan açıklamaya yönelik ayinler ve törenler 
ile bu ti  eylemlerin bir  arçasını oluşturan ibadet 
yerleri inşa etme, törensel objelerin kullanılması, 
sembollerin teşhiri, tatillere ve dinlenme günlerine 
uyulmasını da içermektedir.7  
 
Din veya inancın gereklerinin uygulanması sadece 
törenleri değil aynı zamanda, beslenme ile ilgili 
belirli adetleri, belirli kıyafetlerin giyilmesi veya 
başörtü takılmasını, hayatın belirli aşamalarıyla igili 
törenlere katılmayı, özellikle belirli bir grubun kul-
landığı belirli bir dili konuşmayı da içerebilir.8  
 
Askerlik hizmetine vicdani ret de din veya inanç 
özgürlüğünün koruma ka samına girmektedir. Yine 
İH ’ya göre öldürücü silah kullanma zorunluluğu-

                                                        
7
 İH , BM Medeni ve  iyasal Haklar  özleşmesi, Madde 18 
üzerine Genel Yorum  o.   . 
8 Id. 
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nun, inanç özgürlüğü ve dini veya inancı açıklama 
hakkıyla ciddi şekilde çatışması durumunda 
M H ’nin 18. Maddesinin vicdani ret hakkına yer 
verdiği düşünülebilir. Bu hak, yasalarda tanınıyor 
ise, vicdani retçilerin inançları arasında ayrım ya ıl-
madan uygulanmalıdır.9 Yani bir kişinin hangi dine 
mensu  olduğu uygulamada farklılığa yol açma-
malıdır.  ısa bir süre önce alınan Bayatyan kararıyla, 
AİHM de askerlik hizmetine vicdani reddi, din ve 
inanç özgürlüğünün ka samı içinde olduğunu kabul 
etmiştir.10 
 
Birleşmiş Milletler Din veya İnanca Dayanan Her 
Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Ortadan 
 aldırılmasına İlişkin Bildiri,11 din veya inanç özgür-
lüğünün ka samındaki bazı hakları şöyle sıralar  
 
a  Bir din veya inanç ile bağlan lı olarak, ibadet 
etme veya to lanma, ve bu amaç için gerekli yerleri 
kurma ve kullanma; 
 
b  Gerekli vakıf veya insancıl amaçlı kurumlar kurma 
ve bunları işletme; 

                                                        
9 Id.  
10

 AİHM, Bayatyan  rmenistan Davası,  o.   4     , 
07.07.2011.  
11 BM Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün 
Ortadan  aldırılmasına İlişkin Bildiri (1981), Madde 6. 
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c  Bir dinin veya inancın törenlerine veya gelenek-
lerine ilişkin gerekli araçları ve materyalleri yeterli 
ölçüde ya ma, alma ve kullanma; 
 
d) Bu alanla ilgili yayınları hazırlama, yayınlama ve 
dağıtma; 
 
e  Bir din veya inancın öğre mini, bu amaçlar için 
uygun yerlerde gerçekleştirme; 
 
f  Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali yar-
dımda bulunmalarını isteme ve bu yardımı alma; 
 
g  Bir dinin veya inancın gerekleri ve standartları 
bakımından uygun olan liderleri ye ş rme, atama, 
seçme ve yerini alacak olanı belirleme; 
 
h  Bir kimsenin, dininin veya inancının kurallarına 
uygun olarak dinlenme günlerine, bayram tatillerine 
ve törenlerine uygun davranma; 
 
i) Ulusal ve uluslararası düzeyde, din ve inanç 
konularında bireyler ve to luluklarla ile şim kurma 
ve sürdürme; 
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3. Din veya İnanç Özgürlüğü 
Ne Zaman Sınırlanabilir? 

 
 
Düşünce, vicdan veya dine sahi  olma hakkı sınırla-
namaz ise de, din veya inancın dışa vurumu veya 
açıklanması sınırsız bir hak değildir. Ancak bu hak 
belirli koşullar altında sınırlandırılabilir. Peki din 
veya inanç özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların huku-
ken kabul edilebilir olu  olmadığına nasıl karar 
verilir?  
 
AİH  sınırlamalarla ilgili olarak şu kurala yer verir 
(Madde 9 paragraf 2):  
 
Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu 
güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ah-
lakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması için demokratik bir toplumda zorunlu ted-
birlerle ve yasayla sınırlanabilir.  
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O halde, din veya inanç özgürlüğünün açıklanma 
hakkı keyfi bir şekilde sınırlanamaz. Aksine sınır-
lamalar aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır   
   

 . yasayla öngörülmelidir  yasa öngörülebilir 
 ve anlaşılır olmalıdır) 
 . Madde   ikinci  aragrafta belirtilen meşru 
 amaçlardan birini gütmelidir,  
 . sınırlama demokratik bir to lumda gerekli 
 görülmelidir, 
4. sınırlama ayrımcı bir şekilde uygulanmama-

lıdır.  
 
Bazı Örnekler 
 ınırlamaları soyut örnekler üzerine uygulamak  ek 
mümkün olmadığı için aşağıda bazı gerçek örneklere 
yer vererek sınırlamaları anlamaya çalışalım  
 
Dini inancından ötürü türban takması gerektiğini 
söyleyen ve bu nedenle motosiklet kullanırken 
koruyucu kask takmadığı için ceza alan bir kişi Mad-
de 9 kapsamında AİHM’ye başvuruda bulunmuş-
tur.12 Fakat bu müdahale başvurucunun sağlığının 
korunması amacıyla ya ıldığı Madde  ’un ihlal edil-
mediğine karar verilmiştir.  
 

                                                        
12 AİHK, X Birleşik  rallık Davası,  o         ,   .  .    . 
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Yehova Şahitleri inancına sahi  olan ve Yunan 
yetkililerinden izin almadan dini tören ve to lantılar 
için bir ibadet yeri açtıkları için mahkum olan başvu-
rucular Madde  ’un ihlal edildiği iddiasında bulun-
muştur. AİHM, devletlerin, görünüşte dini hedefler 
güden bir hareket ya da derneğin halka zarar vere-
cek türden faaliyetler sürdürü  sürdürmediğini de-
netleme hakkına sahi  olduğunu kabul etmiştir. Öte 
yandan, Yehova Şahitleri’nin Yunanistan’daki yasa-
lara göre “tanınmış din” tanımına girdiğini hatırla-
tarak, Mahkeme, başvurucuların mahkumiyetinin 
“demokratik bir to lumda gerekli” olmadığına karar 
vermiş ve Yunanistan’ın Madde  ’u ihlal ettiğine 
karar vermiştir.13  
 
Bulgaristan’daki Müslüman to luluk tarafından müf-
tü seçilen başvurucuların, görevlerine keyfi bir şekil-
de son verilmesine ilişkin davada AİHM, öncelikle 
cemaat faaliyetlerine katılmanın dini açıklama 
özgürlüğü ka samına girdiğini belirtmiştir.14 Karar-
da, dini to lulukların geleneksel olarak, örgütlenen 
ya ılar oldukları göz önünde bulundurulmuş ve dini 
to lulukların örgütlenmesi söz konusu olduğunda 

                                                        
13

 AİHM, Manousssakis ve diğerleri Yunanistan Davası,  o. 
18748/91, 26.09.1996. 
14 AİHM, Hassan ve  haush Bulgaristan Davası,  o.        , 
30.10.1999. 
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Madde  ’un, örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 
Madde    ışığında yorumlanması gerektiği söyle-
miştir. Buna göre, dini to lulukların keyfi devlet 
müdahalesine uğramadan faaliyetlerini barışçıl bir 
şekilde sürdürmeyi bekleme hakkı vardır. Ayrıca bu 
to lulukların iç işlerinde özgür olarak var olmala-
rının, demokratik çoğulculuk ilkesinin ve dolayısıyla 
Madde   ka samındaki korumanın merkezinde yer 
aldığına hükmetmiştir. AİHM, devletin, yasal daya-
nak olmaksızın dini to luluğun iç örgütlenmesine 
müdahale etmesinin Madde  ’u ihlal ettiğine karar 
vermiştir.15  
 
Başka bir davada ise, bir ilkokul öğretmeninin ça-
lıştığı okulda başörtüsü ile derslere girmesi üzerine, 
okul yönetimi mesleki faaliyetler içerisinde başör-
tüsü takılmasını, “devlet okullarında tarafsızlık” 
ilkesiyle bağdaşmadığını ifade ederek yasaklamıştır. 
AİHM, başvurucunun bir kamu okulunda çalıştığı 
için öğrenciler karşısında devleti temsil ettiğini  yani 
devletin egemenlik yetkisini kullandığını , başörtüsü 
takılması halinde bu durumun diğer öğrencilerin dini 
hislerini rencide edebileceğini ve okulda dinsel 
tarafsızlık ilkesine zarar vereceğini belirtmiştir. Bu 
noktada, başvurucunun 4 ile   yaşındaki öğrencilere 
ders vermesini, başörtüsünün “güçlü dış sembol” 

                                                        
15 Id. 
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olmasını ve bu yaştaki öğrencilerin kolayca etkile-
nebilir bir çağda olmasını da dikkate almıştır.  onuç 
olarak, öğretim faaliyetlerinde başörtüsü takma 
yasağının başkalarının hak ve özgürlüklerinin, kamu 
güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla 
orantılı ve demokratik bir to lumda gerekli bir 
tedbir olduğu yönünde karar vererek söz konusu 
başvuruyu kabul etmemiştir.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 AİHM, Dahlab İsviçre Davası,  o. 42393/98, 15.01.2001. 
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4. Bazı Önemli Kesişim Noktaları 
 
 

Din veya inanç özgürlüğünün başka hak ve özgür-
lüklerle kesiştiği durumlar olabilir.  esişim durum-
larında söz konusu hukuki mesele hem din ve inanç 
özgürlüğü hem de başka bir temel hakla ilgili bile-
şenleri içerir. Bu durumlarda hukuki değerlendirme 
daha karmaşık olacak ve bir dengeleme ya ılması 
gerekecektir. 
 
Din veya İnanç Özgürlüğü ve Ayrımcılık Yasağı 
AİH  Madde  4,  özleşme’de güvence altına alınan 
haklardan yararlanmanın, başka nedenlerin yanı 
sıra, dinsel aidiyet temelinde de ayrımcılık ya ılma-
dan sağlanmasını öngörür. BM Din ve İnanç Özgür-
lüğü Özel Ra ortörü din özgürlüğü hakkı ve bir azın-
lığa ait olma hakkı ihlal edildiğinde, bu ihlalin sadece 
birden fazla suç olmadığını, bu ikisinin birleşiminin, 
daha ciddi yeni bir suç ortaya çıkardığına dikkat 
çeker.17 

                                                        
17 BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Ra ortörü Derlemesi,    . 
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Din ve İnanç Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü 
Her insan ifade özgürlüğü hakkına sahi tir. AİH  
Madde   , ifade özgürlüğünü güvence altına alır. Bu 
hak ancak, yasayla ve gerekli olduğu takdirde, baş-
kalarının  ak ve özgürlüklerini korumak için belirli 
koşullar altında sınırlanabilen temel bir insan hak-
kıdır.  
 
Dinsel to luluklar dogmalarına ve uygulamalarına 
yönelik eleştirilerin hedefi oldukları gibi to lulukla-
rına yönelik aşağılayıcı, ayrımcılığa, nefrete ve şid-
dette yöneltici ifadelerin hedefi de olabilmektedir. 
Din veya inanç özgürlüğü kadar ifade özgürlüğü de 
temel bir insan hakkıdır. Herhangi bir din veya inan-
ca bağlı kişilere karşı bir ifade:  

-uluslararası  ukuk açısından bir suç olabilir,  
-suç ise, ceza ma kemesinin veya sul  ma ke-

mesinde bir davanın konusu olabilir, 
 -veya, ne ceza ne de sulh mahkemesinin ko-

nusu olmadan, sadece  oşgörüsüzlük açısın-
dan kaygı verici ifadeler olabilir. 

 
Bunlar arasında ayrım yapmak gerekir.18  
 
Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta 
insan hakları hukukunun dinleri değil, bireyleri koru-

                                                        
18 Id. 
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yor olmasıdır. Dolayısıyla din veya inançların eleş-
tirilmeme hakkı yoktur. İfade özgürlüğü dinsel gru -
ların içindeki azınlıklar için olduğu kadar dinlere kar-
şı eleştirel yaklaşan kişiler açısından da önemli bir 
haktır.  
 
Din ve İnanç Özgürlüğü ve Eğitim 
Din veya inanç özgürlüğü eğitim alanıyla da kesişir. 
Devletin eğitim faaliyeti sırasında tarafsızlık ilkesini 
gözetmesi, öğretmen ve öğrencilerin din ve inanç 
özgürlüğüne saygı göstermesi ve eğitim faaliyeti 
sırasında ebeveynlerin çocuklarını dinsel ve felsefi 
inançları doğrultusunda yetiştirme hakkına saygı 
göstermesi gerekir. Okul ortamı belirli bir otoritenin 
kullanıldığı bir yer olduğu için devletin farklı hakları 
dengeleyici rolünü hassasiyet gözeterek yerine 
getirmesi gerekir. 
 
AİH  Protokol  , Madde   eğitim hakkını düzenler  
 
Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. 
Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği 
görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu 
eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına 
göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir. 
  
 orveç’te ilköğretim müfredatında tek bir derste 
Hıristiyanlık, din ve felsefe konularına yer verilmesi 
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karşısında ya tıkları muafiyet başvurusuna olumlu 
yanıt alamayan başvurucular AİHM’ye ya tıkları 
başvuruda çocuklarının bu derse zorunlu olarak 
katılmalarının, çocuklarının, kendi felsefi inançlarıyla 
uyumlu bir eğitim almasını engellediğini ileri sür-
müştür.19  
 
AİHM eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verirken 
özellikle, müfredatın Hıristiyanlık konusuna nisbi 
olarak fazla yer verdiğinin ve bu eğitimin amacının 
öğrencileri Hıristiyanlık dini ve ahlaki temelinde 
yetiştirmek olduğunun altını çizmiştir. Türkiye’den 
kaynaklanan benzer bir dava, Alevi bir baba, kızının 
zorunlu Din  ültürü Ahlak Bilgisi dersinden muafiyet 
talebinin karşılanmamasının AİH ’ni ihlal ettiği 
iddiasıyla AİHM’ye başvurmuştur.20 Mahkeme, eği-
tim hakkının ihlal edildiğine karar verirken müfre-
datın İslam’a öncelik tanımasını ve İslam inancının 
temel ilkelerinin öğretilmesini göz önünde bulun-
durmuştur.  
 
Öte yandan, İtalya’dan kaynaklanan bir başvuru 
devletin dinler karşısında tarafsızlığı, din veya inanç 

                                                        
19

 AİHM, Folgerø ve Diğerleri  orveç Davası, No. 15472/02, 
29.06.2007. 
20 AİHM, Hasan ve  ylem Zengin Türkiye Davası,  o. 1448/04, 
09.10.2007. 
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özgürlüğü ve eğitim haklarının birbiriyle ilgili dina-
miklerini gözler önüne sermektedir. Başvurucu ço-
cuklarının devam ettiği okulda, sınıfta bir haçın asılı 
olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiyle 
AİHM’ye başvurduğunda, AİHM ilk kararında eğitim 
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.  ararın 
temyiz edilmesiyle AİHM Büyük Daire’nin aldığı 
karar eğitim hakkının ihlal edilmediğini ve Madde 
 ’la ilgili ayrıca herhangi bir meselenin bulunma-
dığına hükmederken, sınıflarda dini sembollerin 
bulunmasının devletin takdir alanı içinde olan bir 
mesele olmasını dikkate almıştır.21 
 
 ğitimle ilgili meselenin bu ayağına ek olarak bir de, 
bireylerin ve dinsel to lulukların kendi dinlerini öğ-
retmek ve din görevlisi yetiştirmek amacıyla eğitim 
kurumları açma haklarına ilişkin yönü vardır. Bu 
konuda devlete düşen en önemli rollerden biri, 
eşitlik ilkesini gözeterek, dini gru lar arasında ay-
rımcılık oluşmasından kaçınmaktır. 
 
Cinsiyet Perspektifinden Din ve İnanç Özgürlüğü  
 adınlar, din çerçevesinde zaman zaman kırılgan bir 
gru  olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı dinlerin 
farklı kültürel uygulamaları ve gelenekleri arasında 

                                                        
21 AİHM, Lautsi ve diğerleri İtalya Davası,  o.     4   , 
18.03.2011. 
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kadınlara karşı ayrımcı unsurlar bulunabilmekte ve 
bunlar dinle ilişkileri nedeniyle normal olarak kabul 
edilebilmektedir. Din veya inanç özgürlüğünün 
kadın haklarını ihlal etmemesi için kadınların statüsü 
her zaman özel olarak değerlendirilmeli ve insan 
haklarına karşı uygulamalarla mücadele edilmelidir. 
 ültürel uygulamalarda aranması gereken en önemli 
koşul “özgür irade” koşuludur. Özgür iradenin gü-
vence altına alınması için de kadının güçlendirilmesi 
şarttır. Din ve inanç özgürlüğünün olmazsa olmaz bir 
unsuru olan “farklı olma” hakkı, kadınlara karşı 
istenildiği gibi davranma hakkı anlamına gelme-
mektedir.   
  
 
 


